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Lidgeld 2013 

 
Alleen op deze Rek. nummer:  BE41 068 221604510 
Vriendenkring Para-Cdo    Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16   3940 Hechtel 
 

lidgeld 2013  en vermelding 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 € 

  Gelieve de lidgelden te betalen    
voor de algemene vergadering op 13 januari. 2013 
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VOORWOORD. 
 
Nu  onze  19de “Bokkenrijders Express” uit onze knoken is verdwenen en de 
herfst zich meester maakt van de natuur, na een matige zomer, overlopen wij het 
werkjaar van onze Regionale. 
Wat is ons het meest bijgebleven in 2012? 
Het bestuur en vooral de leden die er voor zorgden dat onze Regionale steeds 
optimaal kon functioneren bij de verschillende activiteiten, vooral bij onze 
“Bokkenrijders Express” , moeten wij feliciteren met de gedane inspanningen 
om alles op wieltjes te laten draaien. 
Niet zoals onze politieke leiders, maar met vriendschap en realiteit hebben wij 
onze Regionale trachten in goede banen te leiden in 2012. Ik mag wel zeggen 
dat  dit  ons  goed  gelukt  is,  al  is  het  soms  moeilijk,  daar  er  steeds  op  dezelfde  
personen beroep moet worden gedaan. Soms, wel is waar door omstandigheden, 
moet er  wel eens worden geinproviseerd om de activiteit te bemannen. Voor 
ondergetekende brengt dit soms veel stress en zeker veel kopzorgen met zich 
mee om de gedane afspraken na te komen. 
Ook wil ik even blijven stil staan dat het niet evident is dat wij als ouderen met 
evenveel spierkracht aan de kar kunnen blijven trekken als decennia terug. Wij 
willen, indien mogelijk, de fakkel door geven aan jongeren, die zoals wij, 
de kar willen trekken. Zowel bestuurlijk als sportief. 
Al is onze “Spirit” nog steeds zoals vroeger toch laat het ons lichamelijk niet 
meer toe zoals voorheen te blijven presteren. 
Hopelijk kunnen wij in 2013 het begin maken om uit te bollen. Zoals het er naar 
uitziet  zal  2013  een  overgangsjaar  worden,  zeker  wat  onze  trots,  “De  
Bokkenrijders Express, betreft. Het jubileem jaar van 20 maal “Bokkenrijders 
Express” willen wij benutten om in schoonheid afscheid te nemen van, wat toch 
een beetje onze nationale trots is geweest. 
Op  13  januari  2013  zal,  in  ons  Home,  om  09.30uur  de  Algemen  Vergadering  
plaats vinden waarbij het jaar 2012 definitief afgesloten wordt. 
Met deze wil ik al onze leden nogmaals bedanken voor de steun en hulp die ze 
ons gaven in 2012.  
 
Secretaris Marcel. 
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Statutaire verkiezingen Vriendenkring Regionale Leopoldsburg. 

 
Verkiezingen 2013. 
Volgens de statuten van de ANPCV dienen in de Regionale jaarlijks verkiezingen  te worden gehouden 
voor de samenstelling van het bestuur. Voorzitter, penningmeester en secretaris zijn volgens de statuten 
ontslagnemend en herkiesbaar. Secretaris Corstjens Marcel wenst zich niet meer te laten verkiezen. Hij 
wil echter, indien er geen kandidaat is,  als Secretaris-ad interim aanblijven voor 2013.  
Dit betekent dat op onze Algemene Vergadering van zondag 13 januari 2013  de bestuursleden dienen 
gekozen of herkozen te worden. 
De kanditaturen voor een bestuursfunctie dienen te worden overgemaakt aan het secretariaat. 

 
Corstjens Marcel   Beukenlaan 24   3910 Neerpelt 

 
De kanditaturen dienen voor donderdag 13 december 2012 (minstens een maand voor de A.V.) 
ingestuurd te worden. 
De namen van de kandidaten zullen uitgehangen worden in ons Home vanaf  zondag 16 december 2012 
of Info bij de secretaris: tel. 011/64 63 99 ofwel via E-mail: secretaris@anpcvleopoldsburg.be  
De verkiezing heeft plaats op zondag 13 januari 2013 vanaf 10.00 uur tijden de A.V. 
Zie agenda. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kanditatuur bestuurslid (effectief lid): 
Ik ondergetekende (naam, voornaam) 
Adres: 
Stel mijn kanditatuur als bestuurslid van de ANPCV Regionale Leopoldsburg. Hiermede 
bevestig ik dat ik effectief lid ben van de Regionale. Indien ik op de A.V. van zondag 13 januari 
2013 verkozen zal worden start ik mijn mandaat op 01 februari 2013. 
Datum en handtekening. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Agenda: 
 
Welkomstwoord door de Voorzitter of plaatsvervanger stipt om 10.00 uur. 

1. Kasboek is ter inzage van alle effectieve leden. 
2. Goedkeuring van het kasboek door de twee rekenplichtigen ter ontlasting van het huidig 

bestuur. 
3. Verkiezing van een nieuw bestuur. 

Bij gebrek aan nieuwe kandidaten blijft het huidige bestuur voor 2013 aan. 
4. Voorstel programma 2013. 

Uitstap, activiteiten enz… 
Invullen van de werkgroepen (iedereen kan een functie in de werkgroepen opnemen). Indien er vragen 
en suggesties zijn moeten deze zeker 14 dagen VOOR de A.V. op het secretariaat ingediend worden. 
 
Het bestuur. 
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Detmold, Sennelager  
 

 

Juni 1963 - augustus 2012 

Juni 1963,C-119 verongelukt in Detmold-Sennelager. 

 

 

Het was voor ons een  emotioneel bezoek   op 4-5 augustus 2012 aan Detmold -Sennelager, na 49 jaar. 

 Lichting 1 Para, 1962-1963 

Dank aan de Regionale Waver, Marc Craps en echtgenote 

Marcel, Jan,Louis & Roger   
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Roger zullen wij ons blijven herinneren als een goede vriend, ook als voorzitter van onze Regionale. 
Roger is 10 jaar voorzitter geweest vanaf de oprichting van onze Regionale Leopoldsburg. 

Ook veel sterkte voor zijn kinderen en kleinkinderen en gans zijn familie. 
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De Operatie Larkswood en de ontmoeting met de Geschiedenis 
 
Zes en zestig jaar later vertelt een trooper van Assault Troop B Squadron over zijn deelname aan de 
Operatie Larkswood in Nederland. Hij beperkt zich strikt tot wat hij zelf beleefde, zelf waarnam. Zijn rol 
zonder franjes, koudweg. 
Na  zes  en  zestig  jaar  !   Onnauwkeurig,  onvolledig.  Hoe  kan  het  anders  ?Een  soldaat  kan  tenslotte  toch  
maar meedelen wat hij zelf heeft meegemaakt en opgemerkt binnen de limieten van zijn sector. Die is maar 
klein. Wat daarbuiten voorvalt, zal hij trouwens achteraf moeten vernemen. 

 
April 1945. Na dagmarsen, verkenningen, schermutselingen en gevechten bereikt het Belgisch Regiment 
Parachutisten S.A.S. de Dollard aan de Eemsmonding. 
Sindsdien worden in Oost-Groningen, het Oldambt, elk jaar de gevechten en bevrijding herdacht in april. 
Te Veele (Vlagtwedde) is 12 april, de Bevrijdingsdag, in het geheugen gegrift. Dan wordt aan het 
monument nabij de Rolinbrug de eer bewezen aan onze gesneuvelden. Belgische en Nederlands vlaggen 
rijzen dan in top, en bloemen worden gelegd.  
Voor  de  deelnemers  aan  de  Larkswood  Operatie  werd  het  traditie.  ‘Zijn’  mannen  vergezelden  ‘hun’  
kolonel, Eddy Blondeel, en namen deel aan de plechtigheden te Veele, Winschoten en Finsterwolde. Ze 
waren dan weer ‘present’ met ‘spirit, who dares wins, never surrender’. 
 
De tijd echter is onverbiddelijk. Al te vaak werd het ‘Vaarwel mijn broeder. Ik zie dij niet meer weer’. Rode 
Mutsen leggen nu geen bloemen meer aan het monument. Nog wel de bevolking, en ook de Groene 
Mutsen van de Nederlandse Vereniging Oud-Commando’s.  
Ons heden verglijdt naar het verleden. 
 
xxxxxxxxxx 
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April 2011 
 
Was het infarct vorig jaar het teken aan de wand ?  Komende tijden, komende plagen ?  
Geen uitstel meer. In april ga ik bloemen leggen aan ons monument aan de Rolinbrug. 
Echter, de jaren wegen: de chauffeur ?  Aangeduid als vrijwilliger wordt het mijn zoon Marc. 
 
Voorbij Venlo volgen we langsheen de Duits-Nederlandse grens eerst de E40 en vanaf Botrop de A3 (of 
E22) naar Emden. 
Afritten zijn talrijk, ook naar Nederland. We passeren reeds de afrit naar Nijmegen.  
-“In het British Cemetery te Nijmegen ging ik jaren geleden het graf opzoeken van Devignez die sneuvelde 
te Finsterwolde. ‘A Belgian soldier’ op zijn graf, leek me onvoldoende. Met twee vrienden gingen we er een 
zilverkleurige wing aanbrengen. 
Het kwartier te Schaffen draagt nu zijn naam.” 
 
