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Een  oproep !!!!!!! 
 
 
ONZE 16de  BOKKENRIJDERS-EXPRESS. 
Alle goedkeuringen en vergunningen zijn  in orde. 
Maar om alle punten binnen en buiten te bemannen hebben wij ± 45 
personen nodig. 
TENTENBOUWERS, KEUKENPERSONEEL, HELPERS OP HET 
TERREIN, AFBRAAKWERKEN enz. 
Daarom VRAGEN wij om met zoveel mogelijk personen in te 
schrijven  om te komen helpen op de dagen die u het beste uitkomen, 
vanaf woensdag beginnen wij op te bouwen, tenten plaatsen, zaal 
klaar maken enz. De zaterdag, dag van de oefening, is natuurlijk de 
drukste dag wat het bemannen van de verschillende (12) punten (30 
personen) betreft. Op zondag kunnen wij hopelijk na een geslaagde 
16de  Bokkenrijders- Express weer alles in orde maken. 
Hopelijk denkt men niet er zullen er wel genoeg mee helpen, ik ben 
niet meer nodig. Iedereen is welkom en vele handen maken licht 
werk. Ook het bijgevoegd inschrijvingsdocument invullen bij 
interesse, en afgeven in het Home of opsturen naar Marcel en dit zo 
snel mogelijk. 
Secretaris ANPCV Regionale Leopoldsburg 
Beukenlaan 24 
3910 Neerpelt.  
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Wij betreuren het overlijden van: 

 
Mevrouw Albina Koren Geboren te Magozd (Slovenië) 
en overleden te Heusden-Zolder op 22 april 2009. 
Albina Koren was de moeder van Danny Koren Lid van de ANPCV Regionale Leopoldsburg. 
 
 Adjudant-chef (b.d.) Téo Hautvas geboren in Mouland en overleden te Mol op 6 januari 2009 en lid  
van ANPCV Regionale Leopoldsburg. 
 
De Regionale Leopoldsburg wil via deze weg hun welgemeend medeleven betuigen bij het heengaan 
van hun geliefden. 
Wij wensen u en uw familie de sterkte toe die nu nodig is in deze moeilijke periode. 
 
__ 
 

Jaak Daemen  -  ANPCV – Algemene vergadering in Tielen 
 
Om deze Algemene Vergadering af te sluiten heb ik het genoegen Jaak Daemen tot erelid van de 
ANPCV te benoemen. 
Jaak meldde zich vrijwilliger in 1944 en, na zijn parachutistenopleiding nam hij deel aan de Campagne 
in de Ardennen, eind ’44, in Holland en Duitsland en de Counter-Intelligence in 1945. 
Na de vijandelijkheden zorgt hij, als onderofficier en samen met andere vrijwilligers voor de continuïteit 
van de opleiding van de miliciens. Op 15 oktober 1948 behaalt hij het brevet van despatcher met de 
eerste cursus in België. 
Zijn militaire carrière zet hij verder bij de Force Publique in Belgisch Kongo en na de onafhankelijkheid 
van de Belgische kolonie in het Nationale Kongolese Leger waar hij in 1968 met de graad van Kapitein 
beëindigt. 
Jaak is zeer bedrijvig in de Regionales Limburg en Leopoldsburg. Hij heeft talrijke plechtigheden 
georganiseerd in Nederland en in België ter ere van de Parachutisten SAS 42-45. Hij is ondervoorzitter 
van het Pegasus Museum. 
Beste Jaak, ik dank je van harte en hoop dat je nog lang zo actief zult blijven. 
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De zwemmer en het nijlpaard. 
 
De vlakte van Bubanza situeerde zich ergens 
waar schijnbaar een mens nog nooit zijn voeten 
had gezet.....en nochtans. Zo vlak was het er ook 
weer niet, want stel u voor er stond tegen een 
heuvelrug het wrak van een oude citroen van 
eind 1949. Voor ons was het een aanpassings- en 
vervolmaking periode na al die theoretische 
lessen. Wij zouden er 3 weken blijven, 
overgeleverd aan een te warme zon, te weinig 
schaduw, net genoeg water en nog meer 
ongemakken. Alhoewel er een keukentent was 
moesten wij de helft van de tijd er zelf voor 
zorgen dat ons eetpotje gevuld was. Er werden 
aanvallen uitgevoerd op denkbeeldige en andere 
vijanden. Er werd gevloekt, gezweet en nog veel 
meer!!! Een aantal mannen mocht voor het eerst 
schieten met de blindicide. Uiteraard daarom 
natuurlijk het auto wrak. Dit bevond zich 
nochtans buiten schootsafstand zodat wij het niet 

