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Beste Vrienden 
 
Ik ben geen computerfreak en op mijn leeftijd is het niet evident om mee te gaan met de 
jeugd wat communicatie betreft maar ik doe mijn best en geniet er wel van.  Wat me wel 
opvalt is de  grote drang om activiteiten en evenementen te organiseren, het is alsof  men 
met ouder worden en op pensioenleeftijd gekomen de drang heeft om de tijd van toen ik 
18 of  19-jaar  was terug te beleven. Wat wisten wij toen in de jaren 1959-1965 ? Je bent 
jong en wil de uitdaging van een jaar milicien Para Commando wel beleven. Nochtans was 
dat niet voor iedereen zo, velen onder ons  die het ‘n verloren jaar noemden. Ikzelf  vond 
dit ’n prachtige tijd. Maar je moest er ’t goede en minder goede bij nemen. De zware 
oefeningen ten spijt. Maar als je dan die zo fel begeerde muts, rood of  groen, in ontvangst 
mocht nemen, was al die opoffering en inspanning niet tevergeefs geweest. Weten dat ge 
nadien met nog meer inzet voor die commandodolk moest werken. En dan ’t moment van 
ontspanning, naar Schaffen om uw springbrevet te behalen. Dan waren we volledig Para- 
Commando. Na zes maanden klaargestoomd, klaar om de opdrachten te vervullen. Daar 
deden we ’t voor. Het is misschien de heimwee naar vroeger die meer en meer mensen naar 
onze Para Commando tijd doet terug blikken. Deelnemen aan herdenkingen, 
gebeurtenissen van vroeger, het weerzien met legermakkers en nieuwe contacten leggen 
meer moet dat nu niet meer zijn. 
 
VOORZITTER, JEAN 
 

 
Voorwoord. 
 

Oef, de eerste zonnestralen en het gesjirpt van de vogels klinkt  ons 's morgens bij het 
ochtendgloren in de oren. Dit geluid kondigt immers het begin van de zomer aan en 
verdrijft de wintervermoeidheid. 
Het begint dan bij de meeste vrouwen te kriebelen (?) want dan beginnen ze aan de grote 
kuis. Wij hebben hun voorbeeld (zonder kriebel) gevolgd en hebben de grote kuis van ons 
Home gedaan. Kom maar eens een bezoekje brengen en je zult verstomd staan hoe alles 
blinkt van netheid en ruikt naar bruine zeep. Een fijne geur in deze tijd van het jaar. 
Ook is dit de start voor een nieuw werkjaar en dat dit weer goed opgevuld is zal blijken uit 
de komende activiteiten zoals de "Bokkenrijders Express" in augustus en andere 
activiteiten en plechtigheden in de loop van het jaar. (zie verder in de Flash) 
Ook zou ik jullie er op willen wijzen dat een club runnen niet altijd  vanzelfsprekend is en 
daarom zou ik alle leden, die hun lidgeld voor 2015 nog niet betaald hebben, er op willen 
attent maken dat wij niet nog eens een uitnodiging tot betalen zullen sturen. Het is toch 
geen onoverkomelijk bedrag! Het zijn voor ons ook bijkomende kosten indien wij de 
lidkaarten van deze die niet betaald hebben voor eind januari later moeten versturen. De 
portkosten zijn ook niet meer zo goedkoop. 
Hopelijk zien wij elkaar bij één van onze activiteiten of  in ons Home. 
 