De afritten Hardenberg en Coevorden volgen.  
 
-“Pa, nu hebben we de gelegenheid. Vertel eens wat over jullie bevrijdingstocht.” 
 
-“Mijn herinneringen aan Larkswood beginnen te Coevorden.  
Die stad is gelegen in Zuid-Drenthe langsheen de grens met de provincie Overijssel en Duitsland. Met een 
zeer lange en bewogen geschiedenis is ze historisch belangrijk. D’Olde Veste was ooit een van de sterkste 
vestingen in West-Europa ….” 
 
………. 
 
Na urenlang vervoer in de laadbak van een drietonner kunnen we eindelijk de benen strekken. We komen 
de Canadezen aflossen.  
Onze  sectie  in  Nederland,  Assault  Troop  B  Squadron:  sectieoverste  sergeant  Slosse  Adelin,  Jef  Heylen,  
Marc Van der Mensbrugge, Jan Broothaerts, Jozef De Bruyn, Jef Segers, Freddy Van der Veken, Willy 
Hendrickx, Jos Vergauwen, Jaak Daemen, Deprez ‘Shorty’ de chauffeur. 
 
Luitenant Leo Van Cauwelaert toont Adelin de te verdedigen sector. Marc stelt zijn Brengun rechts op, ik 
mijn Bren links, Willy de sniper in de watertoren achter ons.  
Dank u Canadees, of was het misschien voordien een Duitse soldaat die voor mij een ruime schuttersput 
heeft uitgegraven. Net op de plaats die ik het meest gunstig vind. Voor mij een oude stadswal met donker 
water. De avond valt.  
‘Het verzet heeft meerdere groepen Feldgrau opgemerkt die naar de Heimat willen terugkeren doorheen de 
lijnen. Ogen open !’ Adelin laat me een Very pistol om zo nodig lichtpijlen af te schieten. Shorty zal deze 
nacht mijn schutterskuil delen. Ik gun hem zijn slaap. Urenlang heeft hij onze sectie vervoerd over 
stukgeschoten en beschadigde wegen.  
 
Langzaam verglijdt het ene uur naar het andere. Verre artillerie dondert. De onze ?  Vijandelijke ?  Waar dat 
neerkomt …. !  Donkere wolken schuiven voor een wazige sterrenschijn. Vochtig stille lentenacht.  
Eensklaps voel je het. Kraakte daar een takje ?  Rolde een steentje ?  Aarzelend geluid van beweging in het 
donkerste gedeelte voor mij. Dit is geen verbeelding meer. Ik geef Shorty een duw en vuur een lichtpijl. 
Niets !  Maar in de uitdovende schijn zie ik aan de overkant van de wal bewegende schimmen. Ik vuur een 
bui. Doodse stilte...  
Die morgen gaan Adelin en Jozef op luisterpatrouille. Buiten voetafdrukken, ook verderop, hebben ze niets 
te melden.  
Ik heb de bezoekers voorzeker gemist. Of ben ik te haastig geweest ? 
 
Wij waken, onderhouden de wapens …  
Onze Eerste Sectie keert weer van Hardenberg. Fons vertelt me dat ze een mortiersectie vergezelden. 
Feldgrau werd beschoten en verjaagd uit een bos. 
Jeepsecties voeren verkenningen uit. Hun Twin-Vickers dwingen respect af.  
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Ze doorkruisen Hollandscheveld, de Krim, Hoogeveen, Dalen, ….  Aan Franse S.A.S. squads van de 
Operatie Amherst wordt vuursteun verleend en gekwetsten worden vervoerd naar dokter Sevens en 
aalmoezenier Jourdain. Dokter Limbosch was gehospitaliseerd. 
 
Het bevel wordt gegeven. We trekken verder. Naar het noorden langsheen de grens. 
Te Oosterhesselen vallen onze verkenners onder vuur(1). De vijand zit verschanst in betonnen bunkers. 
Het Nederlandse leger had die voor 1940 gebouwd tegen mogelijke aanvallers uit het Oosten. Nu komen 
wij  uit  het  Oosten.  Omgekeerde  wereld  !   De  steun  van  Poolse  tanks  is  beslissend.  Onze  pioniers  
verstevigen de brug met tramrails. De Poolse tanks zetten de achtervolging in. Wij hernemen onze tocht. 
De jeeps snellen vooruit, beschermen de flanken. 
Te Westerbork treffen ze een verlaten kamp aan. Pas veel later zullen we vernemen dat het een 
verzamelkamp was voor Joodse families. Van daar werden ze per trein naar de gaskamers vervoerd in 
Duitsland. 
Marc onderbreekt:  “Ik heb gelezen dat Anne Frank in dat kamp werd opgesloten. Met haar familie werd 
ze gedeporteerd en vermoord. Haar dagboek is ontroerend.” 
 
Bij  een  volgende  afrit  besluit  Marc  dat  we  best  even  gaan  ‘snacken’.  Modern  Nederlands  voor  een  
koffiestop met een hartige hap uit het vuistje. De Euro maakt het wel gemakkelijk. 
We hernemen de A31 (of E22). 
 
“Opvallend,” meent Marc “links een blij groen landschap. Rechts troosteloze grauwe grond met soms wat 
dennen.” 
 
Eeuwenlang waren uitgestrekte gebieden van Drenthe en Groningen moerassige veengrond. Door koppig 
volharden, turfsteken en aanleg van afwatering slaagde de bevolking erin de grond vruchtbaar te maken. 
In Duitsland bleven honderden hectaren veengrond braak liggen. Na de opkomst van het Nationaal 
Socialisme werden daar werkkampen gebouwd. Ze concentreerden er gevangenen en politieke 
tegenstrevers. ‘Arbeit macht frei’. De ongenadige behandeling, de uitputtende arbeid in de vochtige 
veengrond werd velen noodlottig. Dat waren de voorlopers van de vernietigingskampen. 
Verderop wekt een woud draaiende wieken elektriciteit op. 
 
“Boertange” leest Marc bij de volgende afrit. 
Waar nu de grens loopt was honderden jaren geleden vanaf de Dollard een uitgestrekt, ondoordringbaar 
moeras  ontstaan.  De  enige  weg  doorheen  dat  moerassige  ‘Moorland’  was  te  Boertange.  In  de  zestiende  
eeuw zal de splitsing van het West-Europese christendom en de oorlog tegen Spanje onheil brengen in de 
Lage Landen aan de zee. De doorgang te Boertange werd zeer belangrijk. In 1580 zal Willem van Oranje er 
een stervormige vesting laten aanleggen. Ze is nu nog steeds een bezoek waard.  
 
De afrit naar Boertange leidt recht naar Vlagtwedde en Veele. 
 
………. 
 
De april-45-lente was een afwisseling van koude regen en warme zon. Na schermutselingen nabij Ter Apel, 
Musselkanaal en Sellingen bereikt het Regiment op 12 april Vlagtwedde en Veele. 
De vijand is ingegraven achter de vernielde brug van het kanaal.  
A Squadron is opgesteld rechts van de straat naar de kanaalbrug. Assault Troop van B Squadron links. Ik 
lig met mijn Bren achter een oneffenheid tegen de boord van de straat. Links van mij mijn sectie waarvoor 
ik dekkingsvuur zal geven. Voor mij een weide. Nog verder een begraafplaats, waarvan kruisen van zerken 
boven een dichte haag uitsteken. Daar tegenover staat een hoeve in brand. De rook belet mij het zicht op 
het achterliggende.  
 
“Fix bayonets !” 
 

                                                        
1 De Belgische S.A.S. wordt vermeld in ‘Aftocht en Bevrijding: Het notitieboekje van Hauptman Otto Specht’, Uitgave 2011 
Van Gorcum, Stichting Vrienden van het Drents Archief ISBN 978 90 232 47784 
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Dwars voor de stormlopende makkers verplaats ik het vuur over het kerkhof. Dan haast ik me om de 
sectie in te halen. Voor alle zekerheid schiet ik een korte bui doorheen de deur van het dodenhuisje. Rook 
en hitte slaan op me neer.  Weer een lange weide en dan een rij  alleenstaande huizen langsheen de straat.  
Voorbij het eerste huis is de man met de Panzer  Faust. Een andere in een achterbouw. 
Links van mij hoor ik de Bren van Marc en het ratelen van een Sten. Rennen maar. Weer een Feldgrau, nog 
één !  Kogels fluiten ons om de oren. Een Spandau ?  Liggen, kruipen, vuren. Wat lage struikjes en riet. Het 
kanaal. Parallel ermee een gracht. Signaal van Adelin: “Overvleugeling. Volg mij.” 
De gracht beschermt ons. Waar het kanaal iets van richting verandert is onze derde sectie reeds 
aangekomen. Blondeel en Van Cauwelaert wachten ons op. Jean Bastin en Andy Segelaar waren 
overgezwommen. Ze hadden een aak dwars getrokken. 
“Tweede sectie, volg me”. 
We steken over. Het water staat laag. De hoge oever verbergt ons. Voor de vijandelijke stelling links van de 
brug is de verrassing compleet. “Kamerad !” Aangepord haasten overlevenden en gekwetsten zich naar de 
aak. 
Sergeant Goffinet van A Squadron kan nu aan de overkant over de verwrongen balken van de vernielde 
brug kruipen en begint aan de opruiming rechts van de baan. 
 
