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Lidgeld 2012 
 

Alleen op rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510 

Vriendenkring Paracommando Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16 3940 Hechtel 

 

 

Lidgeld 2012 met vermelding naam en voornaam 

 

      Paracommando: oudgedienden en actieven      17,00 € 

      Cadetten tot 24 jaar                                             7,50 € 

      Sympatthisanten                                                30,00 € 

      Leden in het buitenland                                     20,00 € 

      Steunende leden                                                   8,50 € 

 

 

 

Mededeling 

 

 

Staat er een N voor uw naam!!! 
 

Niets vergeten??? 
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Voorwoord 
 

Nu het nieuwe jaar weer is ingezet willen wij, als bestuur van onze vriendenkring,  

 weer het beste geven om onze leden weer iets bij te brengen.  

Wij wensen aan al onze leden en hun familie een gezond 2012. 

Ik wil, in het bijzonder, onze aftredende voorzitter voor al de stille medewerking die  

hij leverde gedurende de afgelopen jaren bedanken. Zijn goede raad zal altijd welkom  

zijn voor het uitvoeren van onze activieteiten. Met algemene goedkeuring werd Roger  

benoemd tot Ere-voorzitter van A.N.P.C.V. Leopoldsburg. 

Onze nieuwe voorzitter, Bouts Jean, wil ik bedanken dat hij deze taak op zich heeft  

genomen. Wij, de secretaris en de penningmeester, zullen hem zeker alle mogelijke  

medewerking verlenen bij het uitvoeren van zijn taak. 

Zoals jullie in onze nieuwe “Flash”  kunnen lezen zal het jaar 2012 weer goed gevuld 

zijn met allerhande activieteiten. Wij hopen dan ook op jullie te kunnen rekenen met  

uw aanwezigheid en uw medewerking. 

Er werd op de Algemene Vergadering ook besloten om de prijzen van de dranken in  

ons Home te behouden, niettegenstaande de crisis in de horeca. 

Hopelijk stimuleert dit jullie om ook eens op zondagvoormiddag een bezoekje te  

brengen aan ons Home voor een gezellige babbel met de vrienden. 

 

Marcel 
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Werkgroepen 2012 
Vriendenkring Paracommando Regionale  Leopoldsburg 

Briefwisseling: Beukenlaan 24    3910 Neerpelt 

Tel. 0478 63 37 89 

E-Mail: secretaris@anpcvleopoldsburg.be 
 

Squad Cdo Vanderleyden Jean 011/34.40.73  vanderleydenjean@hotmail.com 

Squad Springen Latet Henri 013/67.52.19  henri.latet@skynet.be 

Magazijn & Mat  Hendrixks Louis  0479/ 01.60.90  

   Vervoort Jacobus  011/55.19.22  Jacky.vervoort@telenet.be 

Vaandrig  Clauw Walter   0472/73.55.82  

  Simons Maurice    

 Keuken 
Meers Paul 
Lecocq Rudy 
Waterschoot Freddy 

011/63/50/77  rudy. lecocq@telenet.be 

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     

Lokaal 
 

ClauwWalter 
Vanderleyden Jean 

  

011/40.23.440
011/34.40.73  

 

News Flash 
 

Corstjens Marcel     
Latet Henri                     
Van Heel Willy                    

011/64.63.99 
013/67.52.19 

marcel.corstjens@scarlet.be  
henri.latet@skynet.be          

Vaste barman 
 

Clauw Walter       
Marleen 

011/34.40.73   

Commisarissen 
 

Vanderleyden Jean  
Wolfs André 

 
 

webmaster 
 

Corstjens Marcel 011/64.63.99 
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MOSSELSOUPER REGIONALE LEOPOLDSBURG 

ZATERDAG 24 MAART 2012   Vanaf 11.00 tot 20:00 uur  

Mosselen 15,00 € ----- Stoofvlees 12,00 €     met frietjes 

Inschrijven vóór 18 MAART 2012         Storting = ingeschreven 

Storten op reknr.BE41 0682 2160 4510 tel 011/ 73.29.11- GSM   0474/838235 

Mededeling: mosselen of stoofvlees en aantal  personen 

Lijsterstraat 16            3940 Hechtel - Eksel 

 

 
 
 

 

Paasmaandag 9 april 2012  

Er is een mooie rond rit met het toeristisch treintje rond de kazerne van Leopoldsburg.  
 

Daarna is er een koffietafel voorzien voor alle deelnemers.& lekkere pannekoeken.!!!!!!  
 

Voor de kinderen en kleinkinderen is er een Paas verrassing.  
 

Deze verrassing is alleen voor de aanwezige kinderen  
Inschrijven voor 2 april 2012  

kinderen gratis, volwassenen 6,5 euro  
 

Koffie gratis.  
 

Alle andere dranken betalend  
 

rek.068-2216045-10  
Deckers Jan lijsterstraat 16 Mededeling: PASEN 2012 en aantal volw.en kinderen  

 
Wanneer : 9 april Paasmaandag : Welk uur : 14.00 uur in ons Home 
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Vertrek aan het home om 8.30uur 

Op Zondag 10 juni 2012 
   

Een bijgesloten inschrijvingformulier in vullen , afgeven in ons home 
Of verzenden naar : Corstjens Marcel , Beukenlaan 24, 3910 Neerpelt 

 
   van 10.00uur tot 17.00uur. € 27,-- pp  
   inclusief gids, entree, lunch en koffie met taart 
  
 •Ontvangst met koffie en cake  
 •Rondleiding in de Grotten van Kanne  
  •Dorpswandeling in Kanne met gids  
  •Lunch in 't Mergelhuis in Kanne  
  •Rondleiding in het Fort Eben Emael  
  of een 
  rondleiding in de geheimzinnige toren van Eben Ezer  
 
 •Koffie met taart  
 
 •Vervoer inbegrepen.  
 