SECRETARIS,  MARCEL. 
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Flashes uit de toespraak Lt Kol ONRAEDT in Kortrijk SAS/SOE herdenking 
 

Al deze mannen zijn geboren kort na de Eerste 
wereldoorlog op het ogenblik dat de vele sporen van 
de vernieling nog zichtbaar waren maar ook de 
gruwelijke verhalen nog vers in ieders geheugen 
stonden gegrift. Verhalen van bezetting en 
onderwerping die zij ongetwijfeld meegekregen 
hebben van mensen die het meegemaakt hadden... 
 In 1927 zei Field Marchal Lord Plummer ter 

gelegenheid van de inauguratie van de 
Menenpoort:       
 
“They are not missing. They are here.” In 
diezelfde geest wil ik vandaag graag geloven 
dat deze Kortrijkse zonen aanwezig zijn 
onder ons.  
Sta me toe dat ik me nu even tot elk van hen 
richt en hun verhaal vertel opdat we hun 
namen zouden herinneren en opdat hun 
daden de jongere generaties zouden blijven inspireren en aansporen om waakzaam te blijven. 
 
SAS Etienne Bataille jij was afkomstig van Wevelgem maar ging school in het St Jozefinstituut te Kortrijk. 
Jouw verhaal begint in 1941 wanneer je naar Engeland vertrok en je aanbood bij de First Belgian Parachute 
Company. Gedurende jouw opleiding als parachutist stortte je jammerlijk neer met een vliegtuig in 
Whittingthon Engeland en overleed op amper 20 jarige leeftijd. Ongetwijfeld was ook jij klaar om samen 
met je kameraden het onrecht te bestrijden en kende je de gevaren en de risico's. 
Ik richt me nu even tot de drie Harelbeekse musketiers; Robert Deprez, André Schaepdrijver en Marcel 
Becquart. Jullie konden België ontvluchten op 13 juli 1942. Toen jullie na bijna een jaar lang omzwervingen 

in juni 1943 veilig aankwamen in Engeland 
zond de Britse BBC het volgende radiobericht 
“De drie musketiers zijn goed aangekomen”. 
Samen vervoegden jullie de  SOE. Ik hoor het 
jullie als zeggen...   "één voor allen, allen voor 
één". Helaas, enkel Marcel Bequart zou de 
oorlog overleven. Hier is jullie verhaal... 
 
Musketier Robert Deprez op 30 maart 1944 
wordt je als SOE agent ingezet in de streek van 
Ronse om als verbindingsman de contacten 
tussen het Belgisch verzet en het hoofdkwartier 
in Engeland te verzekeren. Jullie vliegtuig werd 
echter boven de Westerschelde getroffen door 

vijandelijk geschut en jullie stortten neer in het water. Je werd samen met alle kameraden en lotgenoten als 
vermist opgegeven. 
Musketier André Schaepdrijver ; jij werd in de zomer van 1944 achter de lijnen geparachuteerd nabij Spa.  
Toen je op 17 augustus 1944 volop naar Londen aan het seinen was, werd je overvallen door de Gestapo. Je 
verhaal eindigt in het concentratiekamp van Mauthausen waar je op 1 februari 1945 door je beulen werd 
onthoofd. Op de dagorde van 15 mei 1946 staat vermeld “Hij was, toen hij aangehouden werd, een 
voorbeeld van waardigheid en moed voor de vijand. Tot op het laatste wilde hij zijn land dienen, hij heeft 
nooit gefaald”.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_Plumer
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SOE Alfons Delmaire was eveneens een lid van de Britse SOE. Alfons, je werd gedropt boven Spa alwaar 
je terstond gevangengenomen werd door de bezetter. Jij onderging hetzelfde lot als André Schaepdrijver ... 
nadat je weggevoerd was naar het concentratie kamp van Wolfinbuttel werd je geëxecuteerd en onthoofd. 
Op je gedenksteen lezen we 30 maart 1944. 
  