Wij vorderen links van de baan tot aan het laatste huis, bakkerij Leta. Ik stel mijn Bren op. Door het raam 
zie ik vluchters, reeds buiten mijn bereik, verdwijnen in de verte. Een oude grootvader en een jongetje 
zitten bangelijk in een hoek. Blijkbaar lijken ze mijn geruststellend Nederlands niet te verstaan. 
 
Voor de nacht wordt het bruggenhoofd verkleind om eventueel een tegenaanval op te vangen. Ik vind een 
geschikte plaats voor mijn Bren. Ook voor mezelf ! Een droge oplossing in een ruim kippenhok. Weerom 
een  lange  nacht  doch  een  tegenaanval  blijft  uit.  Er  wordt  verteld  dat  drie  makkers  van  A Squadron  zeer  
zwaar gewond werden: Rolin, Hazard en Breuer. Geholpen door de bevolking leggen onze pioniers een 
noodbrug aan. Tegen de morgen steken onze voertuigen over.  
De ‘dame des huizes’, die van het kippenhok, laat haar zoontje een gekookt eitje brengen met wat brood. 
Heerlijke afwisseling met de soldatenkoeken. Haar man vertelt hoe hij had geholpen bij het zoeken en 
afvoeren van dode en gekwetste vijanden. In het dodenhuisje hadden ze een lichtgekwetste zien 
krijgsgevangen maken. De andere had zich verhangen.  
Ook dat is oorlog. 
 
Verder !  Steeds maar verder. Het ijzer smeden als het heet is. 
 
Voorbij het volgende dorp wordt een jeep van onze verkenners verrast door antitankgeschut. Gekwetsten. 
Wanneer wij op onze beurt te Wedde aankomen voor de aanval, spits ik ongerust mijn oren. Geratel van 
naderende tanks. Dat zijn lastige klanten voor mijn Bren en een paar handgranaten. Squadron Sergeant 
Major  Vijt  rijdt  ze  tegemoet.  Het  zijn  Polen.  Oef  !   Onze  aanval  verjaagt  de  vijand  die  vlucht  met  
achterlating van kanonnen en zelfs voertuigen.  
Die nacht lijken de twee uren waken eindeloos. 
  
Weer verder !   
 
Voorbij Blijham gaat onze sectie in hinderlaag op het kruispunt naar Winschoten en Pekela. Een vlakte 
omgeploegd land strekt zich voor mij uit. Opgestapelde blokken geperst stro lijken een geschikte 
observatiepost. Wanneer ik het vuur open op verkenners uit Winschoten, krijg ik het aan de stok met een 
scherpschutter. Kogels slaan in het stro. Dom van mij zulk opvallend punt in het landschap uit te kiezen. 
Ik vind vlug een nieuwe uitkijk. 
 
Mortierbommen ontploffen op het kruispunt. Net aangekomen, springen Blondeel en generaal Calvert, 
bevelhebber van de S.A.S., in hetzelfde eenmansputje. Dat is maar gelukt omdat ze geen van beiden een 
buikje hebben. Hun begeleiding lijdt een paar gekwetsten. 
 
De luchtaanval van Tyfoons op de stellingen voor Winschoten zijn voor ons een flinke oppepper. Voor 
een uit te voeren verkenning leggen onze mortieren een rookgordijn.  S.S.M. Vijt is hiervoor vrijwilliger. 
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Hij keert weer met stukgeschoten banden en gaten in de carosserie. Hoe zijn die drie mannen er ongedeerd 
uit geraakt ? 
 
Die nacht doet Blondeel voertuigen met gedempt licht, soms zelfs even niet gedempt, van en naar Pekela 
rijden over ons kruispunt. ’t Is net of een heel regiment versterking wordt aangevoerd. 
 
Op naar Winschoten ! 
 
Waren het de “Raketenfeuerende Tyfoonjäger of de list van de nachtelijke aanvoer van versterkingen ?  De 
vijand heeft zich teruggetrokken naar een nieuwe verdedigingslijn. Enkele mijnen worden opgeruimd. 
Inwoners komen ons verwelkomen.  S.S.M. Vijt roept ons toe iedereen naar huis te sturen. Elk ogenblik 
kan de vijand aanvallen. Verbazing als wij hen dat in het Nederlands opleggen. 
 
Verderop klinken schoten. 
 
Een lange straat. Het huis dat in de rij een eindje uitspringt, biedt mij bescherming en een goed zicht.  
Dreigende stilte. Worden het straatgevechten ?  Schurende deur. Twee deuren verder aan de overkant. Een 
vijand die een granaat wil werpen ? …  Mijn vinger spant zich om de trekker. Oef !  ’t Is een oud vrouwtje. 
Het scheelde voor haar maar een millimeter van de dood. Ze schommelt naar ons toe met een bord 
pannenkoeken. “Jullie zullen wel trek hebben”. Ze glimlacht. Vindt het normaal dat die Engelsen haar 
bedanken in het Nederlands. 
 
De  nacht  brengen  we  door  ergens  buiten  Winschoten.  Waarschijnlijk  trek  ik  het   goede  lot.  Ik  krijg  de  
eerste wacht. Op mijn tentzeil en onder een gascape slaap ik nadien als een roosje. Zelfs een korte 
artilleriebeschieting heb ik onbewust niet willen horen. Daken van huizen worden beschadigd.  
Bij harde soldatenkoeken helpt ‘a cup of tea’. We worden verwend. De regimentskeuken laat ons een 
gebakken stuk vlees brengen van een gesneuvelde koe.  
Wapenonderhoud. 
 
Onze sergeant keert weer van de O groep. “Tweede sectie patrouille naar Finsterwolde met voortdurend 
radiocontact”.  
 
Volgens ons plan van aanpak maken we een wijde bocht om het doel te bereiken. De huizen zijn verlaten. 
Niemand te bespeuren. Waar zijn de bewoners ?  Weggevoerd ?  Gevlucht ?  Schutterskuilen werden op 
regelmatige afstand gegraven langs de baan. Bevel van de bezetter aan de dorpelingen.  
Het blijft rustig en de zon houdt een droogbeurt van onze kleren.  
Eindelijk. De kerktoren komt in zicht. Een paar honderd meter voordien beveelt Adelin: “Allround 
defense”. 
 
Mijn taak: de baan bewaken met mijn Bren. Een schutterskuil, verdoken aan de voet van één van de bomen 
langs de baan, voldoet. De weg klimt bijna onmerkbaar tot aan het enige huis links van de baan ter hoogte 
van de kerk. Daar daalt hij waarschijnlijk want ik zie hem niet meer.  
De anderen genieten van de zon. Hun kleren drogen. Zelfs in het vochtig koude gat in de grond voelt het 
vredig aan. Merels fluiten, andere antwoorden. 
Eindelijk. Freddy komt me aflossen aan de Bren. Kan ik me ook wat laten drogen in de zon. Ik kom recht 
achter de boom. Werp nog een korte blik. ’t Is net of ik beweging gewaar word. Een hoofd komt in zicht, 
nog één, dan meerdere. Een patrouille.  “Freddy, ze komen !” 
Wanneer ze het linkse huis bereiken, vuurt hij. 
 
Doodse stilte. Niemand meer te bekennen. Ze pogen waarschijnlijk de schutter te repereren. Wij bewegen 
niet meer. Na onze radiomelding komt Leo Van Cauwelaert langs de kortste weg aangereden met 
versterking. We vallen aan doorheen het dorp en de begraafplaats. De vijand verdwijnt. Wij keren terug 
naar de kerk. Plots roept de luitenant: “Artillerie. Vlug in de huizen !”  Hij had de vertrekschoten van 
kanonnen gehoord. Willy en ik vluchten de herberg aan de kerk binnen. Eigenaardig, de huisdeur is zelfs 
niet gesloten. De kelder is leeg. “Een café zonder bier” merkt Willy droogjes op.  
De beschieting met luchtdoel-schrapnels duurt niet lang. Ook wordt niemand geraakt.  
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We verlaten het dorp. Die avond wordt verteld dat Devignez van A Squadron dodelijk en ook Feremans 
gekwetst werden tussen Finsterwolde en Beerta. Devignez overlijdt zonder te weten dat hij onder-luitenant 
was benoemd. 
 
Voor ons werd dit het einde van de tocht naar de Dollard. Het resultaat was het definitief afsnijden van de 
vijand naar zijn heimat. 
 
In het Duitse Tinnen volgen enkele rustdagen bij de Canadezen. Warme stortbaden, bedeling van sokken, 
ondergoed, al wat dient vervangen te worden, en lekker warm eten. Een grappige ‘Kitbag’ revue wordt ons 
aangeboden.  
Waarom duren schone liedjes niet lang ?  De Canadezen hebben een bruggenhoofd veroverd over het 
Küsterkanal. Wij zullen uitbreken nar het Noorden richting Varel en Wilhelmshafen. Het wordt hard tegen 
hard. Grimmig. Verbeten gevechten. Met rechts van ons de Britse S.A.S., blijven we aanvallen tot aan de 
Wapenstilstand.  
Maar dat is een ander verhaal. 
 
xxxxxxx 
 
 
Marc haalt een doosje zoetigheden boven. Zal zijn Anne wel voor gezorgd hebben. Even is het stil.  
 