Inschrijvingen tot Zondag 20 Mei 2012 
 

Maximum 50 personen.  

Storting = ingeschreven 

Storten op reknr.BE41 0682 2160 4510 tel 011/ 73.29.11- GSM   0474/838235 

Mededeling: Dagreis en aantal personen en naam 

Lijsterstraat 16            3940 Hechtel - Eksel 
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De Belgische Onafhankelijke Parachutisten Compagnie werd officieel gesticht op 8 mei 1942 te Great Malvern 

Wells (Worcestershire) door de heer Henry Rollin, Onderstaatssecretaris van Landsverdediging. 

Toen hadden reeds 80 vrijwilligers de Para-cursus gevolgd waarvan er 63 het brevet behaalden.  

De Compagnie werd samengesteld uit: 

1° Een compagnie van het tweede Belgisch Fusiliersbataljon, samengesteld uit vrijwilligers van Noord- en Zuid-

Amerika en Canada. Ze waren samengebracht in Canada (Kamp van La Joliette) vanaf januari 1941, en in juni 1941 

overgebracht naar Groot-Brittannië. Reeds in februari 1942 waren er zeer vele kandidaten voor de Para-cursus 

onder leiding van Luitenant Freddy Limbosch (landbouwingenieur en voorheen „farmer‟ in Canada). 

2° Een peloton van het eerste Fusiliersbataljon, waarvan 8 reeds in januari 1942 het Para-brevet hadden behaald 

onder leiding van Luitenant Leclef. 

3° Vrijwilligers uit andere eenheden van de Belgische Strijdkrachten die uit bezet België waren ontsnapt doorheen 

Frankrijk, Spanje en Gibraltar. 

Op 2 juni 1942 verlaat de nieuwe compagnie Great Malvern en trekt te voet naar een nieuw kamp te Frizz-Hill, 

nabij Wellesbourne (Warwickshire) waar zij gevestigd blijft tot in februari 1944. 

De aldus samengestelde Compagnie trainde verder als Onafhankelijke Compagnie Parachutisten en doorliep 

intensief de vele scholen en opleidingscentra die door de Britten waren opgericht. In 1943 werd de Compagnie 

gedurende drie maanden aan het 8° Bataljon van de 6
de

 Luchtlandingsdivisie gehecht. In december 1943 volgde een 

maand van intensieve training in het Allied Training Centre te Inverlochie Castle (Fort William) en in februari 1944 

vervoegde de Compagnie de Special Air Service Brigade in het Loudoun Castle kamp nabij Galston (AYR). 

 

 

De volgende tekst werd in 1945 opgesteld door de Intelligence Sectie van het Belgisch Regiment S.A.S. 

 

 

FASE I – DE GEPARACHUTEERDE OPERATIES 

 

Effektief geparachuteerd: 16 officieren en 127 manschappen. 

Effektief in de basis te Fairford (Engeland): 1 officier, 2 onderofficieren en 15 manschappen. 

 

A. In Frankrijk 

 

1° In de heuvels van Perche: de operaties Chaucer, Bunyan, Shakespeare 

Vanaf 27 juli 1944 wordt de eenheid geparachuteerd achter de vijandelijke linies, achtereenvolgens in Sarthe, Eure-

et-Loire tot aan de Seine-monding. De eerste groep bestaat uit drie ploegen van zes man in het bezit van een 

zendtoestel. Zij zullen het terrein verkennen en inlichtingen overseinen. Op hun aanwijzingen vervoegen hen op 8 

augustus drie groepen van elk vijftien man. Zij worden geparachuteerd in de heuvelstreek van Perche en moeten 

inlichtingen verstrekken over de posities van de vijand en zijn troepenbewegingen, en hem bovendien zonder 

ophouden bestoken. Tijdens één van deze gevechten sneuvelt korporaal Carette. 

 

2° In Normandië tussen Seine en Eure: de operatie Trueform 

Tachtig manschappen waaronder zes officieren worden in de nacht van 16 augustus geparachuteerd (in groepen van 

10 man) achter de vijandelijke linies ten oosten van de zak van Falaise. Zij moeten terugtrekkende colonnes 

gepantserde wagens bestoken en met alle middelen hun overtocht over de Seine beletten. Zij moeten eveneens 

Duitse eenheden in aftocht identificeren en de richting van hun aftocht per radio bekendmaken. Een officier landt 

midden in een S.S. patrouille en wordt krijgsgevangen genomen. 

 

 

 

3° In Picardië: de operatie Benson 

Op 27 augustus, ten oosten van Beauvais, ontdekt een geparachuteerde verkenningsgroep onder leiding van 

luitenant G. Kirschen D.S.O. een document met de volledige opstelling van de Duitse divisies aan de Somme. 

Tijdens deze operaties vervullen de groepen de volgende opdrachten: 

 Zij brengen zware verliezen toe aan vijandelijk troepen en materiaal. 
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 Talrijke militaire doelen worden aangeduid en vervolgens door de luchtmacht met succes aangevallen. 

 Zij dragen doelmatig bij tot de ontreddering van de in het nauw gedreven vijand in de zak van Falaise en op 

aftocht naar het oosten. 

 Ongeveer tweehonderd neergehaalde vliegeniers boven bezet gebied worden bevrijd en teruggevoerd naar 

de geallieerde linies. 