  Para-Commando Romain Derveaux.  Jij werd te Bellegem geboren, in volle oorlog, op 27 september 
1940 en je voelde je als jonge man geroepen om in het Regiment Para-Commando te dienen. Ingedeeld in 
het 1° Bataljon  
Parachutisten vertrok je in 1960 naar het woelige Belgisch Congo. Jouw lot werd bezegeld wanneer je 
dodelijk gewond werd  
SAS Roger Carrette  je was amper 22 jaar oud toen je werd aangeduid voor je eerste SAS operatie. In Feb 
1941 vluchtte je -samen met je medestudent Raymond Holvoet- en na meer dan een jaar vluchten bereikten 
jullie Engeland waar jullie ingelijfd werden bij de SAS. Na de geallieerde invasie in Normandie kreeg je de 
kans om in bezet Frankrijk ingezet te worden tijdens operatie Shakespeare.  Op 31 Juli 1944 werd je met je 
squad geparachuteerd ten zuiden van "Le Chartre sur le Loir". Gedurende een verkenningsopdracht op 8 
augustus kwam je plots oog in oog te staan met de vijand. Je kon je mannen nog verwittigen maar bij het 
daarop volgend vuurgevecht met de vijand werd je zelf dodelijk getroffen. Door jouw snelle reactie en 
onbaatzuchtige optreden kon je je kameraden van een gewisse dood redden. ... 
SAS Raymond Holvoet   Na je lange vlucht samen met Roger Carrette kwam je in actie als SAS en in 
februari '43 had je al drie uiterst gevaarlijke operaties uitgevoerd in bezet België, Frankrijk en Nederland. Na 
de slag bij Arnhem in Sep '44 en de noodlottige ontknoping werd je boven het bezet gebied gedropt om er 
zoveel mogelijk geallieerde parachutisten naar bevrijd Holland over te brengen. Terwijl je op 27 oktober 
volop aan het seinen was, werd je verrast door de vijand, wellicht verraden. Je probeerde nog te vluchten 
maar getroffen door een vijandelijke kogel in je dij mislukte dat. Na maandenlang mishandelingen en 
folteringen werd je uiteindelijk op 10 april 1945 door de SS gefusilleerd in Hattem nabij Zwolle. Je moest 
nog 21 jaar worden. In de dagorde te velde schreef jouw bevelhebber Majoor Blondeel “Hem hebben 
verscheidene honderden geallieerde soldaten van de 6 th Airborn divisie hun leven te danken”.... 
 SAS Jean Melsens, jij vluchtte op 18 mei '41  samen met je vriend Jacques Piquart via Frankrijk naar 
Engeland.   Jouw vuurdoop begon in bezet Frankrijk tijdens operatie Shakespaere en begin september '44 
werd je opnieuw ingezet in de operatie Calliban, ter bevrijding van Belgisch Limburg. Kort na je 
parachutage in de omgeving van  Peer-Meeuwen moest je het bevel overnemen van de squad van je 
gesneuvelde officier. Op die fatale 10de september botste je op een Duitse artillerie eenheid net toen ze 
aanstalten maakte om Peer-Meeuwen onder vuur te nemen.  Door je koelbloedige tussenkomst schakelde je 
niet enkel de artillerie uit, maar kon je je manschappen ook in veiligheid brengen en redde je ongetwijfeld 
vele burgers. De volgende dag vonden ze jouw lichaam... doorzeefd met kogels.  
Jouw vriend Jacques Picquart  waarmee je België ontvluchtte was geboren te Heule. Jacques, anders dan 
Jean Melsens  verkoos jij om als SOE agent te dienen en op 30 april 1942 nam je deel aan operatie “Mulle". 
Je werd daarom geparachuteerd boven Lessen maar blijkbaar was de vijand op de hoogte van jullie komst en 
in een vuurgevecht sneuvelde je nog voor je de kans kreeg om je opdracht uit te voeren... 

Wat jullie gemeenschappelijk hebben is dat jullie opkwamen voor één van onze belangrijkste waarde: 
de vrijheid...onze vrijheid en onze toekomst...., For our tomorrow, you gave your today... 
 