Ik vertel verder. 
Jaren later. Het was tijdens één van die herdenkingstochten die ik om de vijf jaar organiseerde met de drie 
Oost-Groningse gemeenten.  
Met Willy bezoek ik de herberg waar we schuilden in de kelder. De vriendelijke herbergierster vertelt 
honderduit over die vreselijke tijd.  
“Stond hier tegenover, links van de baan, toen geen huis” vroeg ik. 
“Inderdaad. Die bewoners zijn verhuisd. Daar het bouwvallig was, werd het afgebroken.” Ze weifelt wat. 
“De oorlog kan wreed zijn.  Hun dochter was verloofd met een jongen van de streek.  Wel van de Duitse 
kant van de grens. Dat was vroeger helemaal niet ongewoon. Tijdens de bevrijdingsgevechten sneuvelde hij 
voor het huis van zijn verloofde.” 
Ik bekijk Willy. We hebben niet verder aangedrongen.  
Ook dat is oorlog. 
 
De ‘dame van de GPS’ deelt ons mede dat we weldra de A31 moeten verlaten. 
Verderop loopt de ‘Autobahn’ evenwijdig mee met de Eems, in een brede bocht naar de Dollard. Emden 
wordt zo gescheiden van Nederland. 
 
Tijdens de oorlog werd de haven vaak gebombardeerd. De stad kan terugkijken op een lange geschiedenis. 
Sinds achthonderd behoort ze tot het graafschap Oost-Friesland. Vervolgens tot het koninkrijk Holland, 
dan Hannover, Pruisen, en na 1918 tot Nedersaksen.  
In de strijd tegen Spanje werd Emden tijdens de zestiende eeuw een verlossend toevluchtsoord. 
Immigranten uit de Lage Landen aan de Zee, Lutheranen en Calvinisten, zochten er vrijheid. 
 
In 1571 varen de Watergeuzen de haven uit onder leiding van admiraal Lumey, graaf van Lummen (thans 
Belgisch Limburg). Ze veroveren Den Briel en Zeeuws Vlaanderen. 
Sinds jaren, en zeker in deze periode wijken duizenden Vlamingen, Brabanders en Luikenaars uit naar het 
Noorden met hun stielkennis en kapitaal.  
De splitsing van de Nederlanden tekent zich reeds af. Met nare gevolgen voor het Spaanse Zuiden en een 
‘Gouden Eeuw’ voor het vrije Noorden. 
 
Wij verwisselen de A31 naar Emden voor de A280 naar Nieuweschans. Deze grensplaats werd in 1940 als 
eerste uitgekozen door ‘Herr Adolf’ voor zijn aanvalsplan op Nederland en het Westen. Een overmacht 
schakelde het detachement grenswacht uit. Een gepantserde trein reed het land binnen.  
Ons herinnert het pijnlijk aan Eben-Emael dat zal volgen. 
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De A280 wordt in Nederland herdoopt tot A7. 
We rijden westwaarts naar Winschoten.  
“Kijk eens, de GPS duidt hier vier meter aan onder de zeespiegel. Lijkt me hier toch maar gevaarlijk 
wonen.” 
Sinds honderden jaren leven Nederlanders achter dijken. Met sluizen, gemalen, molens regelen ze het 
waterpeil. In elk gebied zorgt het Waterschap voor waterkering en waterlozing. De grootse uitgevoerde 
werken in opdracht van het Ministerie van Waterstaat worden bewonderd in de hele wereld.  
 
Winschoten ligt op een bodemverheffing boven de zeespiegel. Het Winschoter-Diep verbindt de stad met 
Groningen. De rotonde bij het binnenrijden is opvallend. Panelen zijn er opgesteld. Met grote letters 
melden ze dat de stad werd bevrijd door het Belgisch Regiment Parachutisten S.A.S.  Een S.A.S. 
gevechtswing in de twee specifieke blauwe kleuren siert een eenvoudig monument nabij de rotonde. 
Belgische kasseien en Nederlands bakstenen werden hiervoor verkozen. 
 
De oorsprong van de stad ligt in het verre verleden. De Romaans-Gotische kerk dateert van 1270. 
Een keerpunt in de geschiedenis is 1568, het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Winschoten 
was toen een belangrijke vesting.  
Op 28 mei 1568  wordt te Heiligerlee, palend aan Winschoten, een Spaans leger verpletterend verslagen. 
Het  werd  aangevoerd  door  Jean  de  Ligne,  graaf  van  Arenberg.  Hij  wordt  gedood  tijdens  de  vlucht.  De  
overwinnaars zijn Lodewijk van Nassau en zijn broer Adolf, die sneuvelt.  
Die godsdienst- en vrijheidsoorlog leidt tot het uiteenvallen van de Habsburgse Nederlanden van Filip II in 
de Republiek der Verenigde Nederland en de Zuidelijke Spaanse Nederlanden. 
 
Uiteindelijk tot ‘je maintiendrai’ en ‘Eendracht maakt macht’. 
 
 
 
 
 
Goud blinken drie namen 
gegrift in arduin 
Ik leg de bloemen 
groet hen en al 
onze makkers die vielen   
    Jaren gleden voorbij 

Pijn om hun verlies 
werd stil eren 
van dappere mannen 
die tot het einde  
streden voor bevrijding  
    Geen nutteloze offers 

        Ze kenden de betekenis  
van de strijd 
kenden de risico’s 
Het waren Para’s 
Ze hebben het gevaar 
rustig  aanvaard 

 
Jaak 
Mei 2012 
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Deel III : Tekst van Nand 
 
Massadropping  in de Duinen van Hechtel 
 

D’r kwam weer ‘n dikke legume ..  op bezoek .   Was het dhr Mwani 
van Rwanda  Urundi of zo , dat weet ik niet zo juist .  In ieder geval 
zou heel’t regiment  aan de massadropping deelnemen .  Ik zat toen 
als  S.S.M. (Squadron Sergant Major) in de Dak        
   ( Dakota )  D.C.3   met de Staf aangevoerd door Majoor Cassaert , 
met Gen. Laurent , Lt. Ledant  , Lt Geurissen ,Maj Bekaert , Marcel 
Campe , Sgt  Martens , wat TS –ser (radiooperatoren ) RSM Bob Van 
der Stock  en als  dispatcher ,  Calixte Vos  uit  Diest,  Hugo Dujardin 
en Sgt  Oosterling . 

Calixte  vree toen met Nadja van de Rubens ( ’n cafétje  waar nu de 
ziekenkas van de Liberalen  is – in de Hospitaalsttraat .  En ik toefde nogal veel in  café De Kroon , nu  

(ook al gesloten) het tankstation tegenover de Hilton .  Wat ik precies  uitgevreten had herinner ik me toch 
niet . We staken ook zoveel uit,  maar’t was iets  met  de rooie jeep  van Calixte  die alle vijf voet  in staat 

van oorlog  leefde  met zijn Nadja .In ieder geval , in’t  barke van de O/Off  van Kazerne IJzer , zo ’n 
houten barak,                  zei Calixte  tegen me : “ Dikke ich hem oech straks bij oer kloewete ….want ik 

ben uwen dispatcher straks” .   Ik dacht , tja hij zal wel een grapje uithalen  , we zullen wel zien. 
Allez , wij met zijn allen per camion naar Schaffen , onze parachute 
halen en zo dan naar Melsbroek waar de Daks  in de gloeiend hete  
augustuszon stonden te bakken. 
Iedereen wist in welke kist ( vliegtuig) z’n stick  zou transporteren.  
Parachute aan , stick number …cheque  equipment … grijnzend  
komt Calixste  op me af ,  “ Hoes vuulde oe ? “, lachte hij . “ ’t ja 
goed  zeker”  ,  lachte  ik  hem  terug  .   Hij  inspecteerde   m’ne  
parachute , klopte  op mijne rug en riep . “Twenty one  O.K. !” .  Ik 
controleerde de Rosse Joe en riep “ twenty one O.K !”. enz, enz, 
enzovoort    tot…..  Majoor   Cassaert  met  zijn  fijn  stemmetje  riep  
“one O.K. !” …” stick O.K. !” 
Calixte riep op zijn beurt , “stick O.K. !” . “stick in Plane …!” 
Toen eerst  werd ik iets gewaar, “nondejuu Nandje” , dacht ik ,”hij 
heeft  U liggen” en zoals  getraind stapte ik als  eerste de vlieger in ,   
gevolgd door nr 20,19,18 enz  
“Hook  up  !”  riep  Calixte  ,   en  wij  haakte  onze  parachute  aan  de  
kabel en namen ons plaats in . 
 