 

4° Operatie Haggard 

Op 10 augustus worden de korporaals Holvoet en Temmerman als tolk en radio-telegrafist ter beschikking gesteld 

van majoor Lepine van B Escadron van het Eerste S.A.S.  Ze worden geparachuteerd met de verkenningsploeg op 

15 augustus en 15 september. Na het beëindigen van hun opdracht, worden ze overgevlogen naar Engeland. 

B. In België  
 

Op 15 augustus 1944 worden acht parachutisten met hun officier neergelaten in de Franse Ardennen. Zij zullen 

België binnentrekken en de komst van nieuwe groepen voorbereiden. Het zijn de eerste geallieerde soldaten die voet 

zetten op Belgische bodem. 

De groepen van de operaties in Frankrijk worden vanaf 27 augustus afgelost door de geallieerden en keren terug 

naar hun basis in Engeland. Zij worden opnieuw geparachuteerd achter de linies in een gebied dat zich uitstrekt van 

Gedinne (Ardennen) tot Peer (Limburg). Daar blijven ze tot er versterking komt van de oprukkende geallieerden. 

De operaties dragen de codenamen Noah, Brutus, Bergbang en Caliban. 

 

1° In de Ardennen 

Een groep van tien manschappen en één officier landt per vergissing achter de Siegfriedlinie. Zij zijn de eerste 

geallieerden die Duitsland binnendringen. In snelle marche keren zij terug naar België waar ze hun opdracht 

uitvoeren. Te Sahr overvallen zij een Duits hoofdkwartier - een hoger officier wordt hierbij gedood – en dwingen 

het overhaast naar Duitsland te vluchten. 

Sommige groepen in de Ardennen opereren met hun geparachuteerde jeeps bewapend met Vickers 

machinegeweren. Dit gebeurt o.a. te Bois-Saint-Jean (Luxemburg) waar ze op 10 september 1944 na hevige 

gevechten een vijandelijke aanval met pantserwagens afslaan. De parachutist Lox sneuvelt en de aspirant Tinchant 

wordt zwaar gekwetst. Tijdens deze operatie verstrekken ze aan de hogere geallieerde bevelvoering uitzonderlijk 

belangrijke inlichtingen betreffende vijandelijke posities en troepenbewegingen. In samenwerking met het Geheim 

Leger (zeer goed georganiseerd in de streek van Gedinne en Buissonville) brengen ze de vijand zware verliezen toe: 

meer dan 300 gesneuvelden. Een honderdtal voertuigen en belangrijke munitiestocks worden vernield. 

 

2° In Limburg 

Nabij Peer valt een sektie van groep Caliban een artillerie-batterij aan. Tijdens een kort maar hevig gevecht worden 

tweeënvijftig artilleristen gedood en een groot aantal gekwetst. De vijand wordt gedwongen zich terug te trekken. 

Eerste Sergeant Melsens wordt hierbij dodelijk getroffen. De groep seint regelmatig zeer belangrijke inlichtingen 

door naar het Hoofdkwartier. Meerdere malen sturen ze zelfs berichten doorheen de Duitse linies met gegevens over 

de vijand en zijn opstelling rond het bruggenhoofd aan het Albertkanaal. Tijdens één van deze pogingen sneuvelt 

Luitenant Limbosch. 

 

Moppentrommel. 

 

Op een morgen komt een man terug van een vistochtje van verschillende uren en besluit om een dutje te 
doen. Zijn vrouw besluit om de boot van haar man eens te gebruiken. Ze vaart een eindje op het meer, gooit 
het anker uit en leest een boek. 
Plots komt een man, de terreinbeheerder langs met zijn boot. Hij vaart tot naast de boot van de vrouw en 
zegt, “Goede morgen mevrouw. Wat bent u aan het doen?” 
'Een boek aan het lezen' antwoordt ze. U bent in een’ Verboden Te Vissen’ zone informeert hij haar. 'Sorry 
vriend, maar ik ben niet aan het vissen. Ik ben aan het lezen'. 
'Ja, maar u hebt al het gereedschap. Voor zover ik weet, kunt u er op elk ogenblik mee beginnen.” 
Ik moet u een bekeuring geven en uw materiaal in beslag nemen'. 
'Als u dat doet, zal ik u moeten aangeven voor seksuele intimidatie' zegt de vrouw. 'Maar ik heb u zelfs nog 
niet aangeraakt' zegt de man. 
'Dat is waar, maar u hebt al het gereedschap om het te doen bij u. Voor zover ik weet, kunt u er op elk 
ogenblik mee beginnen ', zegt de vrouw. 'Nog een prettige  mevrouw', en hij vertrok. 
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Vervolg verhaal in 3 delen door Nand Hendrix 
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Deel I 

Hoe ik bij het leger terecht kwam en hoe bij de para’s? 
 
De oorlogsjaren: Het scheelde niet veel of ik zat aan de verkeerde kant. Honger, Waalse onderdrukking en 
katholieke invloed hadden een grote impact op mijn eerder ongelukkige jeugd. Als zevende kind werd ik 
geboren op 23 februari 1928, een schrikkeljaar. Dat zou nogal snel blijken, ik was namelijk het natuurlijk kind 
van een vreemde logeur in een mijnwerkersgezin. Vader HENDRIX verongelukte (?) op 29 februari 1928 in 
de koolmijn “André Dumont” van Waterschei en moeder hertrouwde met ZAJC Aloïs, een Sloveen. Er 
volgden nog drie kinderen en…ik…was noch ’t een of ’t ander, maar zeker de risee van het dorp en ik werd 
dan ook steeds overladen met alle zonden van de wereld. 
Als de oorlog uitbreekt op 10 mei 1940 ben ik juist 12 en word gefacioneerd door de groteske uitpak van de 