aan flarden zouden schieten het moest nog lang meegaan! De bedoeling was dat wij maar in de goede 
richting zouden vuren. Gelukkig kwam ook aan deze oefening een einde. 
Wij waren op dat ogenblik gekazerneerd in het lyceum in Usumbura en tijdens het terugkeren naar onze 
basis passeerden wij langs de oevers van het Tanganikameer. Wij waren daar al vaker gaan zwemmen in 
een afgelegen zone omdat er daar in het verleden al eens nijlpaarden waren gesignaleerd. Deze 
afbakening bestond uit een aantal lege olietonnen die onderling met elkaar verbonden waren met een 

ijzeren ketting zodat ze slecht voor de helft boven 
water uitstaken. De toelating om te gaan zwemmen 
werd snel verkregen, temeer daar wij vuil, smerig, 
moe en dringend aan een verfrissing toe waren! 
Wat bedoeld was als een ontspannend en speels 
zwempartijtje eindigde ei zo na in een regelrechte 
nachtmerrie! De ene was al wat sneller dan de andere 
en de snelste was al halfweg de tonnen terwijl de nog 
aan het zoeken waren naar hun zwembroek. De 
snelste ondernam ondertussen een poging om op een 
van de tonnen te geraken. Plots draaide die zogezegde 
ton haar 

enorme 
kop en 

hapte naar het dijbeen van de zwemmer. Gelukkig bewaarde 
Joris (de zwemmer) zijn tegenwoordigheid van geest en 
klopte met alle kracht op de muil van het nijlpaard zodat 
deze, totaal verrast, zijn prooi loste zonder zijn kaken op 
elkaar te klemmen. Plots kwam alles in een 
stroomversnelling. Op de oever schatten men de situatie juist 
in en terwijl het nijlpaard Joris nog enkele malen in de lucht 
slingerde, alsof het een ledenpop was, werd er enkele malen 
in  de richting van het dier geschoten. Onze Nest, die nog een eind in het water lag, kreeg het bevel Joris 
ter hulp te snellen. Het nijlpaard koos het zekere voor het onzekere en zocht veiliger oorden op! 
Ondertussen deed Joris verwoede pogingen om de oever te bereiken maar dit lukte niet omdat hij te veel 
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hinder ondervond van zijn gekwetst dijbeen. Gelukkig was onze Nest ondertussen de meer dan reddende 
engel, hij legde zijn arm onder de kin van Joris en bracht hem naar de oever. Toen onze onfortuinlijke 
zwemmer grond onder zich voelde zakte hij in elkaar en bleef, volledig uitgeput, liggen. Hij was totaal 
het noorden kwijt en snel werd hij op het droge getrokken. Snel werd hij in een jeep geladen en naar het 
ziekenhuis gebracht! Daar aangekomen klampte ik de eerste verpleegster die ik zag aan en vertelde in 
het kort wat er precies gebeurd was. Zij antwoordde mij “Ik versta geen Nederlands”. Ik herhaalde het in 
het Frans en.....ze viel flauw. Plots was er personeel genoeg, ik sleurde de eerste verpleger die ik vast 
kreeg naar buiten, hem ondertussen uitleggend wat er aan de hand was. Enkele seconden later lag de 
kreunende Joris op een brancard en verhuisde naar de spoedafdeling. Gelukkig vielen de verwondingen 
erg mee zodat Joris vrij snel het ziekenhuis mocht verlaten. Nochtans moest hij zich nog een week 
aanbieden voor zijn dagelijks spuitjes. 
Reactie van Joris ”ik leek wel een hele week lang een vogelpikbord”. Gelukkig was de afstand van de 
basis naar het ziekenhuis niet erg groot want er waren geen krukken voorhandig en moest hij zich 
behelpen met enkele omgekeerde borstels!!! Maar het lukte best en hij herstelde volledig, gelukkig 
maar. “Eind goed al goed” 
Zo zie je maar dat een para-commando voor alles een oplossing heeft en ze nog toepast ook! 
P.S. De soldaat, onderwerp van dit artikel, overleed 02 januari 2009. 
Bubanza 
 
Ik haatte je om je snikhete dagen en om je erg koude nachten. Ik haatte je om de harde grond waaraan ik 
mijn knieën schaafde bij het kruipen. Ik haatte je om het verdroogde gras dat in mijn neus en mond 
drong. Maar vooral haatte ik je omdat er nergens schaduw noch iets te drinken was als het zweet van 
mijn aangezicht gutste en mijn keel aanvoelde als schuurpapier!!! 
 