 15

“Take-off position  ! “ Iedereen  neeg naar de motorkant  en brullend nam de kist  de aanloop en steeg op 
… we vlogen  over ’n stukske Brussel .  Calixte  brulde  “Traveling Position !” en wij zetten ons op ons 
gemak , babbelden  er op los of keken  naar de  bossen , velden -en dorpen  of steden onder ons .  En na  
’n poosje vliegen  zagen we O.L. Heer al wenken met gespreide  witte armen  “ Kom tot mij “… iets later 
brulde Calixte   “Prepare for  action !”   Wij grabbelden  recht, Calixte  kwam acher me staan klopte me op 
de rug en riep “ 21 OK”  ! En hij  fuisterde in m’n oor …   “enne vuulde nog niks , dikke  ?” 
‘k haalde mijn schouders op, klopte de Joe op de rug en riep “20 O.K.”  ! Enzovoorts tot Cassaert piepte 

“Stick O.K. !”                                              
’t Ging sneller dan verwacht , ik zag in de verte 
al de watertoren  van ’t Kamp . Calixte  riep “ 
Action Station”…” Stand in the door .. en 
goooh…!” 
Cassaert  verdween , iedereen schoof aan  
naar’t gat  en ik moest echt  lopen wilde ik de 
DZ (dropping  zone  )  niet  missen  ,  en  mee  ik  
door dat gat wipte  stak Calixte z’n voet uit … 
en ik  halsoverkop de frisse lucht in. 
Miljard  !  Ik ging er’n pijl uit , ‘k zat met nen 
twist  en wrong en trok wat ik kon , en voor ik 
het wist lag ik  in de braamstruiken ..  M’r gene 
vierkante centimeter vernis  was gaaf gebleven 
.  Met m’n snuit  en handen vol schrammen  
grabbelde ik recht  en kreeg met alle moeite  
de parachute bijeen  en op’n  hoop gepropt  en 

stapte  zo  naar  ’t  RV   punt  onder  algemeen  
gelach van de toeschouwers .  Een jonge 
dame  lachte niet  en gaf me een zakdoek om 
mijn snuit wat te fatsoeneren .  ‘k was  totaal 
de  kluts  kwijt   toch  vroeg  ik  haar  hoe  ik  de   
zakdoek kon terugbezorgen … “dat hoeft 
niet” zei ze  en gaf me toen wel ’n zaak waar 
ik haar kon treffen ..” volgende donderdag … 
In de  Roma ..” zei ze  .  En weg was ze .  Ik 
heb haar de volgende donderdag  terug 
ontmoet in “ juist  ! “de Roma  waar François 
Tibault in groot ornaat aan de vleugel zat ,  
Miet Jansens bespeelde de  trompet of de 
guitaar . Bascuul bespeelde  de contrabas , de  
Clem Feyen  blies zijn longen  uit zijn lijf op 
z’n  clarinet  ,  Adriaans   klopte  de  groscaisse  
aan flarden .  En dan speelden ze wat ONZE 
wals   zou  worden  voor  het  leven   “  Forever  
and ever”  .  We zingen het nu  60 jaar  later nog samen ! 
 
Massadropping  in Hechtel II 
 
Tijdens  diezelfde dropping zag ik hoe de Majoor Cassaert zich 
klaar miek voor de sprong .  De helm had hij niet nodig ,  hij 
droeg gewoon molierekes, zijn wijnrode pots  duwde hij achter 
zijn vest , deed z’n handschoenen aan , zwaaide vanuit de opening 
naar de vlieger naast  ons ,  zei  rustig naar ons “ tot  straks “ ..  en 
stapte  naar  buiten  alsof  hij  van  de  tram  stapte  .   Maar   den  Joe  
verging het anders .  Ook hij viel met hebben en al in de bramen , 
en ook bij hem was de vernis beschadigd en zat ook onder 
bloedige schrammen. 
Joe grabbelde z’n parachute bijeen en begaf zich naar de R.V.  
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Passeerde  hij toch niet een jong KRO-ke  - ne kandidaat  reserve-officier .  Dat manneke met heel veel 
pretentie ,                        want hij had een liefke bij en moest zeker zijn macht demonstreren .  Joe  liep 
hem achteloos voorbij , met zijn opgerolde parachute aan z’n schouder .  Dat manneke , ’t was er ene van 
de strontboeren , ene met blauwe spiegeltjes op zijne kraag van de bevoorrading .  Hij gaf de verraste Joe ‘n 
uitbrander dat het niet mooi was om te zien .  
Joe zette z’n parachute neer,  ging heel kalm naar dat ventje toe , pakte zijn stickske af , brak het in twee en 
gaf  het  terug  aan  ’t  ventje  dat  bijna  in  zijn  broek  deed  van  de  angst  .   Zo,  zei  Joe  rustig  ,   en  vraag  aan  
Sinterklaas maar een ander ….! 
Potverdomme , dat manneke was het zoontje van n’n dikke kolonel .  Daar kwam diezelfde week ne nota 
binnen bij ‘t regiment en de commandant kon niet anders dan hem ( den Joe) acht dagen cachot te geven ! 
Maar volgens  het reglement kon dat niet , hij kon den Joe wel veertien dagen kamerarrest geven  
De straf werd vernietigd en Joe was weer vrij man ! 
 
Francky Renckens  
Francky stamde eigenlijk uit het Vreemdelingenlegioen .  Of hij het  was weet ik niet , maar hij gedroeg zich 
soms echt als ne zot. 
Velen hadden bang om naast hem te zitten in de vlieger . Te vaak zei hij als iemand naast hem zat die hij 
niet mocht , hij z’n static line zou doorsnijden .De static line was wel de lijn die de automatische parachute 

opentrok…! 
Op ne morgen , we lagen toen in 1948 in de blokken F waar 
nu  de  Brigade  ligt.   Francky  kwam de  mess  O/Off  binnen  ,  
smeerde  ’n  paar  boterhammen  ,  en  at  ze  staande  op  .  De  1  
SM GHIJSEN  die aan de eretafel zat – hij was trouwens de 
secretaris  van het Regt  , alhoewel hij nooit gesprongen  had 
en ook  de  rooie muts mocht dragen  - dus ne mottebol  
gelijk we dat toen noemden .  Enfin  1 SM Ghijsen  nodigde  
de  Francky   Renckens  uit  om  te  gaan  zitten  wat  Francky  
schouder ophalend negeerde .  Ghijsen liet z’n gezag gelden  
en  vroeg  Renckens   de  mess  te  verlaten   wat  Francky  tot  
ieders  verbazing   prompt  deed.     Tien  minuten  later  komt  

Francky terug binnen, met z’n piemel op  ’n bord  en ging naar Ghijsen , presenteerde  hem zijn piemel  
waarop hij de stempel  van het Regt. had opgezet… 
Heel de mess lag plat van het lachen .  Renckens  kraaide  victorieus                      z’ne Yel …. A la  cacaille 
!  Er is nooit  een gevolg gegeven  aan dit toch wel abnormale  optreden van de Francky .  Maar gelijk  in’t 
begin  gezegd… hij deed  soms echt wereldvreemd .   
 
Nog ne rare … majoor Cassaert  
 
Het  is  ’n  feit  ,  geruchten  gaan  steeds  de   nieuwkomer  vooraf  .   Z’n  heldendaden  zijn  gekend ,  ter  door  
veroordeeld , ontsnappen , zware raids ondernemen  …. Enfin ,  de Kolonel Delelienne  werd beloond met  
’n hoger functie  buiten ’t Rgiment  en … Cassaert - majoor was z’n opvolger . 
En op’n bepaalde dag  , was er op het  Baeckelandplein  een grote parade  voor de onslagnemende Kolonel 
Delelienne én  aanstelling van de Majoor Cassaert  als  nieuwe korpscommandant.  ’n Mooie ceremonie,  
prachtig défilé en in de namiddag voorstellen van het kader  van O/off  aan de nieuwe baas.  ’t Speelde 
zich af  in de houten barak voor en iets bezijden de kazerne IJzer .. of oude school van O/off “ de ESO” .. 
Enfin  wij d’ onderofficieren  verzamelden  in de barak  waar Bob Van der Stock ,                              toen 
RSM : “ Regiment  Sergeant  Major” plots “ Ter Order” riep  , een term die gebruikt werd  als’n overste 
binnentrad . 
En daar was hij, Jean Cassaert,  Majoor , nu Korpscommandant .  Cassaert  droeg ’n fijne battle dress , 
vroeg  aan de barman  een tafel in het midden te plaatsen , de majoor Cassaert  sprong erop zonder 
aanloop, ja soepel was hij …. Hij keek rustig om zich heen  en bekeek ons  een na een enkele seconden aan 
.  Plots  sleurde hij ’n pistool “P.45” van achter z’n vest,  knalde door het plafond , nam’n  stuk krijt uit zijn 
broekzak , en schreef zijn naam rond dat kogelgat .  Hij bekeek  ons weer , en zei toen  rustig : “ Monsieurs 
, c’est moi”  en tikte  daarbij op zijn borst , sprong van  de tafel en vroeg de barman  om de nodige pinten 
te tappen ! 
Wel dat  was’t begin ! 
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Bernard Verbrugge  
 
Ne toffe gast ,  goedlachs , altijd behulpzaam  en eigenlijk ’n stukske wijzer dan wij, snotapen .  Nu, 
Bernard was  ook  dik 10 jaar ouder en bazadigder .  Het feit  dat hij ouder was compenseerde hij door z”n 
fysieke  training,lopen , pompen , hindernissen … hij wilde zich nooit gepasseerd voelen  door de “gamins”  
die pas uit de Onderofficierenschool kwamen  zoals Warke  Lauwers uit Diest , 18 jaar, later dispatcher !  
En  Jos  Smaers  uit  Meerhout   20  jaar,  ook  dispatcher  geworden   en  ikzelf   21  jaar  .   Wij  waren  jong  en  
getraind . 
 
