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NIETS VERGETEN ???????? 

 
 

 
Alle leden met een “N” voor hun naam hebben door  

omstandigheden  
of vergetelheid hun lidgeld voor 2010 nog niet betaald. 

 
Alleen op deze Rek. nummer:  068-2216045-10 

Vriendenkring Para-Cdo    Regionale Leopoldsburg 
Lijsterstraat 16   3940 Hechtel 

 
lidgeld 2010  en vermelding van voornaam + achternaam   

Paracommando: oudgedienden en actieve  17,00 € 
Cadetten tot 24 jaar        7,50 € 
Sympathisanten       30,00 € 
Leden in buitenland      20,00 €   
Steunende leden                                                8,50 € 

 

 
 

Onze nieuw Flash zal vanaf uitgaven 30 nog  3 maal in het jaar verschijnen. 
Ons HOME zal vanaf heden tot  24 april gesloten zijn op zaterdag avond. 
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Voorwoord. 
 

Aan alle leden, familie en vrienden wensen wij een heel 
gezond en een voorspoedig 2010. 
Voor onze vereniging is het voorbije jaar zeker een jaar 
geweest om met voldoening op terug te kijken. 
Voor 2010 zullen wij, aangezien er door omstandigheden 
verschillende leden weggevallen zijn, onze activiteiten 
moeten aanpassen. Helaas is dit een verschijnsel dat door 
alle regionalen ervaren wordt daar er geen jong bloed 
bijkomt. Maar door ervaring weten wij dat onze regionale 
zeer sterk staat wat de betrokkenheid van onze leden 
betreft tot onze club. We zijn er dan ook zeker van dat 
onze leden de oproep voor medewerking met 
enthousiasme zullen beantwoorden. 
Ook is er voor ons de geruststelling dat wij ons “Home” 
op dezelfde en even goede voorwaarden kunnen blijven 
huren voor de volgende jaren. Wij zijn optimistisch 
genoeg voor wat de toekomst betreft. Wij zijn toch 
allemaal uit het goede hout gesneden en zullen, indien 
mogelijk, onze vereniging nog lang ten diensten staan. 
 
Jan, Roger, Marcel en alle medewerkers.  
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Bestuur 2010 
Vriendenkring Paracommando Regionale  Leopoldsburg 
Briefwisseling: Beukenlaan 24    3910 Neerpelt 
Tel. 0478 63 37 89 
E-Mail: secretaris@anpcvleopoldsburg.be 
 

 Kol.SBH bd. Wolfs André 011/34.59.79 a361.wolfs@pandora.be 
Voorzitter De Decker Roger 011/73.28.22 rogerdedecker@hotmail.com 
Penningmeester Deckers Jan 011/73.29.11 j.deckers1@belgacom.net 
Secretaris Corstjens Marcel 011/64.63.99 marcel.corstjens@scarlet.be 
Squad Cdo Vanderleyden Jean 011/34.40.73 vanderleydenjean@hotmail.com 
Squad Springen Latet Henri 013/67.52.19 latet.henri@skynet.be 
Rood-Groen Latet Henri 013/67.52.19 latet.henri@skynet.be 
Magazijn & Mat  Hendrixks Louis  0479/ 01.60.90  
   Vervoort Jacobus  011/55.19.22 yvetterome@skynet.be 
Vaandrig  Vanstraelen Herman  011/40.23.44  

   Clauw walter   0472/73.55.82 walter.clauw@telenet.be 
    

Plechtigheden  Jonkers Louis   0474/70.47.30   

 Keuken Meers Paul 
Lecocq Rudy   

Activiteiten Boes François 011/64.63.99   

   Hendrix Guido  0472/51.34.57     
  Willems Johan   joanwillems76@gmail.com   
  Vanheel Willy  willy.vanheel@gmail.com 

  Thijs René   
    Schally Leon    leon.schalley@telenet.be 
    Lemmens Vick     
Publiek relations  Bouts Jean 011/73.35.02   
Lokaal 
 

ClauwWalter 
Vanderleyden Jean 

011/40.23.440
11/34.40.73

 

News Flash 
 

Corstjens Marcel Henri 
Latet 

011/64.63.990
13/67.52.19 

 

Vaste barman 
 

Vanstraelen Herman 011/34.63.65  

Commisarissen 
 

Vanderleyden Jean Jonkers 
Louis 

  

webmaster 
 

Corstjens Marcel 011/64.63  
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In ons Home : 
 

 

 

 

ZONDAG 21 MAART 2010   Vanaf 14.00 tot 20:00 uur 

Mosselen 15€ ----- Stoofvlees 12€ 

met frietjes 

Inschrijven vóór 13 MAART 2010         Storting = ingeschreven 

Storten op reknr.068-2216045-10     tel 011 73 29 11- GSM   0474838235 

Mededeling: mosselen of stoof vlees en aantal  personen 
Lijsterstraat 13            3940 Hechtel - Eksel 
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5 april 2010 
  

Voor de kinderen en kleinkinderen is het hoofddoel eieren rapen, gekoppeld 
aan een mooie (korte) wandeling  rond de kazerne van Leopoldsburg. 