Bubanza 
 
Ik mis je snikhete dagen en je erg koude nachten, die verharde grond net zoals het verdroogde gras om 
nog maar te zwijgen van die grote dorst en het gebrek aan schaduw. Ik mis dit alles maar ik zal je tot het 
einde van mijn dagen in mijn hart dragen. Temeer ik je nooit meer zal terugzien.  
 
G.A.L.  
- 
 
 
Alles gaat voorbij behalve het verleden. 
 
Mei 1940. Weerom kwamen ze op bezoek. Krijgsgevangenen in voorbij marcherende colonnes wierpen 
ons tersluiks briefjes toe met hun adres. We fietsten tot voorbij Tongeren, Sint-Truiden, Diest om 
families gerust te stellen: echtgenoot of zoon leefden nog. 
Wij jongeren waren verontwaardigd. Spraken van 1302, de Boerenkrijg, 14-18. 
De bezetting ving aan. Lijdzaamheid groeide tot verzet. 
 
Het liep naar het einde van de vakantie. Achteraf werd het kinderachtig genoemd. Het was inderdaad 
een onzalige daad…. 
 
Met Marcel Torfs fietste ik langsheen het spoor voorbij het cavaleriekamp om verderop voor onze 
scoutspatrouilles een bosspel voor te bereiden. Langs het paadje liepen bovengronds de kabels die 
signalen en wissels bedienden om treinen naar het militair spoorwegemplacement te leiden. In ons 
bereik ! Saboteren. 
“Als we die eens overkapten.” Marcel haalde een bijltje uit zijn fietstas.  
Hakken maar ! Op metalen kabels. Hoe ver draagt dan het geluid ? 
“Tedju moffen ! Lopen !” 
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Ik griste nog vlug het bijltje mee dat Marcel had laten vallen. De feldgrau spoorwachters waren oude 
mannen. Wij waren jong, vlug, kenden het bos, panikeerden. Maar onze fietsen met genummerd 
fietsplaatje van belastingen hadden we achtergelaten. Wat nu ? 
 
Na onze bedremmelde biecht bij oud-scout Rik leidde die ons bij de commandant van de Rijkswacht. 
Die kafferde ons uit voor driedubbele onnozele schapen, aartsdomme, ezelachtige kiekens en mosselen. 
Na de opsomming van die dierentuin, nog wel verdiend, kalmeerde hij.  
“Dommeriken, zo stomweg de aandacht trekken. Willen jullie absoluut naar Duitsland ?” 
Een proces verbaal werd opgesteld op datum van voorgaande week. Die dag zouden wij de diefstal van 
onze fietsen hebben aangegeven.  
Echter, leugens om bestwil lopen zelden goed af. De heren van de Feldgendarmerie wilden overtuigd 
worden. Ze deden dat op hun nationaal-socialistische geëigende manier. Met hangende pootjes werden 
we voorgeleid in hun kantoor in het gebouw achter het gemeentehuis. Marcel genoot de eer om als 
eerste te worden uitgenodigd op een apartje. 
 
Enkele dagen later, hij verkoos recht te blijven staan, deed hij zijn verhaal aan de vrienden.  
“Aangekomen in de kelder overtuigden twee sloebers me om mijn bovenlijf te deponeren op de tafel. Ze 
waren niet aan hun proefstuk want stevig drukten ze mij neer. Zonder plichtplegingen of maar een 
greintje schaamte trok de derde mijn broek naar beneden. Met hoog verheven nazi idealisme bewerkt hij 
mijn naakte onderstel met een bezemsteel. Het deed pijn man. De geestdrift van die schoft groeide bij 
elke zwaai. Waarschijnlijk had hij spijt toen hij de steel oversloeg. Profijtig zette hij het langste eind in 
de hoek. Dat is voor Jaak, dacht ik …” 
En het was voor Jaak !  Zitten was de eerste dagen onaangenaam en vergezeld van onkerkelijke taal. 
We hadden volgehouden en blijven ontkennen. De les werd er duchtig in geslagen: actie beter 
voorbereiden, uitkijken, en sporen wissen. We leerden bij. 
 
