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EDITORAAL.

Beste vrienden van het Museum.
Het jaar 2022 loopt stilaan naar het einde. Het volgt twee jaar van afzondering op met een
gevaar van heropleving. Verschillende verenigingen hebben hun activiteiten herbegonnen.
Het Museum der Commando’s is geen uitsluitsel. Indien we een bepaalde angst waarnemen
aangaande de deelneming aan de activiteiten, de bezoekers schijnen ons Museum niet te
verwaarlozen. Het jaar 2022 zal waarschijnlijk een goed jaar zijn.
Voor het goede verloop maar ook voor de kwaliteit van de bezoeken en het contact tussen de
bezoekers en de begeleiders, hebben we besloten de uren van de geleide bezoeken de zaterdag
namiddag voor te stellen Deze geleide bezoeken zijn automatisch vastgelegd om 13.30 Hr en
15.30 Hr. De bezoekers kunnen zich dus inschrijven voor een van de twee uren en genieten
van een bezoek aangepast aan hun wedervaren. Het systeem is reeds in voege en schijnt
iedereen te voldoen.
We wensen een goede lezing van uw tijdschrift.
NB: de teksten van de artikelen behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de schrijvers.
De redactie.

***********

AFSCHEIDSWOORD VAN DE VOORZITTER.