Daarna is  er een koffietafel voorzien  voor alle deelnemers. 

Er is ook ontspanning en animatie voor de kleintjes.  

 

             Inschrijven voor 31 maart 2010  kinderen gratis, Volwassenen 6,5€ perp. 

Koffie gratis.  
                  Alle andere  dranken betalend 

rek. 068-2216045-10 : 
Deckers Jan lijsterstraat 16 

Mededeling : PASEN 2010  en aantal Volw.en kinderen 
          Wanneer : Paasmaandag 

Welk uur : 14.00 uur in het Home 
Tot dan. 

 
 
 
 

 



 7

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 12 december 2009 
De reis verliep zonder incidenten en om 07.35 konden wij onze 
voertuigen op een veilige plaats parkeren. Hier werden de laatste 
voorbereidingen getroffen, zoals wisselen van schoeisel en konden 
wij de korte trip naar het vertrekpunt aanvatten. 
Willems Johan had gezorgd dat de ploeg reeds op voorhand 
ingeschreven was. Ons ploegje was een onderdeel van 6500 
inschrijvingen. Een deel van de ploeg zou deelnemen aan de 8 km 
en de anderen aan de 25 km. 
Rond 08.30 werd de tocht eindelijk aangevat. De eerste kilometer 
werd door de twee ploegen gezamenlijk afgelegd om dan elk zijn 
eigen parcours te volgen. 
De weergoden hadden een afspraak met “Koning Winter” en deze 
liet dan ook een goed uurtje flink wat sneeuw uit de hemel vallen, 
om vervolgens over te gaan naar de zon die haar graantje ook wilde 
meepikken en dat ook gretig deed. 
Onderweg werd er goed gezorgd om de hongerige en de dorstige te 
spijzen, op diverse plaatsen was er warme wijn en warme 
chocomelk voorzien. Ook kon men op twee plaatsen de honger 
stillen. Ja, je mag gerust stellen, er was voor elk wat wils en de 
organisatie verliep weer zeer vlot. 
Onderweg kon men weer volop genieten van Re-enactors die ter 
plaatse alle voorvallen, die zich  65 jaar geleden afspeelden, 
weergaven.Compleet met de voertuigen en bewapening. Zelfs een 
medische hulppost was te bezichtigen. 
Na de aankomst en afmelding werd er nog snel iets gegeten om 
daarna even naar de parade, ter ere van de OUDSTRIJDERS van 
toen, te kijken. Er waren er nog enkele aanwezig. 
Moe maar zeer voldaan, dat wij hadden deelgenomen, keerde de 
groep weer blijgezind terug naar huis. 
Ja, ja werd er stilletjes gezegd, tot volgend jaar, dan zijn wij er 
weer. 
  

Regionale Leopoldsburg - Sectie Genk 
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Clubfeest  19  december  2009. 
 
In de ijzige kou (-8°C) werd er verzameling geblazen 
in het ons zo bekende lokaal van “DE YAP” te 
Leopoldsburg. Van uit het ganse land  waren de 
dapperen gekomen door de bittere kou om toch maar 
deel te kunnen nemen aan het gezellig samenzijn van 
ANPCV Leopoldsburg. Wij hielden ervan om tijdens 
een heerlijk “Breugeliaans buffet” samen van een 
gezellige avond te genieten. Met 84 personen waren 
wij precent. 
Het welkomstwoord werd gehouden door Marcel die 
aan de leden Rik Latet en Guido Hendrix een prachtig 
geschenk overhandigde voor hun inzet tijdens 2009. 
Zij ontvingen beide een handgemaakt tapijt met de 
logos van de “Brigade Paracommando”. Deze 
prachtige tapijten werden vervaardigd door één van 
onze leden Louis Jonckers. Hoeveel uren noeste arbeid 
zal dat gekost hebben? Onze beste dank, Louis! 
Daarna gaf Marcel het woord aan onze alom geëerde 
Kolonel Wolfs om het buffet te openen. Het was 
heerlijk en de wijntjes en biertjes die er bij opgediend 
werden waren maakten het samenzijn maar gezelliger. 
Hij die met honger of dorst naar huis gegaan was had 
dit alleen maar aan zichzelf te danken. En gratis 
tombola met mooie prijzen volgde. 
De sfeer was weer super en iedereen genoot weeral 
van de vele herinne- 
ringen die weer opgehaald werden. Om maar te 
zwijgen van de plannen die weer gemaakt werden voor 
de toekomst. 
Er is niets mooier dan een jaar, hard werken, af te 
sluiten met een mooi clubfeest dat door alle 
aanwezigen ten zeerste geapprecieerd werd. 
De afwezigen hadden, zoals altijd, meer dan ongelijk.   
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Nieuwjaarsinstuif bij de Nederlandse 
commando’s. 