Ondernemingen met de Sabotage en Inlichtingengroep G waren nog voor mij weggelegd, evenals 
onderduiken, honger en kou lijden.  
Rik Van Gompel, Fernand Vanbael en Marcel Torfs vonden na maanden stille strijd een onmenselijk 
einde in een concentratiekamp met crematorium. Straten in onze gemeente dragen hun naam. 
Zij leven verder in ons hart en in de volgende, andere dimensie die wij God noemen. 

Jaak 
 
- 
 

 
 
 

Gelieve Uw Veteranenkaartnummer met naam zo snelmogelijk  
door te geven aan de Secretaris van Regionale Leopoldsburg ,Corstjens Marcel. 

Dit voor, de eventuele voordelen die door de Nationale ANPCV zouden kunnen bekomen worden. 
E-mail secretaris@anpcvleopoldsburg.be 

Marcel.corstjens@scarlet.be 
Tel GSM 0478633789 
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Onze Bokkenrijders Express is ± 15 km lang met allerhande gemaakte en natuurlijke 
hindernissen. Gelieve reserve schoeisel mee te brengen.(pantoffels) 

Er zullen ploegen van ± 6 personen gemaakt worden.  Op zaterdag avond live muziek 

De wisseltrofee "1 Sgt Stef Vandewyngaert" is in 2008 gewonnen door Regionale  Dendermonde 

Inschrijvingen : Uiterste datum  20 augustus 2009  

Er zullen na deze datum bij het overschrijden van de 170 deelnemers geen 
inschrijvingen voor de  maaltijden meer aanvaard worden.      

                   Enkel  stortingen  en schriftelijke inschrijvingen tellen als deelnamen.  
Kamperen mogelijk vanaf donderdag tot zondag, Twéé slaaptenten aanwezig. 

Er zal een extra bijdragen gevraagd worden voor de caravans van de deelnemers                 
van 2,5€ per overnachting :    Geen douches meer aanwezig 

                                                                 Prijs : 

Vrijdagavond : Spaghetti 5€ : hotdog 3€ 

Deelnamen aan de raid :  11€:     jonger dan 16 jaar 6€                              
Morgenmaal : 4€  (zat & zon. Morgen )                                    

BBQ zaterdagavond 14€ 

Kledij : enkel een gecamoufleerde broek of een gecamoufleerde vest.                    
Geen volledige militaire gevechtskledij toegelaten. 

INSCHRIJVINGEN te storten op rekening Nr. 068-2216045-10   

Deckers Jan Lijsterstraat 13 : 3940 Hechtel-Eksel   
met vermelding :  Vrijdagavond (1) Spaghetti of (2)Hotdog    (getal invullen)                      

Deelname Raid : Zat. morgen : Zat.avond : Zon.morgen 

Alle inlichtingen te bekomen :   
E-mail  secretaris@anpcvleopoldsburg.be  of Tel. 0478.63.37.89   

www.anpcvleopoldsburg.be 
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Gegevens : Invullen per deelnemer. 
                    

Naam :     

Voornaam :     

Adres :     

        

Tel/GSM :     

Email :     

Geboortedatum :     

Lid ANPCV :      Regionale :     

Commando NL      Afdeling :      

Deelnameprijs :               

              

Maaltijden & raid : ja of nee invullen of doorstrepen        

Deelnamen raid  11 euro :             

Vrijdagavond   Spaghetti  5 euro :   Hotdog 3 euro     

Ontbijt zaterdagmorgen    4 euro :   Zondagmorgen 4 euro   

BBQ zaterdag avond  14 euro :           

              