 
Zoals Dhr Raymond Holvoet ons zonet nog in herinnering bracht, is het binnen enkele dagen, op 8 mei om 

precies te zijn, 70 jaren geleden dat in Europa de kanonnen zwegen. Een dag die een keerpunt inluidde voor 

Europa maar vooral een dag van hoop. Het is daarom gepast dat we samen even stilstaan... Stilstaan bij de 



 6 

verschrikkingen uit het verleden, maar ook die van vandaag. Stilstaan bij alle mensen die hun leven hebben 

gegeven in de Tweede Wereldoorlog en andere conflicten. Stilstaan bij hen die er voor gezorgd hebben dat 

wij, die nooit oorlog gekend hebben, vrij kunnen zijn. Stilstaan opdat dit alles nooit zou verdwijnen uit het 

collectief geheugen van de mensheid. Stilstaan opdat de boodschap ‘nooit meer oorlog’ zou blijven 

weerklinken en hun offer niet vergeefs was... 

 
Neerpelt 8 mei 2015 
 
 
Oud SAS  Mathieu Wuytjens is in 1945 in bevolen dienst bij een oefening in Gravenwezel verongelukt en in 
Neerpelt met Militaire eer begraven. 

 

 
Foto's   Ben Harmsen Heem Kring Neerpelt 
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Gegevens : Invullen per deelnemer.   

  
                    

 

Naam :       

 

Voornaam :       

 

Adres :       

  
        

 

Tel/GSM :       

 

Email :       

 

Geboortedatum :       

 

Lid ANPCV :     Regionale :       

 

Commando NL     Afdeling :        

    
Ik hoor bij ploeg nr of Naam ploeg 

  

    

 

Deelnameprijs :         

 

Maaltijden & raid : ja of nee invullen of doorstrepen         

 

Raid  10 euro : Min 15 jaar 6 euro               

 

Vrijdagavond   Spaghetti  6 euro :   

 
      

 

Ontbijt zaterdagmorgen    5.5 euro :     Zondagm. 5.5 euro     

 

BBQ zaterdagavond  16 euro :             

  
    

 
      

        

 

 

Storten met vermelding : Bokkenrijders Express 2013 + naam deelnemer       

 

Rekening nummer BE41 0682 2160 4510             

  
         ANPCV Leopoldsburg         

  
          Lijsterstraat 16         

  
           3940 Hechtel-Eksel         

   
                  

  
                    

 

Opsturen : Corstjens Marcel – Beukenlaan 24 – 3910  Neerpelt         

 
Mailen : secretaris@anpcvleopoldsburg.be              

 

Info : 0478.63.37.89 : www.anpcvleopoldsburg.be   

 

 
 

 

mailto:secretaris@anpcvleopoldsburg.be
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Onze hernieuwde Bokkenrijders Express 2015. 
 

Onze Bokkenrijders Express is ± 12 km lang en bestaat in hoofdzaak uit een 
kompas en kaartlees-oefening. 

Er zijn wel enkele hindernissen en een death-ride (kerktoren). 
Gelieve de ploegen zelf samen te stellen en door te geven bij de inschrijving. 

Maximum 80 deelnemers. 
 

Briefing op vrijdagavond om 20.00 uur. 
Vertrek van de eerste ploeg op zaterdagmorgen om 09.00 uur. 

 
Zaterdagavond is er een BBQ voorzien voor diegenen die zich op voorhand 

ingeschreven hebben. Maximum 100 deelnemers. 
 

Zaterdag, tijdens de oefening, is er GEEN eten voorzien onderweg. Dus zelf 
voor een rantsoen zorgen. 

Er is wel drank voorzien voor elke deelnemer. 
Inschrijving: uiterste datum 9 augustus 2015. 

Er zullen na deze datum, bij het overschrijden van 80 deelnemers, geen 
inschrijvingen meer worden aanvaard. 

Enkel stortingen  en schriftelijke inschrijvingen tellen als deelname. 
 

Kamperen mogelijk vanaf vrijdag tot zondag. Geen slaaptent voorzien. 
 