Verhalen van India-strijders, welke aan de 
Birmaanse oorlog deelnamen, werden ons 
verteld door meerdere Oud-Commando’s die 
opdrachten hadden uitgevoerd in de 2e 
Wereldoorlog. Veel gelijklopende verhalen 
welke door de Belgische vrienden met volle 
aandacht aanhoord werden. 
Dat zij daardoor lieten uitschemeren dat ze niet 
meer van de jongste waren deerden hen niet. 
De gebeurtenissen speelden zich af in de jaren 
1944-1945 wanneer de dodenspoorweg tussen 
Thailand en Birma werd aangelegd. Vele 
Nederlandse militairen en burgers moesten er 
werken, sommigen betaalden met hun leven. 
Als Belgische ex-paracommando’s luisterden 
wij met veel bewondering naar de 
oorlogsveteranen. Wij voelden ons nog zeer 
jong. 
Het typeert dat, zoals bij ons, de Commando-
Stichting in NederlandsLimburg  ook nood 
heeft aan jong bloed. Het was een leerzame en 
gezellige dag met de Nederlandse vrienden. 
Hun vraag was: “Er komt toch nog een 
Bokkenrijders raid in 2010”? 
Na het gezellig samenzijn en een goed 
maaltijd, doorgespoeld met een frisse 
Hollandse pint (20cl), trokken wij weer naar 
onze heimat met de stille hoop er volgend jaar 
weer bij te zijn. 
Marcel  
 

tig  
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Stipt om 06.00u werd er, zoals 
afgesproken, vertrokken. In Houthalen-
Oost werd Patrick K. opgehaald en 
trokken wij verder naar Winsele. Bij 
aankomst werd er niet getalmd en 
onmiddellijk ingeschreven. 
Voor de start dronken wij nog een 
goede tas koffie en dan rugzak op en de 
baan op. 
De bedoeling was om de omloop van 
22 km te doen maar na onze derde 
stempel besloten wij nog eens de grote 
lus te doen en alzo stapten wij 32 km. 
Stappen en zeveren was de boodschap. 
Het was een zeer mooi parcours en het 
weer zat ons goed mee. ‘s Morgens  bij 
het vertrek in Lanaken regende het 
maar naargelang de dag vorderde werd 
het mooier en droger en vanaf 09.30u 
kwam het zonnetje erdoor voor de rest 
van de dag. 
Rond 13.45u waren de twee dapperen, 
van Regionale Leopoldsburg Sectie 
Genk, opnieuw aan het vertrekpunt 
aangekomen om zich af te melden. 
Nog een lekkere cola (2 stuks) om de 
opgedane suikers te vervangen en dan 
weer huiswaarts met nog veel mooie 
plannen. 
 
Tot de volgende march. 
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Waar het juist gebeurde weet ik niet meer, ik denk in Vogelzang. Wij hadden 
indertijd zoveel manoeuvres dat wij de draad wel moesten kwijt- 
raken. Wel hadden wij de laatste drie dagen vrij mooi weer gehad want wij 
konden ’s avonds rustig bij elkaar zitten, nadat vooral de wapens goed gekuist 
waren. Die dag hadden een tweetal mannen, per sectie, aan huiszuivering moeten 
doen. Dit was al vaker gebeurd maar nooit met scherpe munitie! Elke soldaat 
kreeg een lader met twintig patronen voor zijn vigneron. De veiligheidsregels 
werden nog eens goed uitgelegd en die moesten strikt nagevolgd worden. Dus er 
moest steeds recht vooruit geschoten worden en steeds naar een blinde muur, 
vooral niet in de richting van het venster.....je weet maar nooit. 
Gelukkig bestonden de muren uit dikke as blokken zodat de kogels niet 
terugketsten. De stukjes steen vlogen ons wel om de oren maar dat deed alleen 
pijn aan de handen en in mindere maten aan het aangezicht.  
Dus de laatste avond zaten wij weer bij elkaar en uiteraard werd er over dit alles 
gesproken en gelachen. Frans, die niet aan de oefening mee had gedaan, wilde 
het allemaal wel eens van dichtbij zien. Vooral aan de rondvliegende 
brokstukken, die in het rond vlogen, geloofde hij niet veel van. Dus hij naar 
boven!! Na een vijftal minuten had hij het allemaal wel gezien, want hij stond in 
één van die grote gaten waar normaal toch ramen in stonden de clown uit te 
hangen. 
Dan kwam alles plots in een stroomversnelling: 

- Frans kom hier beneden de paljas uithangen! 
- Spring liever naar beneden, dat is de kortste weg! 
- Als ge durft springen dan krijgt ge van mij een bak bier! 