Duitsers met hun opgepolitoerde propaganda. Dr Goebels, op dit ogenblik minister 
van Duits propaganda, kende zijn vak van “Public Relations”. Heroïsche verhalen, 
schitterende foto’s, de Hitler jugend in hun prachtig uniform, dubbele rantsoenen 
plus de houding van de Vlaams clerus met de steun van Paus Pius XII, die de 
wapens van de Duitsers zegende…ik ging naar de katholieke school waar 
“Kempenland aan de Dietse kroon” dagelijkse kost was. Oud-leerling Jef Schijns 
bezoekt ons in het 8ste studiejaar in SS-uniform en ter wille van hem zingen wij uit 
volle borst “Kempenland…”! Op je twaalfde maken ze een non of een pater van je! 
Ook ik droomde van te strijden tegen het Bolsjevisme. Wist ik beter?  
Op mijn 14de ga ik werken in de koolmijn “André Dumont” te Waterschei, 800 
meter diep! De lomste Waal was wel prion (chef) en als je hem niet aanstond stak 
hij een hand, in het licht van de mijnlamp, omhoog en dat betekende 1/5de van je 

dagloon. 
In september 1944 kwam de bevrijding met eerst de repressie waar zich 
echte weerzinswekkende taferelen afspeelden tegen iedereen die 
Vlaamsgezind was tijdens de oorlog. Vernedering, brandstichting, 
gevangenname en onteigeningen. Bah! Na de repressie komt de recessie, 
want België is leeggezogen door de Duitsers, er volgt een enorme 
inflatie en economische ondergang. Socialist Van Acker (Achiel) 
zwengelt de economie terug aan en elke mijnwerker moet tot op zijn 
28ste in de mijn blijven werken. Een job bij de prins Jean de Merode op 
de Avenue Louise geeft me de kans om uit de mijn te ontsnappen. Mijn 

zus Juliette vindt  werk bij de familie 
CRICKX in Waterloo. Ik ga mijn zus 
regelmatig bezoeken en de familie is 
werkelijk heel goed voor ons. De vrouw 
des huizes is niemand minder den de 
zus van…Padre VANDERGOTHEN 
en in huis liep er nog iemand rond met 
een rode muts…Onder-Luitenant 
VLAMINCK, een kind aan huis bij de 
familie CRICKS. En daar kreeg ik de 
microbe te pakken. Princes Louisa de 
Merode (dochter van…) raadt me aan 
om mijn geluk elders te gaan zoeken. 
Ze zegt me dat ik meer capaciteiten heb 
en ze wijst me de weg naar de Onder-
Officierenschool en wie komt daar als 
gastspreker? Juist! Onder-Luitenant Jef 
Segers, later Generaal Segers! Moet er 
nog zand zijn…?  
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Paracommando’s 
 

Op 01 november 1948 verliet ik samen met Ward Lauwers, Jos Smaers (later beiden despatcher), Van de 
Heuvel en Parisel de School voor Onder-Officieren als jonge versgebakken sergeant in de richting “Regiment 
de Parachutistes” te Leopoldsburg. Wij werden in de blokken F opgewacht door Olt Bernard, de sergeanten 

Pierre Dubois, Hugo Dujardin en Pierre Delgoffe (ancien van 
het Vreemdelingen Legioen) voor een versnelde 
assimilatiecursus bewapening, close combat, tacktiek en 
vanzelfsprekend de aanscherping van onze conditie. Oh ja, 
Verniewen, Cois Cools, Theo Swerts en Georges Huyseghems 
waren er ook bij…bij de bleus bedoel ik. Zelf had ik de 
brevetten voor auto-moto en Lloyds in het bezit. Na de 
assilmilatiecursus deden Ward Lauwers, Jos Smaers, Parisel en ik 
mutatie naar Eupen (begin 1949) voor het behalen van het 
brevet hulpmonitor L.O. (Lichamelijke Opvoeding). Waar wij 
met glans in slaagden. 
Bij onze terugkomst in het Regiment Para werden wij verspreid 

over de verschillende eskadrons. Ik kwam met het mosnummer van ATK (Anti Tank kanonnier) en ook het 
brevet van hulpmonitor L.O. terecht bij Eskadron Etat Major als SSM (Squadron Sergeant Major) onder het 
bevel van Lt Guerisse. Wij verbleven toen in “Tubes”, haaks op de huidige Kazerne IJzer, (oude ESO-nog 
oudere CIBI, Centre d’ Instruction Biblique).  Hier verbleven ooit Wardje Poppe, stichter van het klooster de 
Carmelitessen, Jos Ghijsen van BRT-Limburg en vroeger ook Marnix Gijsen (alias Jan Albert Goris). Deze 
laatste schreef o.a. de roman “Klaaglied om Agnes” en 
“Terwille van Leentje”. De tube liep uit op het 
Baeckelandtplein. De eerste “tube” rechts was het 
secretariaat van het Eskadron Etat Major onder het bevel 
van Lt Geurisse (broer van Dokter Geurisse) en secretaris 
Bèrke Liberloo uit Beverlo. De “tube” waar ik verbleef was 
de eerste links en die keeg de naam “Normandië. Bér Aerts, 
ne “ket” bezette de laatste “tube” links, met de naam “Ma 
cabanne au Canada”. Midden rechts huisde Adjudant 
Durant (gedegradeerde officier). Hij had naar hij mij 
vertelde ne verkeerde neergelegd…Hij reed nog steeds 
rond met het slachtoffer z’n fiets. Tegenover Durant huisde Lt Bekaert van de bevoorrading en ook 1Sgt 
Delhez had er zijn verblijf met de radiooperateurs: de gebroeders Geerts, Deman, Denuit, enz.  
Buiten onze typische opdrachten namen wij natuurlijk ook deel aan droppings, de maneuver “Pegase”, de 
“Road Bloc’s” in de Ardennen, La Reid-Stére, Louveignies, Le Marteau, Poulseur en andere zoals Ovifat enz. 
Het was allemaal wel best te doen want buitenlandse opdrachten waren er nog niet bij. En niet te vergeten 
werden wij ook ingezet bij de schermutselingen rond de koningskwestie. Léopold III was voor de Walen 
onaanvaarbaar. Zijn huwelijk met Lilian Baels en zijn bezoek aan de “fuhrer” werd hem zeer kwalijk genomen. 
Uiteindelijk bezweek de koning voor de eisen van de Walen en droeg hij de troon over aan zijn oudste zoon, 
prins Boudewijn. 