28/09/2022. Plaats St AUBAIN NAMEN.
Generaal, Heren Generaals, de Heer Gouverneur van de provincie NAMEN, Heren
Burgemeesters, Dames en Heren met uw titels en hoedanigheden, wees allen welkom voor
deze ceremonie. Wees overtuigd dat ik persoonlijk gelukkig ben u zo talrijk te zien deze
avond. Het is voor mij de gelegenheid uw getuigenis van erkentelijkheid te waarderen van
ons militair instituut en voor uw steun dat u verschaft.
Laat mij eerst en vooral toe de tolk te zijn van het 2ème Bataillon de Commandos, en mijn
oprechte dank te richten aan de Heer Kamerlid Burgemeester Maxime PREVOT, ons een
grote eer te bewijzen ons hier te NAMEN te ontvangen, op deze mooie plaats St-AUBAIN ter
gelegenheid van deze bevelsovergave.
Indien U het toelaat Generaal wens ik mij een laatste maal te richten tot de Commando’s
verzamelt achter mij.
Commando’s,
De meerderheid onder u zijn de voorposten van deze gevechtseenheid, anderen zijn de
onmisbare steun, maar verenigt vormt u de geslepen en beslissende lans die van het 2 ème
Bataillon de Commandos het hedendaagse geduchte werktuig is, maar nog meer de speciale
eenheid die het aan het worden is. We merken het, de wereld wordt somber en de gevaren
hopen zich op. Meer dan ooit vereist de periode die we beleven moed en zelfoverwinning.
Onze opdracht geeft ons het recht niet het te laten gebeuren, op het min of meer of de
zwakheid. Zoals de Chef van Defensie herinnerde aan alle Korpsoversten in juli laatsleden, de
veeleisendheid moet permanent zijn, en het is juist daardoor de beste manier voor ons om
vooruit te gaan. Onze eenheid is vooral bestemd voor operaties snelle reacties genoemd en
opdrachten met een “speciaal karakter”. Het is dusdanig, zoals voor de evacuatie operatie
“RED KITE” verleden zomer, op Afghaans grondgebied, dat er een dag zal zijn zonder
voorbereiding. Een herhaling van de schrijver Georges BERNANOS: « De toekomst is iets die
men overwint. Men ondergaat de toekomst niet ».
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Heren ziehier mijn laatste raadgevingen als Korpsoverste van het Bataljon:
Voortdurend leren, u verbeteren en u trainen en dit permanent.
Vermijd altijd zelfvoldaanheid daar ze nooit tot succes leidt.
Heb de moed plannen te hebben.
Blijf altijd open van geest en promotor van verandering.
Durf risico’s nemen.
Durf risico nemen fouten te doen en uw grenzen te bereiken en er lessen uit te trekken.
Wees altijd veeleisend met u zelf op gebied van tactiek, techniek en fysiek. Blijf strijdlustig
gedurende de training zoals in operatie.
Onderhoud en ontwikkeld zoveel mogelijk de kameraadschap, de eenheid en wapen
broederschap. Ze zijn volgens mij essentieel voor iedereen die het beroep der wapens heeft
gekozen in de schoot van onze rangen.
Uw beschikbaarheid is te vergelijken met uw investering voor de organisatie.
Verwacht nooit dankbetuigingen en eerbewijzen in het uitvoeren van uw functie, u bent en
u zal nog verbeteren in de toekomst, soldaten in de schaduw, uw zelfopoffering en
zelfverloochening die u aansporen moeten voorbeeldig blijven voor iedereen.
Blijf altijd bescheiden maar fier voor wat u bent zoals ik u meermaals heb herhaald. Wat u
doet, de acties die u leidt en die u in de toekomst nog zal uitvoeren, niemand kan of zal het
beter kunnen dan u zelf.
Behoud deze faculteit van aanpassing en het in vraag stellen, die mijn verwondering nooit
heeft opgehouden gedurende mijn jaren doorgebracht in het 2 Cdo.
Om middernacht deze avond eindigt voor mij het verblijf in de schoot van het Bataljon. Ik
kan u slechts bedanken voor al die jaren doorgebracht aan uw zijde.
En op het ogenblik u te verlaten, laat mij toe u mijn erkentelijkheid te uiten voor uw
voorbeeldige inzet.
Dames, Heren.
Laat mij toe u mijn geloof en vol vertrouwen te uiten die ik heb in dit mooie werktuig wat
het 2ème Bataillon de Commandos is. Een gevechtseenheid in volle verandering, in volle
evolutie, die soldaten en kader met grote kwaliteiten verenigd in zijn rangen.
De inzet van ieder onder hen, hun manieren van acties, hun taxatie, hun beroepsplicht, hun
faculteit van aanpassing en hun berusting zijn hun wapen. Deze avond, ongeveer 70 jaar na
het einde van de tweede Wereldoorlog, een conflict van hoge intensiteit is terug op de het
oude werelddeel, op slechts een afstand van 2000 Km van de plaats waar we ons op het
ogenblik bevinden. Zoals onze Minister van Defensie nog heeft herinnerd als inleiding van de
voorstelling van het plan STAR, onze veiligheidspositie is hedendaags verandert. Dit
betekend voor ons, beroepsmilitairen, dat we ons ook moeten voorbereiden ingezet te
worden indien nodig, in een confrontatie van hoge intensiteit. De crisis in Oekraïne zet in het
licht dat we veranderd zijn van inzet en tijdperk, en ons dusdanig herinnert, dat we het recht
niet hebben, op het gekomen ogenblik, niet op de afspraak te zijn. Door een zeer strenge
training, een buitengewone autonomie, de vuurkracht van een conventionele eenheid
ruilend voor deze van de verrassing, de snelheid en de stoutmoedigheid, het 2 ème Bataillon
de Commandos bezet volgens mij, een plaats van eerste categorie in de hiërarchie van de
gevechtseenheden.
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Ik houd er nu aan mijn twee Regiment Commandanten te bedanken voor de eer die ik heb
gehad onder hun bevel te dienen als korpsoverste van een Bataljon. Kolonel BILO, Kolonel
LINOTTE, dank voor uw permanente steun en vooral dank voor uw vertrouwen. Ik houd er
eveneens aan mijn oprechte erkentelijkheid te uiten aan de Generaal-Majoor
DESCHEEMAEKER, aan Kolonel VERMEULEN en aan Kolonel CLOSSET, die mij hebben
geleerd, en ze zullen mij zeker begrijpen: De diplomatie, de kunst van een vergelijk te
treffen, de terugkeer van de geruchten onder de grondakkoorden, te beslissen bij
tegenspoed en te beslissen in de onzekerheid. Dank aan hen voor dat, maar eveneens voor
al de rest, en ook daarvoor zullen ze mij begrijpen.
Ik wil hier ook mijn kinderen bedanken: Quentin, Thomas, Margaux en Nathan voor hun
begrip gedurende al die jaren van mijn talrijke afwezigheden. Dank voor uw geduld en het
begrip dat u steeds hebt bewezen. Om te besluiten wil ik ook mijn echtgenote Sandrine
bedanken. Dank voor al de opofferingen dat u voor mij hebt gedaan, dank dat u steeds daar
was, mijn afwezigheden hebt beheerd en mijn bijkomstig impulsief humeur.
Dank voor wat u mij hebt getoond en bijgedragen en die ons in het beroep van militair niet
voldoende bijdraagt: de scherpzinnigheid in het oordeel, de verdeling van autoriteit, en het
moeilijkste voor mij, geduld in de beproevingen. Ik hou van u en zal u steeds dankbaar zijn
voor dit alles.
Jean-Charles, mijn oude kameraad!
Deze avond, overhandig ik u de sleutels en draag ik u de fakkel over van ons bataljon.
Wanneer men de eer heeft soldaten van dit slag te bevelen, heeft men de gebiedende plicht
van voortreffelijkheid en persoonlijke veeleisendheid. Maar ik weet zonder twijfel dat u deze
mooie opdracht aankunt. Profiteer van elke minuut gezien de tijd snel voorbijgaat.
Tot slot is het, met een werkelijke emotie, na voldoende verbleekt in het harnas te hebben
vertoefd, dat ik deze avond mijn valscherm aan de haak hang en ik deze periode van
bevelvoering afsluit.
Saint-Exupéry zegt ons « een man zijn is fier te zijn van een overwinning die de kameraden
hebben behaald ».
Laat mij toe u deze avond mijn oprechte eer en ware en diepste fierheid te uiten gediend te
hebben aan de zijde van de Commando’s van het 2 Cdo.
Messieurs, que Saint-Michel vous garde.
Leve het 2ème Bataillon de Commandos.
Leve de Koning, Leve België.
« United We Conquer ».
Luitenant-Kolonel SBH Cédric VAN DER VORST.
Vrije vertaling: Hubert PAUWELS.
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DE NIEUWE KORPSOVERSTE VAN HET BATALJON
EN ONZE NIEUWE VOORZITTER.