Ontbijt op zaterdagmorgen van 07.30 uur tot 09.00 uur. 
BBQ op zaterdagavond vanaf 18.00 uur. 

Ontbijt op zondagmorgen van 08.30 uur tot 10.00 uur. 
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Vrijdagavond : spaghetti : 6.00 € 

Alleen voor diegenen die  ingeschreven hebben 

 

Deelnamen aan de raid : 10.00 €      

jonger dan 15jaar: 6.00 €   

 

Morgenmaal : 5.50 € 

 

 BBQ zaterdagavond 16.00 € 

Alle inlichtingen : www.anpcvleopoldsburg.be 
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Een zeer mooie dag met een goede opkomst en de vrolijke gezichten van de kleintjes (waren met een 8-tal) 
startten wij ons jaarlijks Paasfeest met een gezellig treinritje voor onze kleine bengels. Onder begeleiding van 
onze "Super Clown" verliep de tocht op z'n best. Hiervoor onze dank aan Marc Steegmans en zijn 

 
Tijdens de rondrit werden de tafels met allerlei lekkers gevuld. Broodjes met beleg, gekookte en ook 
chocolade eieren. Ondertussen waren onze koks, Rudy en Freddy, reeds begonnen met het bakken van de 
traditionele, zeer lekkere, pannenkoeken. Een heerlijke geur vulde de tent. 
Onze gasten konden niet snel genoeg hun broodjes opeten om daarna van de heerlijke pannenkoeken te 
smullen. De groten zowel als de kleintjes genoten met volle teugen van het feest. 
De clown van dienst had natuurlijk nog wat extra's in petto voor de kleine gabbers: een lekkere gevulde 
"Paaszak" met chocolade eieren. Aan hun mondjes en vingers te zien kregen de eitjes niet de kans om te 
smelten. 
Voor hen die nog een gebakje wilden proeven bestond de mogelijkheid om zich nog eens tegoed te doen aan 
de echte "Limburgse vlaai" met een lekkere kop koffie. 
Met een gezellige babbel bij een fris pintje sloten wij weer een fijne dag, naar ieders tevredenheid, af. 
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Brussel-Gent-Aalter-Jabbeke, hoe korter bij het zeetje hoe sneller de ruitenwissers zwiepten, zwiep, 
zwiep ... en wij dachten het geruis van de zee te horen maar in plaats openden zich de hemelsluizen. 
Wij hoopten dat het, gelijk bijna altijd als wij met onze vriendenkring iets organiseerden of ergens naar 
toe gingen het meestal tamelijk goed weer was. En zie in Oostende aangekomen braken de wolken 
zich open en werd het zoals wij gehoopt hadden, in de namiddag was het zelfs al te warm met onze 
jas aan. 
Het was fijn om weer oude kameraden terug te zien en een flinke babbel met elkaar te doen. De 
vrouwen vroegen om eens naar de stad te wandelen en dan maar op weg. 
De startplaats van de herdenkingsmars was aan het jeugdhuis " 't Bosjoenk" niet ver van de stad. 
Om 16.30u startte de optocht naar het monument aan de Visserskaai. 
Het muziekkorps op kop, gevolgd door de vaandels en dan een 300-tal paracommando's stapten op 
de maten van het muziek richting monument. Sfeervol was deze optocht wel zo langs de straten in 
Oostende omzoomd door vele toeristen. 
Na een korte plechtigheid met bloemenlegging stapten wij in colonne naar het stadhuis waar ons een 
receptie werd aangeboden door het stadsbestuur. Vervolgens genoten wij van een heerlijke BBQ en 
dan was het weer tijd om afscheid te nemen van onze vrienden en dan terug op weg naar het verre 
Limburg. 
 