Gezien de grote hoogte was er van springen geen sprake.....maar ja, een bak bier. 
Plots hoorden wij achter ons een plof en wij zagen Franske nog juist op zijn 
handen de schok opvangen. Voor de rest leek alles O.K. doch enkele seconden 
later waggelde onze Frans weg zoals een peuter die een pamper droeg!! Miljard 
de miljard ik heb geen proper ondergoed meer!! 
Conclusie: de sprong was goed, de landing bijna perfect, alleen zijn sluitspier 
had het volledig laten afweten.....maar wie dacht daaraan als men het over een 
bak bier had. 
 
G.A.L. 
 
Citaat: Het kenmerk van de politie is, voor elke oplossing is er weer een nieuw 
probleem.  
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IN ZESTIEN MAANDEN VAN NAMEN NAAR LONDEN 
 
Tijdens de meidagen van 1940 werd de Luxemburgbrug te Namen opgeblazen. 
De herstelwerken waren nu gestart en samen met Emile Lorphèvre werd ik er aangeworven als handlanger. 
We waren er met zeven bedienden van het Casino aan de slag gegaan. ‘s Anderendaags bleven nog enkel 
Emile en ik over. Het werk was te zwaar en te vermoeiend. 
 
In het Casino hadden ze ons aan de deur gezet. We aten teveel. Aangezien we er enkel gedurende de 
weekends werkten, maakten we gretig gebruik van de gelegenheid om ons vol te proppen voor een hele 
week. Dat was niet in goede aarde gevallen. 
 
Beiden trachtten we lid te worden van de Weerstand. Maar we waren amper zeventien en hadden nog geen 
legerdienst volbracht, dus werden we te licht bevonden en geweigerd.  
Maar we wilden en zouden de vijand schade berokkenen, saboteren. Een goed begin leek ons om de Duitse 
signalisatie in de war te sturen. Door de richtingaanwijzers naar Leuven en Brussel te verplaatsen, zouden 
hun konvooien op een dwaalspoor geraken. Geheel in beslag genomen door onze sabotage verslapte onze 
waakzaamheid. We werden verrast door twee politieagenten, zochten ons heil in de vlucht en stoven uit 
mekaar, elk in een andere richting.  
 
Hardnekkig werd Emile achtervolgd door één van de agenten, die zelfs hulp had ingeroepen van een 
spoorwegbeambte.  
Verborgen in een deuropening doch verraden door zijn witte regenjas, werd hij aangehouden. Dat hij er 
stond te wateren werd niet aanvaard als excuus en hij werd voorgeleid.  
 
In het politiekantoor hield Emile voet bij stuk, maar dat deed de politieman ook. Ze gingen zelfs een stap 
verder : ‘Wacht maar tot we u uitleveren aan de Duitsers, die zullen u wel doen spreken’.  
Op de Kommandatur begonnen ze hem af te tuigen. Vervolgens sloten ze hem op. Hardnekkig hield hij het 
bij zijn eerste verklaring. Het was gelukkig nog het begin van de bezetting : ‘ze’ waren nog redelijk, en 
lieten hem gaan. 
 
Akkoord, het waren vlegelstreken, maar we waren er alletwee van overtuigd dat we zo de Duitsers het leven 
zuur maakten en we bijdroegen tot de strijd tegen de vijand. Die kon er echter niet mee lachen. Een 
bediende van het Casino die de houten richtingaanwijzers afbrak om te gebruiken voor het haardvuur werd 
betrapt door een Duitse patrouille en veroordeeld tot zes maanden gevangenis.  
 
Vermits sabotage ons slecht was bekomen, leek het ons beter een wapen in handen te krijgen om te vechten. 
Dus bleef er maar één uitweg : naar Engeland ! Ik besprak het met moeder maar die begon te wenen en 
schold me zelfs uit. « Mama ik verwittig je tenminste nog dat ik wil vertrekken. Andere jongens doen dat in 
het geniep, zonder er iets over te zeggen. Dus weiger me dat niet. » 
Uiteindelijk viel alles terug in de plooi en spraken we er niet meer over. 
 