Wel waren er aardig wat para’s die met nog meer zin voor 
avontuur of financiële verbetering hun heil zochten bij de “Force 
Publique” in Congo. Maar zoals u verder zult lezen ben ik 
gebleven tot 1951. Ik denk dat ik met grote zekerheid heel het 
kader van toen nog ken en ze op de juiste plaats van toen kan 
plaatsen. 
Financieel was het toen maar pover voor het beroepspersoneel en 
was de parapremie van 600 oude Belgische franken een attractieve 
verbetering voor ons. 
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Parachutist of commando zijn dat was knap en daar waren wij bijzonder fier op. Spirit en nog een spirit! Maar 
het moet toch van mijn hart dat de gewone eenheden dat ook hadden. Het 
waren ook niet vanzelfsprekend telken parachutisten of commando’s die bij 
sportpretaties op het hoogste schavotje stonden. Denken wij maar aan Gaston 
Roelands en Roger Moens, dat waren gewone soldaten. Etienne Gailly was 
daarentegen een parachutist in hart en nieren, maar in Londen kwam hij tijdens 
de olympische spelen toch tekort tijdens zijn historische marathon. Hij liep 
steeds op kop en iedereen wedde op hem maar bij het binnenkomen van het 
Wembley-stadion zeeg hij uitgeput neer…Hij krabbelde terug recht en onder 
luid applaus strompelde hij verder. Hij werd uiteindelijk derde maar voelde zich 
zeker geen “looser”. Mentaal was hij de winnaar. Dit was een echt staaltje van 
spirit! En wij, parachutisten, voelden ons beledigd toen de sensatiepers op de 
voorpagina kapittelde “Oud parachtist begaat zware misdaad te…” 
Maar in ons hart zijn wij allen trots dat wij bij “Het Regiment” gediend hebben. 
Ik ook nog op mijn 84ste. Leve de pararachutisten, leve de commando’s. Op mijn 

84ste heb ik, ter gelegenheid van onze diamanten bruilof, mijn vrouwtje nog eens verrast met de song 
“Bengelend aan een scherm van kaki zijde…” 
Wij hebben elkaar leren kennen net na een massadrop boven de mooie Kampse heide! 
 
Nand 
 

Spirit 
 
Een heel slimme goudfazant (tiens, waren er ook anderen!) in Brussel kwam op het idee om mij het 
mosnummer van ATK-kanonnier toe te kennen. Was het omdat ik in 1949 een hele stapel PIAT-bommen 

had opgeknald (PIAF stond voor Projector Inf. Antitank) of was het 
Parachutistenregiment van plan om uit te breiden…want in het 
Regiment was weinig mogelijkheid om als officier te promoveren. Er 
was maar een plaats en dat was voor een commandant. Ik was onder-
officier maar toch was ik de sigaar. Maar in gans Limburg was er 
nergens zo een kanon te vinden, alhoewel het toch 1250kg zwaar was, 
een loop had van caliber 57 mm met een lengte van 3,50 m, alleen al 
voor de loop. Dan kwam er nog de slede bij en de “pijlen”. De six-

pounder, zoals wij hem noemden, was er wel één met terugslag…! Hij werd bediend door een ploeg van 4 
man: de stukcommandant, de schutter, de lader en de bevoorrader. Dat wist ik pas later maar dat weet ik nu 
nog altijd. Ik zou er mijn bréf mee moeten halen (BREV staat voor Brevet van Onderrichter in de materie). 
Deze cursus, in Arlon, werd echter afgeschaft…maar wij konden de cursus volgen per briefwisseling. 
Verdomme, de supers van Arlon waren op hun hoofd gevallen. De cursus omvatte de mechaniek, de techniek, 
de stukdrill, tankherkenning en de taktiek…en dit allemaal per briefwisseling. Nogal wiedes dat ik 3 maande 
later glansrijk door de mand viel en ik niet alleen. Heel de sessie! 
Ergens, zo vernamen wij later was het doorgestoken kaart. Na de oorlogsjaren kwam overal de rust terug en 

ook het leger werd verwaarloosd. Vergeten wij niet dat België in een 
economisch dieptepunt zat. Geen centen, geen complimenten! 
Maar dan begon IVAN aan de boom te schudden…de Berlijnse 
muur…de dreigingen en onze generaals zagen achter elke boom een 
communist zitten. Hop, verlenging van de dienstplicht, meer 
regimenten, meer soldaten, meer onder-officieren en dus ook meer 
officieren. Er waren plots zo’n 20 regimenten! 14 Linieregimenten, 
Chasseurs, Ardeense Jagers, Karabiniers, Grenadiers, Artillerie, Genie, 
Supply, Medical en natuurlijk lucht-en-zeemacht. Vergeten wij ook  de 
Parachutisten en de Commando’s niet. En daar bij de Parachutisten 
haalde ik mijn hart op! Anderen kozen voor de Commando’s. Twee 
prachtregimenten in ik was er fier op dat ik er deel uit van kon 