En gelijk gewoonlijk als we in’t  kwartier waren , toen de F- blokken , was het laatste uur altijd sport .  De 
majoor Delelienne ; Kapitein  Laurent , Luitenant  Ledent,  Pierre De Falque , de PTI en wij met nog ’n 
ploeg  van d’ander escadron speelden volleyball voor de vorm , voor de spirit  én voor de konditie. 
 
Bernard  trok wat minachtend  z’n schouders op ,” volleybal … da’s voor  klein jung” zei hij en hij ging 
zich uitleven op de  hindernispiste … “ ik goa es zien of ik m’ne nek niet breek”  lachte Bernard.  Na de 
zoveelste set of setbal  hoorden we plots wat gekraak van takken , Toen nen doffen dreun … en toen was 
het of er ’n varken geslacht werd, z’on geluid !    Jawel  , Bernard was met zijn kloten van de apenbrug 
gevallen .  Zijn nek was godzijdank niet gebroken , maar hij had wel’n gebroken  dijbeen !  Verdomme  hij 
was er slecht  aan toe . Ambulance , hospitaal  … en ’n  paar maanden  later liep Bernard  weer tussen ons .  
 Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat Bernard toch de volleybal apprecieerde . 
 
Gezellige kamers 
Zoals het een nieuwe korpscommandant  past , ging ook Majoor Cassaert inspectie maken in de kamers. 
Hij vond het maar min dat  de kamers zo pover bemeubeld  waren. Geef toe ,  twee  plompe troepentafels  
waar je een pantserwagen kon opzetten , 4 troepenbanken  van ’t zelfde  calliber en ’n paar  tabourets om 
iemand  de kop mee in te slaan .  Dat was het .  Dus het  kon veel beter en de grote manitoe zei  dat je van 
in’t  dorp  wel  een  tafelkleedje   ,  een  mooie  vaas  ,  ’n  sierlijke  asbak  en   liefogende   carpetjes  konden  
meebrengen. “Meebrengen” zei hij ! 
Die verstandige raad viel niet in dovemansoren en al na 14 dagen onderging  het kwartier al een hele 
metamorfose  .   Dat  zal   wel  ,  maar  bij  het  Plaatscommando  regende  het  klachten  van  caféuitbaters  die  
vanalles misten .  Zelfs damesslipjes  en  waarom niet ?, fraaie soutiens - zoals dat toen klonk, versierden de 
muren. De toenmalige Plaatscdt.  Kolonel Proth  kon er niet mee lachen . 
En zo kwamen de klachten bij  de Etat Major van ’t Regt. toe .  En daar fronste men de wenkbrauwen … 
allez hoe kan dat ? 
Dus werd  er’n verzoeningsmars gehouden , per peloton naar’t Kamp , met de armen volg gepikte trofeën .  
Aan elke  café werd halt gehouden  “ Wie heeft er hier iets geleend “ klonk het .  De ontlener  stapte naar 
voor met zijn buit en ging het braafjes  afgeven aan de kroegbaas of bazin .  Ge moet ne Kampenaar en 
zeker gene kroegbaas  muilen leren trekken, de man in kwestie kreeg een pint toegestopt  die hij voor het 
peleton moest leegdrinken .  En de kroegbaas haaste zich te zeggen dat de Paras meer als welkom waren ! 
Dat zal wel! Hoe het peloton er uitzag bij terugkeer  hoef ik je niet uit te leggen .  Pierre Delgoffe  , ook 
nog nen  ouwe Legionair  ving ons op met …”on the double .. mars”!  En zo draafde hij met ons  naar 
Hechtel , door de duinen ,  vallen , pompen , lopen  …. ’t Schuim  stond in ons botinnen .  Maar de goede  
verstandhouding tussen ’t Kamp en ’t Regiment  was hersteld .  Maar tussen ’t Regiment en d’andere  
eenheden nog bij lange niet . 
De blinde’s en de kaki’s  maakten er ‘n sport van om rooie baretten te pikken !   dat was ’t grootste affront  
dat  ’n  para  kon   oplopen  .   Dat  vroeg  ’n  revanche  .   Zo  gebeurde   het  dat  op’n  bepaald   ogenblik  de  
Karabiniers hier op kamp waren .  En natuurlijk moesten ook de carpatten  zo’n muts pikken .  Gevolg ? ’n 
Paar dagen later  misten de carpatten zowaar een  six pounder , een antitankkanon 75 mm en na grote 
zoektochten  hadden ze het teruggevonden  achter de  watertoren … 
Die hebben  ’t nooit  meer  gewaagd een rooie  pots  te pikken .  Jefke Kempeneers  en nog een collega 
(Pairoux)van de Rijkswacht konden geen verdachten  vinden  . 
Dat bestond niet. De Para’s?  Wat dacht ge wel ! 
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Onderluitenant Jef Vaes 
’n Echte Kempense zoon , blonde hoekige kop  met daarin twee tintelende, blauwe ogen.  Van niks gene 
bang .  Echt “ Who dares Wins “.  En Jef  kwam  sportief  de hindernispiste opgehold , werkte de ene na 
de andere hindernis af als ’n amusementje !   
Hij lachte met alles , kroop op het vliegersgat , liet zich vallen , sprong soepel als ’n hinde omhoog , 
klauterde   de  Tarzanmuur   op,   stond  er  op  recht  ,  nam  de  koord   en  als  n’echte  Johnny  Weismüller   
sprong  hij naar het vangnet , kroop er over heen  kantelde z’n soepel lichaam  en met twee sprongen stond 
Jef weer lachend  op de grond .  Hij rende naar de  Death-ride  en zag de mannen van het 1 ° escadron  
hun polsen door de veiligheidslussen  van de eiken gaffel wringen  en lachte zich slap “ “Slappelingen “ 
riep de Jef  “ Broekschijters”  ik zal ’t u  voordoen . De  bleus  van  het 1°escadron  gingen opzij , Jef 
bekeek hun minachtend  , nam zij gaffel zonder  veiligheidstouw  , kroop zo soepel als  ’n eekhoorn omoog 
tot op het  platformke .  Zwierde  de gaffel over , de  death-ride, “kijk maar eens goed hoe wij dat doen” , 
riep Jef de  bleus  aanmoedigend … “ Go !” riep hij zelf ,  greep de  gaffel met  zijn twee forse handen , 
sprong van ’t platform , sloeg met de loshangende touw  ’n flinke kwak omlaag -  hij was vergeten dat dit 
touw een paar dagen in de zon had gedroogd ,en dus doorhing. Na’n duik van zo’n twee meter spande het 
touw zich op en zo sierlijk als ne baksteen viel Jef zonder  veiligheidstouw  met zijn kloten naar beneden  
en… kraak … daar spartelde Jef met een open beenbreuk  … patoe ..! patoe..!,patoe..! 
Jaren later  gidste ik een bus vol dames uit de Kempen  aangevoerd door …. juist, de Jef  --later Kolonel  ! 
Na’n gezellige  uitleg en rondrit  bogen we van de Hechtelsesteenweg af  naar’t Noorden , van het 
monument  van Tacambaro , en reden de Koningin  Charlottelaan   op .  Ik deed  teken naar de 
buschauffeur  om even te stoppen .  Verontschuldigde me even bij het  publiek, stak de straat over  naar’t 
Westen  … en aan een fameuze eik,  waar vroeger de Death-ride begon  , lei ik ’n  boeket bloemen neer en 
salueerde even en ging terug naar de bus om de tocht verder te zetten ! 
“ Nand” , rief Jef  “ge zijt ’n krapuul”  …en iedereen , ook de Jef schoot in een onbedaarlijke lach . 
Etienne en Pietje Gailly 
Begin februari  1949 begaven Jan Smaers en ik ons naar de IMEP .  den Imépe ,  oftewel  in’t  Vlaams  het 
Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Sport te Eupen . Omdat Smaers en ik toevallig ook nog 
uit de school van Onder Officieren van en te Philippeville  kwamen , waar we een tweejaarse training 
hebben ondergaan , was dit eigenlijk een fluitje van een cent.  We waren echt fit .  De instructeur van onze 
sessie was de 1° Sgt M  Piot  (what ’s in  a name)  ne klepper uit Maaseik. 
Toch moesten we de Imépe niet onderschatten .  Daar zorgde Piot wel voor .  Rifle PT  - cross-boksen-
worstelen- gymnastiek aan de rekken – de bok – bok met ongelijke leggers –front schermen , je kon het zo 
zot niet bedenken of het was er , speerwerpen , discuswerpen , kogelstoten , evenwichtsoefeningen , 
hindernissen , de fameuze muur , rotsbeklimmen en afdalen , enkele, dubbele rapel , zwemmen , …. nog 
iets …?   Den eerste die we daar tegen het lijf liepen was Pietje Gailly ,  later gesneuveld in Korea .  Rode  
potsen  trokken mekaar aan ongeacht stand of rang.  Pietje was toen O Lt.   Hij klopte ons op de schouder 
en zei …Doe het goed jongens denk aan het Regiment !  En echt we deden het goed, soms te goed !  Als je 
Eupen zegt , dan zeg je meteen ook carnaval !  En daar kunnen ze’r iets van .   
Enfin na nen dag zware training wou ik perse carnaval vieren ,  temeer , ik verjaarde die dag . Dus ik naar 
Eupen  ,  de  stad   waar  de  lamp  brandde  in  de  Hall  Louis  .   Christus  wat  ’n  affaire  .   klopt  op’n   
bepaaldmoment iemans op m’n schouders en zegt , jonke  geiste  ein mitpakken ? 
Jonk, dacht ik , dat zeggen ze in Eisden .  Dan zeg ik  Beste  eine van Eisden ,jonke ! 
Ma joa zegt  hij , en ik verjaar vandaag en hem niemes om mit te veren ….! 
Dan trefstet good , zei ik , ik verjaar auch vandaag ..  
Eigenlijk had ik beter inm’n broek gescheten .  die man wist geen afhouden enhad geld  bij de vleet . De 
ene toernee achter den andere en ma zwelgen .  Maar ik moest  om  23.00 u terug binnen zijn .  Ja dat zal  ’s 
morgens *** half acht reed hij mij tot aan de Imépe , allé iets eerder, achter de bocht stapte  ik uit en stapte 
met de getrouwdde koppen mee naar binnen .  Niemand had het in de gaten .  En op de kamer had 
niemand iets gemerkt van contre appél. 
Waggelend trok ik m’n training aan en beegaf  met met al  d’ander  naar de vlaggegroet ,  en dan naar de 
Riffle PI  Afwisselend , spreidhand, strekhand , huppelen – hup –een- twee –een – twee  Noord ,…..  ik 
hurkte me om m”n geweer op te pakken en viel voorover op mijn snuit . 
Wel ! Riep Piot , gaat het niet , hup hup hup  .Zuid !....Welwel , Noord ,  Zuid , West en Oost lag voor mij 
allemaal in dezelfde richting  .  Piot  gebaarde van niks .  Na de les Riffle PT moesten we in looppas naar 
de turnzaal .  Nog zo ‘iets !  Wie viel er gelijk ne zak patatten naar beneden !  Juist ! Piot zweepte me op , 
uw buikspieren jong , uw buikspieren ! , Uw benen gestrekt en horizontaal … Jonge toch wat zag ik af. 
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De turnles werd onmiddellijk gevolgd door baconworstelen .  Verleden maand hebben we de voorwaartse 
lendegreep gedaan , zei hij grinnikend  .  Vandaag doen we de achterwaartse . Allez , zei hij , ik moet ne 
sterke man hebben …. Hij keek vluchtig rond en glunderde .  Hendrix , riep hij , kom man we herhalen de 
vorige les O.K. .  Klaar ?  riep hij ,  ik stond in soepele (?) spreidstand , m’n armen grijpensklaar…. Ja ! zei 
hij  .  We  grepen  mekaar  in   en  onmiddellijk  gaf  hij  ne  kreet  en  slag  zijn  armen  omhoog  ten  teken  van  
overgave …En onnozel dat ik was , vroeg ik hem , ik heb u toch geen pijn gedaan chef ?   
Pijn ?   zei  hij  met een verwrongen gezicht …. Ge stinkt gelijk een varken … !   Maar toen had hij  mij  te 
grazen  !  Lopen , klimmen , lopen  , kruipen , … ik heb ’n jaar geen pint meer aangeraakt !  Maar Piot  ?  
bleef correct en dwong al mijn respect af .  Eén van de volgende dagen trokken we naar Verviers waar we 
onderweg halt hielden bij een rots van zo’n 20 meter hoog .  ’t Werd klimmen en wie stond er ons op te 
wachten ?  Pietje Gailly , broer van Etienne ,  de man van Wimbledon  .  En onder bevel van Pietje – Hij 
was er voor ’t brevet van schermmeester – trokken wee op geforceerde mars .  Pietje  liep voorop en wij in 
“ file indienne “  achterna ,  richting de Gileppe .  Waar we ons aan touwen mochten omhoog  hijsen , de 
stuwdam overwinnen !  Suivez- moi  lachte Pietje, en wij achter hem aan richting Imépé, richting de Vesder 
– waar de stuwdam nog moest gebouwd worden – richting , juist ! Montschouw ! Bergop , hijgen, lopen, 
zwete, nog meer hijgen. Maar Montschou lag wel wat te ver. Dus, tot aan de grens, namelijk MUTSENICH 
hield Pietje halt en mochten we terug berrgaf, richting Eupen, richting IMEPE. En daar stond Piet ons op 
te wachten met de verlofbrieven. Geeneen van ons allemaal kon naar huis. Allemaal te laat … of dat ze dat 
niet wisten !?  
Cachot 
Wat de Joe uitgevreten had weet ik niet meer precies, wat ik wel weet  is dat den Joe 8 dagen  cachot had.  
Cachot  dat hij moest uitbrommen in de blok Moorslede  waar nu de M.P.’s zitten  
De  rosse  (  den  Joe)   z’n  lief  ,  ’n  kleindochter  van  Metteke  van   Free  Bogaerts  ,  de  eigenaar  van  ’t  
ijsfabriekske , later de “ Kilotex”  .. in de Generaal de Krahestraat  .  En dat was gene minne .  Enfin  , 
Gilberte,  zo noemde ’t lief van de Joe kwam me verdacht  “toevallig”  tegen en vroeg hoe het met me ging 
.  ’t  Ja goed  ,  lachte ik en gij  ?   Awel zei  ze:   ’t  kon eigenlijk beter ,  want ik zoek den Joe !   Hebt  gij  ’n 
gedacht waar die zit ?”. 
Ai , dacht ik , stront aan de knikker .  Euh den Joe ! herhaalde ik, ach ja  ik heb’m straks  nog gezien , hij is 
van week . 