Mijn oudere broer Jean hoorde van ons plan en wilde ons vergezellen.  
« Jij was altijd al het hoofd van het gezin, dus zou je hier moeten blijven. » 
Alles tevergeefs. Hij eiste om van de partij te zijn.  Zijn twee jaar oudere ervaring zou ons onderweg goed 
van pas kunnen komen.  
Vastberaden vingen we aan met de voorbereidingen. Op een dag  gingen we zelfs voor wel 1000 frank 
marsepein verorberen bij een pasteibakker, om vitaminen op te doen ! 
 
Dan kwam de grote dag : 28 april 1941. Moeder werd een weerstander van het eerste uur !  Zij bakte immers 
wafeltjes en zette ons op de trein naar Parijs. We hadden er sterk op aangedrongen dat zij enkele dagen zou 
doorbrengen bij kennissen in Leuven. We wilden absoluut vermijden dat ze in Namen allerlei zou gaan 
rondbazuinen over ons vertrek.  
 
Opluchting :  de Franse grens bleek geen probleem te vormen. Maar we wisten niets van een Rode Linie 
verderop, namelijk de grens van het Noordfranse deel dat was toegevoegd aan België en dat onder 
rechtstreekse controle van Brussel stond. Duitse soldaten haalden er ons van de trein en namen onze 
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identiteitskaarten in beslag. Die moesten we ‘s anderendaags gaan afhalen op de Kommandatur. Wat nu 
gezongen ? ? 
 
We hadden in het Casino van Namen nog gewerkt onder een ‘chef de rang ‘ die nu werkzaam was te Parijs 
in de ‘Reine Pedauge’. Met een klein hartje boden we ons aan op de Kommandatur en verklaarden met de 
grootste overtuiging dat we op weg waren om in die zaak te gaan werken. Het lukte ! 
 
Zodra we aankwamen in Parijs, boden we ons aan in de Reine Pedauge met het verzoek om bij navraag te 
antwoorden dat we geweigerd werden daar we niet voldeden aan hun eisen.  We verlieten Parijs nog 
diezelfde dag. 
 
De volgende hinderpaal was de demarkatielijn. Te Beaune werd die gevormd door een rivier. We vonden 
iemand die ons wilde overzetten. De roeier wilde geen geld aannemen : «Ik doe iedereen betalen die 
terugkeert, maar niet degenen die de bezettingszone ontvluchten. » Ik schonk hem een goudstukje van tien 
frank, een halve ‘Louis’.  
Toen Jean en ik hem drieëntwintig jaar later gingen opzoeken, herkende hij ons niet, maar de gouden Louis 
had hij altijd bewaard. Hij vertelde ons hoe hij tegen de lamp was gelopen voor het overzetten van 
vluchtelingen en zes maanden had moeten brommen.  
 
Te Dijon gingen we de Belgische consul vragen om geld. Dat leek wel wat veel gevraagd. Bovendien 
noemde hij ons domoren omdat we naar de Gaule luisterden op de radio. We werden zo woedend dat we 
hem een vuistslag verkochten en de telefoondraad uit de muur rukten. 
We konden twee onbeheerde fietsen stelen en begaven ons ijlings op weg naar Pont St. Esprit. Daar hadden 
we afspraak met een Franse die we reeds voor de oorlog hadden leren kennen. Overnachting zochten we in 
boerderijen. Jean en Emile met de fietsen in een hoeve en ik in een andere, in een poging om eventuele 
achtervolgers om de tuin te leiden. 
Was ik niet de moedigste ! Dus moest ik afwisselend dan bij de ene, dan bij de andere op de fietsstang 
plaatsnemen. 
 
In Pont St. Esprit bleven we drie dagen uitblazen. Om de trein tot Perpignan te kunnen betalen, verkochten 
we de twee fietsen. Daar begon de zoektocht naar smokkelaars die bereid waren ons over de grens te leiden. 
Ze brachten ons tot aan de voet van de Pyreneeën:  « Ziezo, al wat je ziet is Frankrijk. Je steekt het over en 
dan ben je in Spanje .» 
Zo gezegd, zo gedaan. We trokken doorheen de Pyreneeën en ondervonden al snel dat we in Spanje waren 
aangekomen toen de Guardia Civil ons bij de kraag vatte. Dat was op 10 mei 1941. Het had ons dertien 
dagen gekost om Spanje te bereiken. Geen slecht resultaat. 
 
De Guardia Civil eiste ons erewoord dat we niet zouden vluchten, dan zouden ze ons naar een schaapsstal 
brengen om er de nacht door te brengen.  
‘s Anderendaags begeleidden ze ons naar hun politiekommissariaat te Figueras. We moesten onze zakken 
leegmaken. Ze namen ons alles af : geld, vulpen, uurwerk, kortom alles. En we bezaten nog flink wat geld 
daar Jean ons in Frankrijk steeds had voorgehouden niet te veel uit te geven.  
Die nacht brachten we door op een smal bed met stalen veren. Wij twee, Emile en ik, op de veren en Jean er 
bovenop als dekbed ! 
 