maken…tot ik er niet meer onderuit kon want ik moest kanonnier worden. Dit kon ik echter alleen maar in 
een infanterie-eenheid, bij de mottenbollen met naftaliën. Hoe vaak hebben wij dat niet gescandeerd? 
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Dus kom ik in 1951 bij het 1°Karabiniers Prins Boudewijn 
terecht, groen spiegels met gele bies op mijn revers en daar 
ne waldhoorn op. En mijn mooie rode muts…die mocht ik 
aan de haak hangen. 
 Het reglement op de kledijen! Aanpassen aan de nieuwe 
eenheid. Terloops, wist je dat in 1948 de eenheid 
Para…”Regiment de Parachutistes” noemde. (pour les 
flamands la mème chause) Ik diende toen in het “Eskadron  
Etat Major” met Geurisse als compagniecommandant en 
Delelienne als korpscommandant. Later heb ik Jean Cassaert 
nog gehad als CO en nog later majoor Duc…die was zo 
kort van stof als zijn naam. Bérke Liberloo kreeg eens vier dagen arrest voor een futilliteit: hij had als secretaris 
van het eskadron een nota beeindigd met “Major Duc” en daaronder “Chef de Corps”…waar moest staan 
“Duc” daaronder “Major” en daaronder “Chef de Corps”. Ik herinner me ook 1Sgt Delhez van het peloton 
T.S., Marcel Campe van de QM samen met Martens en ook nog Lt Bekaert, Vanden Hoch, onze RSM Adj. 
Durant, welfare Bér Aerts, inlichtingen Louis Cremers ménage 1Sgt-Maj. Fenasse, 1Sgt-Maj. Ghijsen 
secretariaat,Pierre De Falque sport, 1Sgt Warnotte kazernering. 
’t Was een echte mooie tijd! Maar ja, ik had mijn rechter enkel gebroken en dit wilde zeggen “niet meer 
springen” dat deed pijn. Mijn rode muts was ik kwijt maar mijn “wing” droeg ik met dubbele fierheid. 
Trouwens, later bij de Wachtbataljons hier in ’t Kamp vertelde Sgt Schumacher in het bijzijn van Bob Drees 
en Pol Hubert, die alle drie hun rode muts droegen, tegen Kolonel Masquelier: “kolonel” zei hij in het frans, 
“vindt u het niet schandalig dat hier een oud-para zijn rode muts niet meer draagt”? Duidelijk een vuile sneer 
naar mij bedoeld. De kolonel lurkte eens aan zijn pijp en zei: “Eh bien Hendrix, c’est à toi…”! “Wel kolonel” 
antwoordde ik spinnijdig “Ik draag de rode muts niet meer omdat Schumacher ze wel draagt” hij was 
inderdaad met de ballon naar boven geweest maar hij was er ook mee terug naar beneden gekomen. Padre 

Vander Ghoten was namelijk bij de Regimentscommandant gaan 
smeken opdat Schumacher zijn rode muts mocht blijven dragen. 
Schumacher zijn vrouw drijgde er mee om hem te laten zitten…De 
kolonel klopte zijn pijp leeg en hij draaide zich naar Schumacher, die 
altijd opgedirkt was gelijk Audy Murphy…en zei “t’as pigé”? “Heb je het 
gesnapt”? 
Natuurlijk had ik dolgraag mijn rode muts, die ik verdiend had, 
behouden…maar het reglement zei dat dit niet kon. Spirit of niet! 
Geloof me, nu nog met mijn 84 jaar, klopt mijn hart sneller als ik een 
rode of groene muts zie. Onze zoon, André, liep in dezelfde sporen als 

zijn vader maar dan met een groene muts! 
S.A.S.’er Lt Ledent kwam ik in Philippeville tegen in tenue van officier bij de lucht- 
macht, ne blauwe dus. Hij was daar als officier-onderrichter. Natuurlijk hebben wij gepraat…ook hij miste zijn 
rode muts! Maar “Noblesse oblige”. 
Er gaat geen dag voorbij of erschieten nog flitsen van toen door mijn hoofd. Onder de kameraden kon alles, 
enfin bijna alles. Mekaar uitschelden voor rotte vis! Niets was abnormaal. Tegen den Joe Van Looy zei ik altijd 
“Rosse” of “Rosse sproetekop” maar Joe had daar geen problemen mee, niemand eigenlijk behalve bij de 
franstaligen. Naar mij riepen de Vlamingen “Dikke” of “Hinnepoot”, so what? De franstaligen tutoieerden 
ook niet gemakkelijk, ook niet ondereen tenzij ze zeer vertrouwelijk met elkaar omgingen. 
Dus, lezers, mocht u soms zoon, broer of pa herkennen in één of meerdere verhaaltjes beladen met bijnaam, 
wees ervan overtuigd dat het steeds met respect om hun gaat. 
Soms hoor ik nog eens straffe verhalen, die ik me niet kan herinneren, over mezelf en ik ben nochtans goed 
geserveerd kwestie geheugen. Een groot misverstand heerst er ook nog steeds in verband met de hindernipiste 
achter het Baekelandtplein, de zogenaamde “ piste Sergeant Lemouche”. Met alle respect voor Sgt Lemouche, 
een symphatieke Luikenaar die in Korea sneuvelde, maar de waarheid gebiedt me te schrijven dat deze 
hindernispiste niet opgebouwd werd door de parachutisten maar wel door de “School voor Onder-officieren”, 
beter bekend als de E.S.O.! Ik heb ze zelf nog meerdere keren afgemaaid in 1947  en toen waren de 
parachutisten nog in Poulseur of Tervuren gekazerneerd. 
Maar wat dan ook voor mij nog altijd “Leve de para’s” of “Leve de commando’s”! Laat ons nu maar wat lol 
hebben met de fratsen van toen, bedenk, dat zijn maar korte ludieke annekdotes over een hard leven met 
zweet, tranen en pijnlijke blaren gespreid over vele jaren. 
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De Opel van Lombet. 