- En kunde  gij hem niet effe roepen  , sneerde ze . ’t Is eigenlijk dringend 
- - ‘k Zal mijn best doen , veinsdde ik , ik zal hem zeggen  dat hij bij u moet passeren 
- Ja doe dat Nand , ’t Beste eh! “ 

Ik  schaarde  m’n  moed  bijeen  ,  trok  naar  de  Moorslede  waar  Jos  SMAERS  .   Jos  jong  zei  ik  ,  dikke  
problemen jong ! 
Vooruit , zei Jos , wat kan ik doen ? 
Ik vertelde Jos de amoureuse  problemen van Joe en van Gilberte. Jos zei ik , steek mij in’t Cacot  en laat 
de Joe van het weekend naar zijn  lief jong , dat weet immers geen kat! 
O.K. zei Jos  , maar dat hij geen stomme dingen uithaalt ! 
En een paar minuten later stond ik bij den Joe .  Rosse zei ik , terwijl ik me uitkleedde .  Kom op trek men 
spullen aan  en maak dat ge bij Gilberte zijt .  En geen stomme toeren  of ik stamp u onder uw kloten !  En 
.. dezen avond terug he  . 
Dat komt in orde zei den Joe .  Godverdomme Dikke zei hij , gij zijt nen echte maat ! 
En … zo vertrok den Joe  naar zijn Gilberte  en zat ik in’t donker vunzig cachot !  Ja  ! Zondag zat ik er 
ook nog  en maandag dat was ne verlof dag ….zat ik er ook nog ,  mijn kas op te vreten .  De rotzak had 
me nogal bij m’n piske .  Eindelijk  ! Maandagnacht  … gerommel  in ’t wachtlokaal … gebonk op de deur , 
krik krak … de deur gaat open…  en daar stond den Joe , ladderzat…  en …m’n kostuum ondergekotst .  
In volle colleire stapte ik het af , ge moest kapot vallen vuile rotzak , riep ik nog  en maak dat mijn kostuum 
in orde is  tegen morgen . 
Hoe hij het gedaan had weet ik niet .  Dikke zei hij , d’r zat nog 200 frank in uw vest .. die zal ik u de eerste 
van de maand teruggeven  O.K. ! 
Ach,  ge kunt niet  kwaad blijven he ,  ’t  was weer  gauw vergeten .   En toen hij  trouwde was ik getuige  !   
Ook  dat  nog  !   En  aan   tafel  vertelde  ik  wat  er  toen  gebeurd  was  in’t  cachot  …   Als  haar  ogen  kogels   
waren hadden Joe en ik het niet overleefd . 
Die van Free van Jetteke Bogaerts waren niet min ….! 
Einde. Dit was het verhaal van Nand Handrix 
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Herdenking Meeuwen-Gruitrode en Peer op 01 september 2012. 
 