De volgende ochtend maakten we kennis met de gevangenis van de citadel. Er was daar een knaap van 
veertien die door de politiekommissaris was veroordeeld tot twee jaar omdat hij Franco had beledigd !  We 
kregen er maïsbrood dat verre van smakelijk was, maar honger is de beste spijs… Er was geen matras, geen 
deken. We sliepen op de grond. 
Alle nationaliteiten waren er vertegenwoordigd. 
 
Barcelona werd onze volgende halte. We deden die uitstap in een wagon die gekoppeld werd aan een 
goederentrein. Die deed elk station aan en pufte amechtig de honderd kilometer in vierentwintig uren. 
Daar we aan handen en voeten gekneveld waren, was de reis weinig gezellig. Dat laatste was Spaanse 
weerwraak omdat een Belgisch officier op een vorige reis het hazepad had gekozen. De man diende achteraf 
in de Brigade Piron. 
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Onze oude locomotieven terug te zien die de Spanjaarden waren komen opkopen in België verguldde voor 
mij enigszins de bittere pil. 
 
Te Barcelona bezorgde de Belgische consul ons een stuk zeep en een brood. Ons volgende verblijf werd 
Severa, een bergdorpje waar het daglicht met moeite doordrong wegens de voortdurende mist. Een tiental 
dagen gingen troosteloos aan ons voorbij. Op zondag werden de klokken er elk uur geluid. 
We ontmoetten er kapitein Van Rollegem.  
Het gemis aan sigaretten was één van de grootste martelingen voor ons. Als we er al eens één konden 
bemachtigen, werd dat geluk broederlijk gedeeld met de anderen.  
We geraakten zo uitgehongerd dat plannen werden gesmeed om het hondje van de bewaker op te eten. 
 
Verhuis naar Zaragoza !  Een vrachtwagen voerde ons naar de gevangenis. De bewaker droeg mij op een 
rieten mand te dragen.  
-« Emile, er ligt een kip in. » 
-« Stelen » zei hij. Dat deed ik dus. 
Bij aankomst zouden we gefouilleerd worden. 
-« Emile, wat moet ik nu aanvangen met die kip ? » 
-« Opeten » 
-« En de beenderen dan ? » 
-« Opeten, verdomme ! » 
Zie me daar al een kippevleugel verorberen met beenderen en al. Emile proestte van het lachen. Hij kreeg op 
zijn kop omdat hij lachte.  
We werden doorheen een grote zaal geleid met in het midden een soort prieel. Daar moest iedereen de 
hitlergroet brengen. Jean en Emile weigerden en kregen elk een slag van een chicotte (bullepees) 
toebedeeld. Ik, zoals steeds de moedigste, heb dan maar vlug gegroet. 
 
In de gevangenis van Zaragoza huisden ( ?) Britse piloten, veteranen van de Spaanse burgeroorlog, Fransen, 
Belgen en zelfs een Hindoe. Er was altijd wel iemand die vertaalde als we met elkaar wilden praten . 
Met twintig verdrongen we mekaar in onze kamer. Het geluk stond weer maar eens aan mijn kant : ik kreeg 
een plaats tegen de deur van het toilet. Telkens iemand zich aanbood voor de grote of kleine boodschap 
moest ik plaats ruimen. 
Het eten was er afschuwelijk want klaargemaakt met onzuivere, ruwe olie. Walgelijk ! 
 
Telkens we van de ene naar de andere gevangenis werden overgebracht, moesten we de riem wat strakker 
aanhalen. We vertrokken met de belofte dat we eten zouden krijgen bij aankomst, maar daar aangekomen 
veronderstelde men dat we al gegeten hadden voor het vertrek. En dus werd het weerom vasten. 
Ondanks alles behielden we een ijzersterke moraal.  
Zo belandden we dan in Miranda. 
 
Het kamp van Miranda de Ebro. 
 
Het was een concentratiekamp voor buitenlanders die betrapt waren zonder geldige documenten. Ze konden 
alleen maar worden vrijgelaten na voorspraak door hun ambassades. 
Voor Britten, Canadezen, Australiërs of Zuidafrikanen verliep dat vlot. Voor de Belgen begon de Belgische 
ambassade slechts invloed te krijgen vanaf 1942. 
 
In het kamp vernamen we dat Belgen zich konden uitgeven voor Canadezen. Maar wij stonden reeds 
geregistreerd als Belgen en dus ging dit niet meer voor ons. Zowat tweeduizend man van allerlei 
nationaliteiten hadden er ruim de tijd om te kankeren over hun verloren vrijheid. Polen waren er in grote 
getale. Ze werden slecht behandeld. Britse piloten bleven nooit lang gevangen.  
 