Betaling :                 
    Storten met vermelding : Bokkenrijders Express 2009. + naam deelnemer     
     Rekeningnummer 068-2216045-10           
           ANPCV Leopoldsburg       
            Lijsterstraat 13       
             3940 Hechtel-Eksel       
Formulier                 
Opsturen : Corstjens Marcel – Beukenlaan 24 – 3910  Neerpelt       
Mailen : secretaris@anpcvleopoldsburg.be           
Info : 0478.63.37.89                 
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Vrijdag 11.00 uur, een stralende zon en een aangename temperatuur begeleidden ons richting Oostende. 
Regionale Leopoldsburg zou met 9 personen vertegenwoordigd zijn op deze zeer mooie oefening. 
Een campingplaats op een weide van de Zee Scouts werd ons aangewezen, tentje opzetten, iedereen 
begroeten, een slok(je) drinken en zo kon ons verblijf aan zee beginnen. 
In de vroege avond was er een warme maaltijd voorzien, en smaken dat deze deed, dank aan de kok en 
kokkin. 
Met een leuke babbel en de nodige dorstlessers geraakten wij de avond door. 
Wekken rond 07.00 uur, een stevig ontbijt, een lunchpakket en starten maar aan de 15 km lange en 
variabele tocht. 
Water en hindernissen waren de ingrediënten die ons voorgeschoteld werden, zoals ouderen betamen 
sloegen wij de moeilijkste hindernissen behendig en met souplesse over, gelukkig waren er onder ons 
nog jongere krachten die met vuur de verschillende opdrachten vervulden. 
Het weer zat weeral mee al was het verschillende graden frisser dan in de Kempen. 
Met een goed gepresenteerde BBQ en verschillende dorstlessers namen wij afscheid van de zaterdag. 
Ik denk dat de foto’s voor zich zullen spreken.  
Dank aan de regionale Oostende Kust en Hinterland 
Zie foto galerij.   www.anpcvleopoldsburg.be 
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Het kondigde zich heel mooie aan, 100 inschrijvingen, een heerlijk 
weertje het kon niet meer foutlopen op onze Paaswandeling. 
Om 13:00 uur begon ons Home vol te lopen, een mooie nieuwe tent  
zou onze gasten herbergen. 
Om 14:30 uur werd de start gegeven, in groep zouden ze een 
wandeling doen van ongeveer een uur. 
Bij aankomst van de groep waren de tafels gedekt voor een 
heerlijke broodmaaltijd, Eieren, allerhande beleg een heerlijk stuk 
vlaai. 
Stralende en volverwachtingen zagen de kinderen dat de paashaas 
arriveerde met een heel grote doos vol verassingen. Maar alvorens 
de Paashaas de geschenken zou uitdelen  werden er vol overgaven 
dansjes uitgevoerd op muziek samen met de Paashaas. Dit 
gebeurde door sommigen met veel passie, door anderen met minder 
overtuiging. 
Het kon niet snel genoeg voorbij zijn, allen waren in blijde 
verwachting van wat de Paashaas zou mee gebracht hebben. 
Blijde gezichten, monden die gekleurd waren door de chocolade, 
als volwassenen konden wij niet ander dan blij zijn voor onze 
kinderen. 
De foto’s spreken boekdelen. 
 http://www.pixagogo.be/6691474551 of 
www.anpcvleopoldsburg.be 
 
 

 
Marcel 
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Vervolg 
HOOFDSTUK IV   

Arnold Salaets 

 
 
 
 
 

                                        SEPTEMBER 1944: DE BEVRIJDING VAN NEERPELT 

Een doffe, ordeloze Duitse aftocht volgde toen de geallieerden Brussel naderden. De beloofde 
parachutage van wapens was uitgebleven.  
De Limburgse Weerstand kreeg uitdrukkelijk het bevel niet te schieten op de 
terugtrekkende Duitsers. In het noordoosten ontving de groep Beazar dat bevel echter 
niet. Het gevecht tussen slecht bewapende burgers en de door de lange oorlog geharde 
krijgers, mondde uit in een moordpartij op gevangen genomen weerstanders.  
Op het kerkhof te Peer liggen de graven van Freddy Limbosch en Beazar op korte 
afstand van elkaar. 
Nol en zijn maten verzamelden alle mogelijke inlichtingen en maakten die over aan de 
verkenningseenheid die in Neerpelt aankwam. De spoorwegbrug domineerde het dorp 
en de omgeving. Vijandelijke waarnemers regelden van daaruit het vuur op het dorp en 
scherpschutters schoten op alles wat bewoog. 
 Een Britse gevechtswagen had de Heerstraat gevolgd en post gevat tussen twee 
huizen. De officier observeerde de brug met een verrekijker. Om vijandelijk vuur uit de 
lokken, schoot soldaat Thomasson met zijn geweer naar de brug. 
Lambert Salaets ging hem vervangen en schoot met zijn brengun van achter de hoek 
van het huis. Thomasson loste hem vervolgens weer af, maar werd getroffen in de keel 
en de borst. Vooraleer hem dodelijk te treffen, hadden de kogels de regenpijp 