Zoals ieder jaar waren wij, begin september, weer met een afgevaardigde van onze Regionale op de  
herdenkingsplechtigheid van Luitenant Limbosch Freddy  en de Sergeant Melsens Jean te Meeuwen-
Gruitrode en Peer. 
Deze  twee  militairen  van  de  Belgische  SAS-eenheid  vonden  de  dood  tijdens  hun  inzet  in  de  streek  van  
Meeuwen-Peer tijdens de operatie Caliban in de eerste dagen van september 1944. Luitenant Limbosch 
sneuvelde op 08 september 1944 en Sergeant Melsens op 10 september 1944. Zonder de inlichtingen die zij 
aan het Geallieerd Commando konden doorspelen zou de opmarch van de geallieerde troepen minder vlot 
zijn verlopen. 
In beide gemeenten was de burgerlijke overheid vertegenwoordigd door, in eerste plaats, de burgemeester, 
enkele leden van het gemeentebestuur en ook vele oud-Para commando’s en sympatisanten. 
De militairen waren vertegenwoordigd door een afgevaardiging van de Special Forces Group met hun 
Korpscommandant Lt-kolonel SBH Bilo, Voor de  provincie Limburg was er de Provinciecommandant 
Kolonel-Vlieger Steyaert, voor de 10 Tac. Wing uit Kleine-Brogel de Korpsadjudant Adjudant-Majoor 
Verleyen en  de twee Regionalen werden vertegenwoordigd door de Kolonel SBH b.d. Wolfs.  
De plechtigheid in Meeuwen-Gruitrode startte om 10.00 uur met de bloemenhulde door  alle 
afgevaardigden. Daarna begaven wij ons naar Peer, waar in het “Poorthuis” 
een koffie werd aangeboden door de stad Peer. 
Om 11.15 uur was er de plechtigheid op het kerhof van Peer en daarna de huldiging, bij het monument te 
velde, van Luitenant Limbosch in de omgeving waar hij in 1944 sneuvelde. Op deze drie plaatsen werden 
er bloemen gelegd en was er een toespraak door, in Meeuwen-Gruitrode de burgemeester Lode Ceyssens 
en in Peer door de burgemeester Théo Kelchtermans. Kolonel SBH b.d. Wolfs hield op de drie plaatsen 
eveneens een rede. 
Na de plechtigheid, bij het monument van Luitenant Limbosch, werden alle deelnemers uitgenodigd in het 
“Poorthuis” voor een receptie aangeboden door de stad Peer en werd er nog verbroederd onder de 
verschillende Regionale’s. 
 
Rik Latet. 
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Busje komt zo!   
Naar aanleiding van het tragisch busongeval in Zwitserland met de jonge kinderen van Lommel en 
Leuven dacht ik aan het busongeval dat wij hadden in Schotland in 1964. 
Na twee weken in het kamp van Otterburn, waar wij de zware oefeningen en het schieten met scherpe 
munitie  met glans hadden verteerd,  keerden wij terug naar België. 
’s Morgens inladen en dan op weg met zo een oude typische Engelse bus richting de haven van Hull 
waar wij met de “Kamina” de richting Zeebrugge zouden kiezen. Als een goede soldaat ging ik voorin, 
naast de chauffeur, zitten maar werd onmiddellijk naar achter verwezen daar de voorste plaatsen werden 
ingenomen door het kader.  
Na  een  uur  rijden,  het  was  juist  een  rally  die  wij  aan  het  doen  waren,  kreeg  ik  toch  de  indruk  dat  de  
chauffeur ofwel dronken was, bijziende of gewoon niet kon rijden met de bus. En dan gebeurde 
het…..De  bus  waggelde  van  links  naar  rechts  en  dan  zach  ik  alsof  een  grote  boom  recht  op  de  bus  
afkwam. In een reflex greep ik me vast aan de zetel voor mij vloog omhoog en botste tegen de persoon 
die voor mij zat. Alsof het een twijgje was plooide de bus, glas en batterijen vlogen door de lucht. De 
baar van de zetel voor mij was volledig geplooid. Paniek was er gelukkig niet. Ik hoorde wel iemand 
roepen “m’n haar”, de ongelukkige had een stuk glas over zijn schedel gekregen. Waarschijnlijk moest hij 
een hele tijd niet meer naar de kapper. 
Ik was als eerste buiten de bus geraakt en ben naar het voorste gedeelte gelopen om de eerste mensen te 
helpen. Onze pelotonscommandant was één van de gekwetsten die ik tegenkwam. Hij had mijn plaats 
opgeëist bij het binnenkomen van de bus, ik zei hem om te gaan zitten en heb met mijn verbandtasje de 
sneden in zijn gezicht, die hij had opgelopen door het rondvliegend glas, verbonden. De meeste 
gekwetsten hadden zware wonden in het aangezicht. Daarna nam ik mijn verbanddoos en heb nog 
andere slachtoffers verzorgd. Als laatsten kwamen twee onderofficieren, die elkaar ondersteunden, bij 
mij terecht. Deze die het ergst gekwetst was vroeg me om zijn collega te verzorgen. Hijzelf was ernstig 
gekwetst aan zijn linker oog, een jaap van ongeveer 8 cm trok zijn oog volledig dicht. 
Na enige tijd kwam er een andere bus die de gewonden oppikte en deze vervolgens naar het hospitaal 
voerden. 
De anderen werden door een vervangbus opgeladen en verder naar Hull gebracht  waar de minder 
gekwetsten  door  een  dokter  werden  verzorgd.  Ikzelf  had  enkel  een  blauw oog  opgelopen  van  de  klap  
tegen de zetel en de persoon voor mij. 
Als ik later de foto’s van de verhakkelde bus terug zie besef ik toch dat wij veel geluk hadden dat er geen 
dodelijke slachtoffers waren.  
 
Leon Schalley 
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           Dat zal doorgaan op 15 december 2012 

 

Om 17.00 uur in een mooie verwarmde zaal  de vroegere mess officieren genaamd K4 op het domein  
Reigersvliet  

Alle dranken inbegrepen :   Kostprijs : 25,00 €. 

Inschrijven vóór 8  december 2011        Storting = ingeschreven 

Storten op reknr. BE41 0682 21604510     tel 011 /73 29 11 - GSM   0474838235 
Mededeling: clubfeest, aantal  personen  
Lijsterstraat 16     3940 Hechtel - Eksel 

 

Menu 

Tomatenroomsoep 

Kalfsgebraad in jachtsaus 

Verse erwtjes en worteltjes 

Bloemkool in een lichte kaassaus 

Verse kroketjes 

Pommes Parisienne 

Teramisu 

Koffie en gebak 
Er is gelegenheid om ter plaatse te overnachten aan 5,00 €  p.p.    per nacht, met ontbijt 10,00€ p.p. in 
verwarmde kamers. 
Bedlinnen of slaapzak zelf mee te brengen. 
Mooie eenpersoons kamer met wastafel, per 4 kamers douche en sanitair. 
Gelieve dit samen met uw inschrijving voor het clubfeest te willen bevestigen met hoeveel u wenst te 
overnachten. Zie plan route  feestzaal laatste pagina. 
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Bokkenrijders Express 2012 
 
Vrijdag 24 augustus 2012. 
 
Reeds  voor  de  19de keer stonden wij in de startblokken om de “Bokkenrijders Express 2012” in goede 
banen te leiden. 
Omstreeks 14.00u waren wij, mijn neefje Noah was er reeds voor de 4de keer bij, geinstalleerd in de 
materiaaltent, een veldbed en een slaapzak, meer moest dat niet zijn. Onze taak bestond uit het helpen van 
Jan met de controle van al de ingeschreven deelnemers, uitdelen van eetbonnetjes en inlichtingeng 
verstrekken over het te volgen programma voor het weekend. 
Na de briefing, door Marcel, werden er bij een goede pint weer allerlei herinneringen opgehaald over “de 
goede oude tijd”. Hoe later de avond, hoe straffer de verhalen. 
 
Zaterdag 25 augustus 2012. 
 
Marcel was onverbiddelijk en om 05.00u weerklonk de muziek en iedereen, of toch bijna iedereen, werd uit 
de slaapzak geligd. De mensen in de keuken zorgden weer voor een heerlijk ontbijt, het traditionele “spek 
met  eieren”   daarbij  een  fruitsapje  en  een  stevige  tas  koffie  en  iedereen  was  klaar  om er  weer  eens  flink  
tegenaan te gaan. De eerste ploegen vertrokken om 07.00u. en toen iedereen op het terrein was, werd het 
weer stil en kalm in het kantonnement.  
Het verloop van de oefening verliep zonder moeilijkheden en indien er zich eens een klein incidentje 
voordeed dan waren de verantwoordelijken onmiddellijk ter plaatse om dit op te lossen. Dit jaar verliep 
alles op wieltjes en dat was zowel te danken aan  de mensen die het parcours hadden uitgezet als  aan de 
deelnemers. “Chapeau” voor allen! 
Om 17.00u begon de barbecue en met de bijkomende drankjes werd het jaarlijks feest weer ingezet, 
uitdelen van de vernieuwde wisselbeker met de toespraken door onze Voorzitter, Jean en Kolonel Wolfs. 
Daarna  kon  het  “bal”  beginnen.  Er  waren  dit  jaar  echte  “Fred  Astaire’s  en  Ginger  Rogers’en”  te  
bewonderen op de dansvloer. Waar haalden ze de fysiek en uithouding nog vandaan? Wat was hun 
gezegde???  “We zullen doorgaan!!!” 
Het was rond 04.00u, naar het schijnt, dat de laatsten hun slaapzak opzochten. 
 
Zondag 26 augustus 2012. 
 
Na het verorberen van het “spek met eieren” begonnen de eerste deelnemers, na het afbreken van hun tent 
of het klaar maken van de caravan de weg naar huis weer aan te vatten. 
De “werkers” begonnen met de recuperatie van alle materiaal dat er gebruikt was voor het lukken van de 
“Bokkenrijders Express 2012”. De tenten werden nog niet afgebroken daar ze nog moesten drogen. ’s 
Nachts had het geregend. 
Ik heb er aan gehouden van zo weinig mogelijk namen te noemen, maar iedereen die zich weer ingspannen 
heeft om het goede verloop van het weekend te laten lukken daar betuig ik mijn respect voor. 
 
Rik. 

 
 



 24

Plan feestzaal 

 
 

 