De Belgische barak droeg het nummer 23. De andere makkers zoals Deprez, Boch, Chavaux, Carette, 
Gilson en De Heusch kwamen nadien als Canadezen zodat wij ze maar veel later leerden kennen. 
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Op de grond, langsheen de muren, was een houten vloer aangebracht en op ongeveer twee meter hoogte nog 
één. Bed, noch matras, noch strozak waren voorhanden. Bij aankomst kregen we elk een deken. Op het 
einde bezaten Emile en ik er achttien die de vertrekkers ons nalieten. 
Het krioelde er van de luizen, vlooien, wandluizen, kakkerlakken en ander vies ongedierte.  
Daar ik ‘gezouten bloed’ had, werd ik niet gebeten. Terwijl ik sliep, tekenden ze toch wel met houtskool een 
kruis op mijn rug en hielden wedrennen met weekluizen.  
 
Er moest ook gewerkt worden. Aangezien Jean en Emile maar zwakjes waren, werden ze aan de 
aardappelkarwei gezet . Ze beschouwden mij als sterk en dus werd ik aangeduid voor de ‘stenen’. Je moest 
dan een mand vullen met stenen, op je schouders tillen en vervoeren. Op een dag leidde het tot harde 
woorden met een soldaat. Die verkocht mij een nijdige kolfstoot tussen de ribben zodat ik het bewustzijn 
verloor. 
 
In de barak brandden ‘s nachts enkele flauwe lampjes. Als je dan wakker werd, leken al die slapers net rijen 
lijken in een dodenhuisje. We werden zeer slecht behandeld en de voeding was beneden alle peil. 
We kregen ‘awas’ te eten, grote moerasbonen. Ze waren eetbaar als ze groen in stukken werden gesneden. 
Zwart, vaak met rottende schil, smaakten ze afschuwelijk slecht. Zo werden we afwisselend getracteerd op 
buikloop en verstopping.  
Eén keer kregen we eens voldoende te eten. Dat was ter gelegenheid van het feest van het leger. Er werd ons 
toen rijst op Valenciaanse wijze toebedeeld. Toen ik het later in Londen nog eens at, vond ik het niet 
smakelijk. In Spanje echter leek het ons een hemels gerecht. Waarschijnlijk omdat we letterlijk krepeerden 
van de honger. Ik at toen alles wat maar ongeveer eetbaar was, zozeer was ik uitgehongerd. 
En toch waren er die vaak weigerden te eten, zoals mijn broer Jean. Hij vermagerde dan ook zienderogen.  
 
Ooit werden we eens geholpen door een weldoener, een zekere mijheer Marquet, een Belg die in Spanje 
woonde. Ieder van ons kreeg van hem 100 peseta’s en – een hemels mana – een doos sardienen van één kilo. 
Ik kreeg ze om 10 uur en om kwart over tien was ze al leeg ! 
Soms kon je al eens iets verhandelen en ‘bocadillo’s’ kopen in de kantine, dat waren kleine sandwiches met 
witte kaas.  
De dagelijkse spijskaart was onveranderlijk dezelfde. ‘s Morgens een dun watersoepje met Spaanse peper en 
een homp brood. ‘s Middags groene en periodiek rotte moerasbonen. 
Gelukkig was er toch één ding dat op iets leek : de koffie. Als er dan al eens een koe belandde in het kamp, 
vonden we achteraf wel eens een dobbelsteentje vlees in onze soep. 
De aardappelkarwei werd regelmatig aangeduid, maar aardappelen kwamen slechts bij uitzondering voor op 
onze spijskaart. En de hoeveelheid aardappelschillen werd persoonlijk door de commandant gecontroleerd. 
 
Op een nacht gingen we met drieën op rooftocht : aardappelen stelen. We werden verrast. In een wip was ik 
uitgekleed en stak ik onder de dekens. De minder vlugge Emile en een kleine Fransman werden gepakt. Als 
straf moesten ze poedelnaakt de winternacht doorbrengen op het Banderaplein. De Fransman is achteraf in 
Groot-Brittannië overleden aan T.B.C. 
 
Was het een hondenleven voor ons, dan was het dat ook voor de soldaten. Die maakten deel uit van een 
luchtbataljon en kregen een soldij van vijfentwintig centiemen per dag. Als het hen lukte een ontsnapte 
gevangene in te rekenen, werden ze beloond met een premie van honderd peseta’s. Twee Polen moesten zo 
hun misrekening betalen. Ze meenden een soldaat te hebben omgekocht, maar werden door hem 
aangegeven. Hun plan was te ontsnappen langs de Ebro aan de achterkant van het kamp. Soms mochten wij 
daar wel eens gaan baden, hoewel de trein er voorbijreed en wij er allen poedelnaakt bijstonden. 
 