 
’t Was  een warme voorzomerdag en wij hadden in de kazerne van de ESO (Ecole Sous-Officers in ’t vlaams) 
of de huidige kazene van de 1°Jagers te Paard, ook gekend als “Kazerne Ijzer” weer eens goed onze nikkel 
afgedraaid. Maar goed het was zo rond half-zeven ’s avonds en wij, Sgt Lombet, 1Sgt Marcel Camps, Sgt Van 
Looy (den Joe), Bernard Verbrugge en ik gingen een stapje in de wereld zetten. 
Sgt Lombet, pas terug uit het toenmalige Abesinye, waar hij bij de staf hoorde en de Belgische Militaire 
Attaché ginds het leven wat gemakkelijker en veiliger moesten maken. Hij had er in drie jaar een aardige frank 
verdiend en kon zich toen al een “blitze Opel” kopen. 
Gelijk Mercedes een ster op de motorkap heeft stak er op de Opel 
een gestroomlijnde horizontale pin, zo’n 15cm lang, met in het 
midden een doormeter van ongeveer 4cm en dat gevat in een 
nikkele ring die dan vertikaal met de opening naar voor op de 
motorkap zat. Echt mooi, en toen mocht dat. 
Gelijk kleine kinderen wilden wij eens met hem mee rijden. Wij 
moesten maar op tijd aan ’t Paveljoentje zijn ( ongeveer 250 meter 
van de kazerne). Maar wij wilden in die wagen meerijden. Lombet, 
een sportieve Waal zag daar geen graten in en met Marcel Camps 
vooraan als begelijder (convoyeur). Joe en ik vanachter! En 
Bernard? Juist van voor op de kapoot met gespreide benen. Lombet startte zijn wagen en zwierig en vol lol 
reden wij over de macadam van de Michellaan naar het Marktplein. Verdomme, wat hadden wij toch plezier! 
Effekens toch, komt daar toch wel een Decauville-treintje (60 cm spoorbreedte) aangereden richting ’t 
Baekelandtplein. “Pas op” riep Marcel Camps! Lombet trapte op de rem, bijna door de bodem van zijn wagen. 
Maar door de wet van enertie schoof Berbard als een pijl uit een boog naar voor. Brute pech, want hij schoof 
juist met zijn kruis over de scherpe Opelpin en ja zijn broek, slip maar ook zijn “buzz”  waren geraakt. 
Potverdomme, Bernard vloog tegen de macadam, zijn bril in frut vaneen en zijn hij hield zijn handen 
automatisch tegen zijn familiejuwelen, om deze te beschermen… ’t bloed gutste door zijn vingers maar 
Lombet, scherp van geest, stampte ons uit de wagen en sleurde Bernard in de splinternieuwe Opel en bracht 
hel sito-presto naar het toenmalige militair hospitaal waar de dokter zich over hem ontfermde. 
Weken was Bernard afwezig maar kon dan, na enige tijd, de eenheid weer vervoegen zij het al mankend. Maar 
fijn in tenue met zijn rode muts behoorlijk op zijn raap en zijn ceinturon, mooi gevercoteerden koper 
gepoetst, rond zijn nek, dat stond toen echt cool. hij trok richting een gezellig cafétje van ’t Kamp. 
“’n Blitze Opel” Voor Bernard niet gelaten maar toch hoefde het voor hem niet meer. 
 
Nand 
Vervolg nieuwsflash 37 

 

Men noemt hem……….. 
 
Men noemt hem gewoon “onbekende soldaat” en hij heeft voor de wereld geen naam, geen gelaat. Hij viel in 
een veldslag en sinds dat moment verwierf hij het statuut van “totaal onbekend” 
Zijn rustplaats ligt dikwijls ten lande verspreid, maar wat hij bedong is historisch een feit. Zijn noodkreet voor 
vrede blijft lang na zijn dood nog steeds actueel,nog steeds levensgroot. 
Zijn graf is zijn kansel, de wind is zijn stem. Hij is anoniem, doch wij houden van hem. Wij hebben geen weet 
van zijn rang of zijn stand, doch hij is zo bijzonder … hij viel voor zijn land. 
Misschien zijn de sterren zijn eeuwig signaal of bloeit de papaver voor hem zo heel speciaal. Als op de velden 
de leeuwerik stijgt is hij het die de lofzang als eerbetoon krijgt. 
Soms wordt hem waardering ontzegd, nochtans verdient hij veel meer dan een spaarzame krans. Want dankzij 
zijn offer verrezen uit het puin de vrijheid en vrede als hoogste fortuin. 
Men noemt hem gewoon “onbekende soldaat” dat klinkt meewarig en vaag, inderdaad.  Geen mens weet zijn 
naam, maar zoveel te meer kent hem waarschijnlijk nog altijd de Heer. 

 
Ray Van Rieme.       
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Bij een uitzonderlijk zacht weertje verzamelden 

wij op 17 december 2011 om 17.00u in de mooie 

feestzaal “K4”, de vroegere Mess Officieren van 

het cavaleriekamp, deze mess dateert reeds van 

1914. 