doorboord. Arnold hielp de ploeg van de tweeduimsmortieren. 
Veertien jaar later toen de gedeeltelijk vernielde bunker werd 
opgeruimd, werd er het geraamte van een Duits soldaat gevonden en 
zijn Spandau machinegeweer. De overzijde van het kanaal bleef in 
Duitse handen. Te Kaulille verjoeg de Rus 'Louis' afkomstig uit 
Sebastopol, een Duitse patrouille met een handgranaat. Die nacht stak 
een gevechtspatrouille weerom het kanaal over om weerwraak te 
nemen. De Rus Louis verloor er het leven bij. 
Pas toen de Britten zouden uitbreken uit het bruggehoofd te Lommel en 

de grondoperatie van Market-Garden werd ingezet, zou ook de overkant van het kanaal bevrijd worden. 
Met nog enkele makkers gingen Nol en Lambert zich te Hasselt opgeven als oorlogsvrijwilligers. Van de 
honderveertig Limburgers zouden die dag veertien kandidaten voor de Parachutisten weerhouden 
worden, onder wie Rik Govaerts, Maurice Dirix, Willy Hendrickx, Bert Vijt en Claes.  
De S.A.S.-luitenant Klein pikte er ook de gebroeders Salaets uit. Allen waren 
jonge twintigers die als voortdurend opgejaagde verzetslui gehard werden door de 
ontberingen en de kommer in de dagelijkse strijd van kat en muis met de vijand. 
Met Blondeel's Regiment Parachutisten S.A.S. zullen zij vanaf nu met gelijke 
wapens en als getrainde paratroopers openlijk de strijd aangaan tegen de nazi's en 
met B Squadron, peloton Leo Van Cauwelaert, aan de spits staan tijdens de 
bevrijding van Nederland en Duitsland tot in Denemarken.  

Jaak Daemen  

Vervolg in  Nieuwsflash Nr.29 
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Het geval Aksakow of de voorbeeldige soepelheid in het Britse leger. 
 
Toen in de Ardennen de groep van kapitein Blondeel werd ingehaald door de oprukkende Amerikanen, 
liep de geparachuteerde operatie ‘Noah’ ten einde. 
 
De vijand was echter niet helemaal verdwenen. ’s Nachts kwamen nog achtergebleven Duitsers uit de 
bossen tevoorschijn op zoek naar voedsel. Om ze uit hun schuilplaatsen te verjagen, kwam het tot een 
afspraak met majoor Bastin, de zonebevelhebber van het Geheim Leger. De Para’s zouden daarvoor 
ondergebracht worden in de Abdij van Chevetogne.  
De majoor zond al onmiddellijk een ploeg van twaalf onder bevel van Sgt. Ryckx, om ter plaatse alles in 
gereedheid te brengen. Maar nog voor de Para’s dit plan konden uitvoeren, kwam vanwege de SAS 
Brigade het bevel ten spoedigst de U.K. te vervoegen. Dit met het oog op de operaties ten noorden van 
Arnhem. 
 
De ploeg van Ryckx oordeelde nu dat ze ook deel uitmaakte van de SAS en volgde het spoor tot in 
Brussel. Daar vonden ze Verbindingsofficier van de Brigade, Majoor Earl of Hardwiche. Van hun Frans 
begreep hij enkel de naam Blondeel en hij bezorgde hen een bon voor de vlucht naar Engeland.  
 
In zijn tent in het transitkamp van Fairford was Blondeel druk bezig. Hij had zijn handen meer dan vol 
met reorganisatieproblemen en de voorbereiding van de ploegen, bestemd voor het noorden van 
Arnhem. Daarbij kreeg hij er nu nog een ploeg “maquisards” bij en viel de Britse Veiligheid hem lastig 
wegens de aankomst van deze mannen zonder enig geldig document. Maar wat nu aangevangen met 
deze mannen ? 
 
Kolonel Branders, bevelhebber van het Tweede Belgische Groupement te Leamington werd bereid 
gevonden om een klein trainingscentrum te openen te Campion Hill. Lt. Ghys met een groepje 
instructeurs zou de vrijwilligers voldoende opleiden opdat ze zonder hinder konden inpassen in de 
Eenheid. (Deze school zou vervolgens de vrijwilligers 40-45 opvangen en zodoende een buitengewone 
dienst bewijzen.) 
 
Tijdens het Von Rundstedt offensief in december ’44 kwam de ploeg Ryckx terug naar de Eenheid. Als 
“Eerste Linie Tolken” werden ze uitgeleend aan de Britse Verkenningseenheid op Brencarriers. En 
daartoe behoorde ook Vladimir Aksakow. Zijn ouders waren voor de oorlog Sovjet Rusland ontvlucht en 
hadden zich in België gevestigd. Vladimir was geboren in België. Daar hij in 1940 nog niet de wettelijke 
ouderdom had bereikt, had hij zijn naturalisatie niet kunnen aanvragen. Hij was lid van het Geheim 
Leger en had moedig deelgenomen aan de aanval op het station van Jemelle.  
 