Er waren stortbaden maar doorgaans geen water. De barak met de Turkse WC’s rook je al van ver.            
s’Morgens was het aangeraden te wachten tot alles met veel water was weggespoeld. Het kon er 
onmenselijk smerig zijn na het bezoek van zowat tweeduizend man. 
Vervolg in Flash 31 met :  Tweede verblijf in Miranda. 
(Franse versie : Yves Brasseur ; Nederlandse versie : Jaak Daemen) 
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Neerpelt 5 februari 2010. 

 
Vrijdag 05 februari 2010 om 12.00u vertrokken Jan en ik richting Lummen waar wij onze 3de man Willy 
zouden oppikken. In Lummen stelde ik mijn GPS in op Vellereux, gelegen enkele kilometers achter 
Houffalize, waar ons RV-punt was. 
Vermoedelijk was de dame die mijn GSM insprak goed uitgeslapen of wel had ik de GSM verkeerd 
ingesteld maar bij elke afrit op de autobaan melde ze ons dat wij de afrit moesten nemen. Hoe dichter wij 
onze bestemming naderden hoe nadrukkeliiker ze ons beval om de afrit te nemen. Gelukkig was het niet 
onze eerste deelname aan de “Wintertocht” en de weg al een beetje van buiten kenden, daar het zich bijna 
altijd in dezelfde omgeving afspeelden. Door de sneeuwval lagen de binnenwegen er gevaarlijk bij.   
Vellereux is een onooglijk klein dorpje met een kerkje en enkele huizen. Aan het kerkje was het RV-punt en 
hier vonden wij ook het bivak. Wij verbleven er in een omgebouwde boerderij die zeker wel een honderdtal 
gasten kon herbergen. Het was een uitstekend onderkomen waarin wij konden overnachten. Er waren 
toiletten en douches (warm en koud water) geïnstalleerd een verwarmde eetzaal, met moderne keuken, voor 
zeker wel een honderdtal gasten. Wat een luxe! 
Daar het de 40ste  verjaardag van het ontstaan van “Regionale Antwerpen” was en van de 39ste  “Wintertocht”  
werden wij door onze vrienden uit Antwerpen werkelijk verwend wat betreft het verblijf. Er waren 3 tochten 
voorzien. Tocht A en tocht A+ zouden op vrijdagavond plaatsvinden over een afstand van 36 en 41km naar 
twee verschillende bivakken. Toch B vond plaats op zaterdag en het vertrek was voorzien om 10.30u. De 
afstand was ongeveer 10km. 
Door de slechte weersomstandigheden was voor de A-groep de sneeuw en mist een echte spelbreker tijdens 
de nacht. Door deze omstandigheden zijn er verschillende groepen vroegtijdig het bivak moeten vervoegen. 
Wat de B-route betreft, deze was voor alle deelnemers een mooie tocht door het besneeuwde landschap, 
veldwegen omringd door besneeuwde akkers. Deze beelden deden ons denken aan “Kerstkaarten” en met het 
zachte weer (5 graden) was het een werkelijk aangename en mooie tocht. 
Bij aankomst werden wij ontvangen aan een warm kampvuur. De verrassing was compleet toen er ons 
medegedeeld werd dat er een 3-sterren menu op ons stond te wachten. Het was zeker niet over roepen dat het 
werkelijk zo was. Heerlijk! De menu wordt niet vrijgegeven om geen afgunst, onder de niet deelnemers, te 
kweken. 
Na een heerlijke nacht werden wij ’s morgens getrakteerd met een heerlijk ontbijt. Broodjes met 
verschillende soorten beleg. 
Wat denken jullie bij het lezen van dit verslag, was het een “Wintertocht” of was het een “Verwen 
Weekend”? 
Dank u “Regionale Antwerpen” en hopelijk zien wij ons volgend jaar, voor de 40ste  tocht weer! 
 
Marcel  
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Mossel souper 
Zondag  21 maart 2010   Vanaf 14.00 tot 20:00 uur 

********************* 
Bezoek aan het wapenmuseum in Luik 

Zondag 7 maart 2010 
 

********************* 
Zondag 28 maart 2010 herdenking “Chabot” Te Fosse la Ville 

     ******************** 

Paas wandeling  

Maandag 5 april 2010 om 14.00 uur in het Home 
******************** 

Opposed-Landing Oostende 

23-24-25 april 2010 
 

********************* 
Zie ook Nationale kalender in Paracommando  Nr. 112 
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