Dankzij de inzet van het Paracommando-Regiment, de 15° Wing van Melsbroek en de inspanningen 
van een groot aantal militairen van de   
Landmacht, Luchtmacht en de Medische Dienst, die steeds klaar staan in België om de buitenlandse 
opdrachten te ondersteunen. 
In Zaïre, de toenmalige benaming van de Democratische Republiek van Congo, waren zij er in 
geslaagd om 2300 gijzelaars in veiligheid te laten vertrekken uit Kolwezi en het vertrouwen en de 
veiligheid te herstellen, in Shaba, bij de binnenlandse en buitenlandse bevolking. 
Wat volgt is een verslag over de gebeurtenissen in de periode van 11 mei tot 10 juli 1978.  
Marcel 

l  
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45° Wintertocht te Ster-Francorchamps. 
 
Mijn wintertocht begint al op donderdag 5 februari, Fred 
Cools had gevraagd om op het kamp te zijn om 09.00 uur 
om dan gezamenlijk de punten te gaan plaatsen. 
Ik was gevraagd om als chauffeur dienst te doen. 
Wij zijn dan met zijn twee vertrokken om 10. 00 uur om 
op alle punten de coördinaten te bevestigen, zowel voor 
de grote als de kleine omloop. Een zeer tof parcours met 
veel sneeuw en een prachtige streek. Ik genoot er van 
omdat ik de mogelijk had om op dit terrein te kunnen 
rijden en dat met een volmacht. 
Na het hele parcours te hebben afgelegd en in orde 

gebracht hebben wij nog even geholpen met de installatie 
in het centraal kamp. Vervolgens hebben wij  voor ons 
zelf ook een onderkomen gezocht. 
De keukenploeg zorgde voor de innerlijke mens met een 
heerlijke spaghetti met lekkere goulashsaus. De eerste dag 
werd afgesloten met een gezellig onderonsje en niet te 
vergeten een frisse pint of lekkere koffie. 
 
Vrijdagmorgen start niet al te hevig, het meeste werk is 
reeds gedaan en de punten zijn reeds uitgezet. Wij 
genieten van het traditioneel ontbijt (spek en eieren) om 
er dan met vol bak in te vliegen. Eerst naar punt 5 om de 
tent te installeren, want dit is het punt waar op zaterdag de soep wordt bedeeld voor beide parcours.  

In de namiddag zijn Fred en ik de wandeling gaan 
verkennen die de deelnemers zondag zullen doen. Terug in 
het kamp, waar de eerste deelnemers reeds zijn 
toedekomen, wordt hen een plaats om te overnachten 
aangewezen om vervolgens een rondleiding te krijgen. 
Daarna ons avondmaal nuttigen en dan beginnen de 
zenuwen zich te spannen. De briefomslagen voor de 
ploegen worden gecontroleerd, de ploegen gecheckt en 
diverse telefoontjes gedaan. Alles verloopt prima. Om 
20.30 uur vertrekken wij naar de afgesproken plaats om de 
bus op te vangen en te begeleiden. De ploegen worden 
opgeladen en vervolgens één voor één gedropt. Het 

avontuur is nu echt begonnen. De deelnemers van de kleine toer worden begeleid door Fred zodat ze 
veilig terug in het kamp zullen komen. 
Zaterdag zijn wij al vroeg uit de veren. De deelnemers wachten in het bivak in het bos op ons en 
krijgen de mogelijkheid om de rugzakken mee te geven met de jeep. Deze worden in het kamp afgezet 
en vervolgens gaan wij weer op pad op het terrein om de controle uit te voeren op diverse punten. 
Om 17.00 uur waren alle ploegen binnen en werden alle punten opgeruimd. Er werd niets 
achtergelaten en de reacties van de deelnemers was zeer positief. Iedereen vond het een goed parcours 
en wat ook belangrijk was dat de weergoden ons goed gezind waren gebleven.  
Tijdens het avondmaal, een lekkere soep gevolgd door gebakken patatjes, goulash met verse tomaten, 
geraspte wortelen en komkommers met als toetje appel beignets genoten de mannen nog na van de 
tocht en het mooie weer. 
Genieten van de gezelligheid met een pint of een koffie, herinneringen ophalen met de kameraden 
was het hoofdmenu van deze gezellige avond. Voor de meesten van ons was het wel vroeg naar bed 
want de tocht was dan wel mooi geweest maar ook zeer vermoeiend. 
Zondag. Tijdens de afscheidsrede werd een Nederlandse commando in de bloementjes gezet als 
oudste (84 jaar) deelnemer van de Wintertocht. Proficiat!!! 
Zo zat de zeer geslaagde 45° Wintertocht er weer op. 
 