Eind december 1944 bevond Blondeel zich te Troisfontaine. Daar bereikte hem vanwege het Ministerie 
van Landsverdediging het bevel om Aksakow te demobiliseren. België wenste geen moeilijkheden met 
de Russen ! 
Blondeel antwoordde dat Aksakow geboren was in België, deel had uitgemaakt van het Geheim Leger 
en een moedige, goede soldaat was. De Kolonel was zelfs bereid zelf de soldij te betalen als het 
ministerie dat niet zou doen. 
Daarop kwam het antwoord dat de tijd van “Kolonel-Eigenaar” voorbij was, dat Aksakow onmiddellijk 
moest gedemobiliseerd worden en dat Blondeel geldelijk zou verantwoordelijk worden gesteld voor elk 
letsel dat Aksakow kon overkomen. Dat laatste was een doorslaand argument want Blondeel bezat 
generlei de middelen van een Kolonel-Eigenaar uit vroegere tijden. Hij was dus wel verplicht de 
beslissing mee te delen. Vladimir had de tranen in de ogen, maar er was geen andere uitweg meer.  
 
En toch !  De oorlogsgoden waakten en zonden Majoor Marsch op bezoek !  Hij was de commandant 
van een eskadron in het Eerste SAS Regiment. Zijn squadron was aangeduid als bescherming van een 
Hoofdkwartier van een Brits Generaal. Dat verveelde hem vreselijk en dus kwam hij informeren of hij 
niet meer dienst kon bewijzen in de strijd tegen Von Rundstedt. Blondeel legde hem uit dat zo’n 
initiatief zeker niet zou worden goedgekeurd, dat zoiets langs de hiërarchische weg diende geregeld te 
worden, dat hij, een eenvoudig kapitein, daar zeker niets kon aan doen.  
“Maar met lege handen hoef je niet terug te keren. Ik heb hier een uitstekend parachutist die buiten 
Russisch ook Frans, Duits, Engels en Nederlands spreekt. Ik word verplicht hem te demobiliseren 
omdat hij ‘nog niet’ helemaal Belg is. Wil jij hem overnemen ?” 
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Hij was onmiddellijk akkoord en schreef een verklaring waarbij hij, Majoor Marsch van het Eerste SAS 
Regiment, in naam van Zijne Britse Majesteit de Parachutist Aksakow opnam in zijn Eskadron en 
Kapitein Blondeel ontsloeg van alle verdere verantwoordelijkheid. 
Dit dokument vergezeld van een nota werd overgemaakt aan het Belgisch Ministerie. In de nota werd 
schamper opgemerkt dat het Britse Leger zich maar weinig zorgen maakte over de gemoedstoestand 
van het Sovjetleger. Het onderlijnde de bewonderenswaardige graad van initiatief. 
 
 
De bedenking van Jean Temmerman komt hier volledig tot haar recht, waar hij spreekt over de 
verschuldigde eerbied voor de Adminstratie met de hoofdletter A en het betreurenswaardig 
enggeestige van die andere …. 
 
Aksakow nam deel aan de gevechten met het Eerste (Britse) SAS. In 1945 was die eenheid rechts van 
ons tijdens de aanval op Godensholt in Duitsland. Vladimir kreeg er zijn verdiende eretekens. 
 
Van enige twist tussen Zijne Majesteit en Stalin is aangaande dit gebeuren geen spoor achtergebleven 
! 
 
 

Toespraak van Kolonel Blondeel ter gelegenheid van de inhuldiging van de 
Blondeelweg te Veele-Vlagtwedde in 1997. 

 
 
Waarde Gezagvoerders, Dames en Heren, mijn goede Vrienden. 
 

Het is met grote nederigheid dat ik opkijk naar de eer die mij door de Gemeente 
Veele-Vlagtwedde wordt betoond, om mijn naam te verbinden aan één van haar 
wegen. 
Ik bewonder uw roekeloosheid waarmee U het risico neemt om een nog in 
leven zijnde man op zulke wijze te verheffen. Hij zou immers vóór zijn 
overlijden nog betreurenswaardige dwaasheden kunnen begaan ! 
 