In een mooi aangeklede feestzaal met een heerlijk 

warmte uitstralende “open haard “ namen een 80-

tal leden met hun partner plaats voor een korte 

plechtigheid. 

Alle leden werden in de hulde betrokken voor hun 

inzet voor 2011. Maar er werden ook enkele leden 

speciaal in de bloementjes gezet voor hun 

prestaties geleverd in het   afgelopen jaar. Heel 

speciaal werd Kolonel Wolfs gehuldigd met een 

zilvere eagle “1 dollar” muntstuk (geschonken 

door wijlen Willy Bolle) voor zijn niet aflatende 

hulp aan onze vereniging, ongeacht zijn 

ontgochelingen in enkele personen die gelukkig 

geen binding hadden met onze Regionale.  

Het clublid van het jaar dat in de kijker liep 

(zonder al de andere leden van de werk-groep te 

miskennen) was Jean Bouts die bedacht werd met 

een mooi horloge, met het logo van de Regionale 

Leopoldsburg.  

Nieuw was het koppel van het jaar, Roger en 

Annemarie waren de gelukkigen die een mooie 

ruiker en Roger eveneens een horloge met het logo 

van onze Regionale in ontvangst mochten nemen. 

In tussentijd hadden onze koks, Rudy en Freddy, 

het buffet op temperatuur gebracht en konden wij 

met z‟n allen aanschuiven aan het buffet. Iedereen 

vond het eten zeer smaakvol en na het dessert  

werd er ook nog een koffie met gebak geschonken. 

Een gratis tombola en een fijne babbel, overgoten 

met een glaasje wijn of een ander drankje, lieten 

wij aan ons niet voorbij gaan. Rond 23.00u namen 

wij afscheid van de meeste deelnemers aan ons 

feest. 
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Tot volgende jaar !!!!! 

Het bestuur 

 

 

      

 

 

 

Met een 12-tal personen bleven wij in onze 

kazematten overnachten, geen grote luxe maar 

toch comfortabel. 

Na een smaakvol ontbijt zwaaiden wij de slapers 

uit met het gevoel dat het kerstfeest 2011 weer 

eens geslaagd was. Dankzij de koks van dienst 

samen met  de helpers Sandra en Johan en enkele 

clubleden was weer alles zeer goed verlopen. 

Ook een woordje van dank aan Julien Verhoeven, 

penningmeester en beheerder van Reigersvliet. 

Julien (ex-3Para) is ook lid van Regionale 

Leopoldsburg. 
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Marcel Corstjens ------Claes Yven  1 Para 

 

Nederlandse Commando's 

              
Groene muts uitreiking 

 

 

 

 

 

Op een natte morgen op 16 december 2011 
vertrekken Jan en ik naar de kazerne van het Corps 
der Commandotroepen te Roosendaal, Nederland. 
Wij waren uitgenodigd door de Vriendenkring van de 
Nederlandse commando’s om de uitrijking van de 
groene commandomuts aan 6 nieuwe commando’s 
bij te wonen. 
Onderweg, begeleid door het op en neer gaan van de 
ruitenwissers, filosifeerden wij over het verleden. 
Hoe hadden wij het doorstaan om ons 
commandokamp met de zo gevreesde raid van 
Bouillon af te haspelen? Bij onze aankomst om 
06.30u (wij waren vertrokken om 05.00u) werden wij 
onthaald op een lekkere warme koffie met het daarbij 
horend koekje. 
De mannen van de commandotroepen hadden juist 
de raid van 5 dagen beeindigd en dit in regen en 
storm. Liever zij dan wij klonk het in het koor. 
Na een afmattingstocht, onder zeer zware 
omstandigheden door het natte Zeeland, werden 6 
blije cursisten op 16 december 2011 om 08.00u, 
verwelkomd in de kazerne door familie, vrienden en 
toekomstige collega’s. Een welverdiend onthaal met 
luid applaus, na 8 weken elementaire commando-
opleiding, viel hen te beurt. 
’s Middags werd er een lunch aangeboden waarna de 
groene baretten werden uitge- 
reikt. 
Na een korte recuperatieperiode beginnen de 
mannen in januari 2012 aan de 12 maanden durende 
voortgezette commando-opleiding. Indien zij niet 
slagen in deze proeven en cursussen moeten zij hun 
groene baret weer inleveren en naar een andere 
eenheid overgaan. 
Mannen proficiat.  
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Bestellingen via de Regionales 
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Regionale AGENDA 2012  

Nationale vergadering 2012   ANPCV 2 MAART 2012 

Mosselfeest 2012  24 MAART 2012 

Paasfeest 2012    9 APRIL 2012 
                    

                              Daguitstap naar Kanne en Eben Emael 10 JUNI 2012  
  

                             Opendeur landcomponent Leopoldsburg 2012    24 JUNI 2012 

19°  Bokkenrijders Express 24-26 AUGUSTUS 2012 

Melsens-Limboch  1 SEPTEMBER 2012 

Herdenking Stef  vandewyngaert  28 OKTOBER 2012  

Clubfeest 2012    15 DECEMBER 2012 

 

http://home.scarlet.be/~pin15070/Agenda%202012/agenda2012.html#anpcv
http://home.scarlet.be/~pin15070/Agenda%202012/agenda2012.html#mossel
http://home.scarlet.be/~pin15070/Agenda%202012/agenda2012.html#pasen
http://home.scarlet.be/~pin15070/Agenda%202012/agenda2012.html#uitstap
http://home.scarlet.be/~pin15070/Agenda%202012/agenda2012.html#melsens