Johan 
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Elk  mensenleven is eindig 

Sterven is verder leven 

in de gedachten van anderen. 
Wij wensen Jan , de kinderen en kleinkinderen veel 

sterkte toe in deze moeilijke dagen. 
Jan Vos is een oud S.A.S. van 1944 

het Bestuur 
Regionale Vriendenkring Paracommando 

                                           Leopoldsburg. 

 

 

Langs deze weg willen wij François Boes  
en spoedig herstel toewensen van zijn zware beenbreuk  
opgelopen bij een val. 
Swa veel moed en sterkte, wij allen steunen U . 

          

          Houd moed 

Houd moed, als het even niet gaat 

En het zo donker wordt om je heen 

Weet dan, God laat je nooit alleen 

Hij is en blijft altijd jouw toeverlaat. 

Houd moed, in moeilijke tijden 

Wanneer het niet gaat zoals je wilt 

En je de tijd aan piekeren verspilt 

En je dan niet meer kunt verblijden. 

Houd hoop en moed er maar in 

God gaat met je mee in dit leven 

Hij wil je steun en sterkte geven 

Jou moed geeft jouw leven weer zin. 
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19° Detachement Para-Commando Afrika 
2-4-6 Commando 1960-1961 

 
 
 

In deze periode bestond een Bataljon uit twee fuselier-compagnies (1° en 2° Cie) een Staf 
en Diensten-compagnie en een compagnie Zware Wapens ( peloton Mortieren, peloton 
Recce en peloton Pioniers). Het peloton Pioniers nam ook deel aan de gewapende 
opdrachten. 
Het 4° Bataljon Commando wordt op 8 juli 1960 ingezet te Goma. Op 17 juli 1960  opnieuw 
ingezet te Goma en springt dezelfde dag op Bunia. 
In januari 1961 weerstaat de eerste compagnie aan een aanval van de ANC te Kisenyi. 
Het ANC rukte op vanuit Goma en tijdens een nachtpatrouille wordt Commando Renard 
gevangen genomen door de Congolezen en lafhartig vermoord.  
Een missie van Kigali naar Kisenyi, onder leiding van 1SM de Haas van het peloton 
Mortieren,  wordt afgebroken na een ongeval waarbij Commando Docquiers het leven liet.  
 

Majoor Bruneau schreef over het 4 
Bataljon Commando ooit het volgende: 
Momenteel is het 15° Detachement de 
langs verblijvende eenheid in Afrika. De 
eerste soldaten van deze eenheid zetten 
inderdaad voet op Congolese grond op 5 
september 1959 en verbleven er tot eind 
september 1960. 

 
Het 4° Bataljon 
Commando zal de 
opdracht van 
handhaving van de 
openbare orde in 
Rwarda uitvoeren tot 
aan de 
onafhankelijkheid van 
dit land op 1 juli 1962. 
Zijn personeel zal gerepatrieerd worden in de loop van de maand juli 
1962 en het Bataljon zal officieel ontbonden worden op 1 oktober 1962. 
Het zal dan een reserve eenheid worden. 
 

Paul Dullers 
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Clubfeest 12 december 2015 

 


	Houd moed
	Houd moed, als het even niet gaat En het zo donker wordt om je heen Weet dan, God laat je nooit alleen Hij is en blijft altijd jouw toeverlaat.