Ik ben ten zeerste ontroerd door uw vriendelijk initiatief. Doch wil ik herhalen 
hoezeer ik me nederig voel, daar de daden die ik hier 53 jaar geleden heb mee 
beleefd, in feite werden uitgevoerd door mijn strijdmakkers. Helaas zijn er 
hiervan reeds velen verdwenen.  

Ik was eigenlijk een soort katalysator, een samenbundelaar van een ploeg uiterst gemotiveerde 
vrijwilligers, bijzonder goed getraind en gewapend, en geleid door een uitstekend kader. 
Ook wens ik de eer die mij wordt verleend te weerkaatsen 
op mijn oorlogskameraden. 
Laat mij toe hulde te brengen aan de burgers van deze 
streek, die ons in 1945 met zoveel toewijding hebben 
geholpen in onze gevaarlijke taak. Doorheen de jaren 
leerden we mekaar beter kennen en waarderen. Grootse 
ontvangsten vielen ons telkens te beurt. Een hechte 
vriendenband ontstond tussen onze vrienden alhier en de 
“Belgen”. Telkens we naar Veele reisden voelden we dat 
aan als een familiebezoek. We zijn rijk geworden, niet in 
kapitaal maar in vriendschap. 
 
53 jaar zijn nu voorbij ! 
In die tijd zijn vele van onze dromen en verwachtingen van toen aan flarden gescheurd.  
Doch de opoffering van 50 miljoen slachtoffers in 1940-1945, heeft aan Europa reeds 50 jaar vrede 
verzekerd. Dit in tegenstelling tot andere delen van de wereld, waar het wapengeweld, moord en brand 
hoogtij hebben gevierd. 
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Deze offers hebben een einde gemaakt aan eeuwen van wat we burgeroorlogen mogen noemen in 
Europa. 
 
Niet zonder moeite wordt een eenheid gevormd die voordien werd afgeremd door eeuwenoude vetes, 
vooroordelen en (soms menselijk begrijpelijke) gehechtheid aan eigen aard. In eerbied voor de grote 
verscheidenheid aan de basis, die trouwens haar rijkdom uitmaakt, hopen wij dat er geleidelijk een 
eenheid zal groeien aan de top, die in de wereld door zijn sterkte, achting zal afdwingen. 
Zou men op internationaal gebied niet meer belang moeten hechten aan de entiteit Benelux ? 
In het ontluikende Europa, zou die rond de groene tafels, de rol en de belangen van de zogezegde kleine 
landen, met nog meer kracht kunnen verdedigen. 

De toekomst immers van de “Lage Landen aan de Zee” 
wordt daar bepaald, een toekomst waarvoor zovele 
landgenoten in 1940-1945 hun leven gaven. 
 
Ik wens me ook te richten tot mijn overlevende 
kameraden, die het gevecht bij deze brug hebben 
meegemaakt. Ik dank ze om hun deelname aan de 
herdenkingstocht naar deze plaats die zoveel ontroerende 
herinneringen opwekt over onverschrokken jeugdige 
jaren. 
Ik ben nu 91 jaren oud. 
Volgens een verzekeringsagent statistisch dood. 
Ondanks deze sombere uitspraak hoop ik nog met U te 

zijn in april 2000, de vijfenvijftigste verjaardag van de bevrijding.  
 
“L’espoir fait vivre – Hoop doet leven !” 
Zonder weemoed kijken we naar de toekomst en zeggen met de Franse dichter Apollinaire: 
“Soyons sans regrets pour le soir qui s’achève.” 
“Que de nos rêves morts naissent de nouveaux rêves !” 
 
Wat ik zou vertalen als: 
“Laat ons niet verdrietig zijn om de avond die ten einde neigt.” 
“Dat uit onze dode dromen, nieuwe dromen mogen oprijzen !” 
 
Wij, SAS vertaalden dat door: 
 

Never Surrender ! 
 
Nogmaals hartelijk dank aan allen. 
 

- 
 

ANPCV kledij bij buitenactiviteiten 
 
Het is verboden om bij activiteiten de volledige militaire gevechtskledij te dragen.                   
( Gecamoufleerde broek en vest). Alleen een Gecamoufleerd vest OF broek mag wel in combinatie met 
niet militaire kledij. En dit om niet de indruk te wekken dat wij een Paramilitaire organisatie zouden zijn 
Een rode of groene muts is altijd  toegestaan. 
 Dit is een richtlijn afkomstig van het Regiment Paracommando 
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