29/09/2022.
De Luitenant-Kolonel SBH Jean-Charles DEFAWES is geboren op 20 maart 1977 in LUIK. Hij
heeft met succes zijn secondaire studies beëindigd in het College Saint-Lambert te HERSTAL.
Hij begint zijn militaire loopbaan in 1996 in de
Voorbereiding School alle wapens in LAEKEN. Een
jaar later is hij toegelaten tot de Koninklijke Militaire
School. In 2002 behaalt hij zijn Licentiaat Sociale en
Militaire wetenschappen met de 137ste Promotie Alle
Wapens.
Na zijn opleiding als Officier Para-Commando
vervoegt hij in 2003 het 2ème Bataillon de
Commandos met de functie van Pelotonsoverste in
de schoot van de 16de Compagnie en later als Tweede
in Bevel van de 12de Compagnie.
Gedurende deze periode neemt hij deel in de
Democratische Republiek van Congo aan de opdracht
« AVENIER » te KISINGANI en aan de opdracht «
EVALUATIE » te BUNIA.
In 2008 doet hij mutatie naar MARCHE-LES-DAMES als instructeur in de schoot van de School
Compagnie Para-Commando. In 2010 keert hij terug naar het 2ème Bataillon de Commandos
als Commandant van de 16de Compagnie. In 2012 neemt hij deel in de Democratische
Republiek van Congo aan de opdracht URR te KINDU als Compagnie Commandant.
Na zijn cursus hoger Officier in 2013 in de schoot van het Koninklijk Hoger Instituut van
Defensie (KHID), vervoegt hij het « Detachement Tactiek Alle wapens » te LEOPOLDSBURG
als instructeur in de cel manoeuvre.
In 2016 vervoegt hij het 2ème Bataillon de Commandos als Officier Operaties en Training.
Hetzelfde jaar neemt hij deel in de Democratische Republiek van Congo te GOMA aan de
opdracht « Inzetbare Ploeg raadgeving » (DAT2) als Commandant van het detachement.
Na de Hogere Staf cursus te BRUXELLES in 2019 vervoegt hij de Staf van het Land Component
waar hij de functie van « Afgevaardigde voor de Capaciteiten van de Speciale Operaties » tot
27 september 2022.
Luitenant-Kolonel SBH J-C DEFAWES (45) is gehuwd met Aline sinds 2005 en samen hebben
ze drie kinderen: Samuel (17), Simon (13) en Julia (11).

Vertaling van de Engelse tekst: Hubert PAUWELS.
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TRAININGSCENTRUM COMMANDO RWANDA,
BIGOGWE.
BIGOGWE bevindt zich in het Noordwesten van RWANDA op ongeveer een dertigtal
kilometers van de grensstad GISENYI en op 130 kilometers van de hoofdstad KIGALI.
De vestiging van het CE Cdo op deze plaats werd gemotiveerd door de aardrijkskundige
ligging van de regio, de nabijheid van verschillende sites voor de Commando trainingen,
zoals de vulkaanketen van de VIRUNGA, het woud van GISWHATI, de sites rotsen rond het
kamp en het KIVU meer.
De inrichtingen van het kamp bestrijken een oppervlakte van 200 hectare maar het militaire
domein strekt zich uit tot 6000 hectaren woud. Een basis amfibie op de oevers van het KIVU
meer (BUTOTOLI), op enkele honderden meters van de lokale verblijfplaats van de President
HABYARIMANA, waarin zich een boot met buiten motor bevond en onderhouden werd door
de Wing Amfibie.

Zicht van het kamp.
De Belgische Para-Commando’s hebben eveneens het CE Cdo van RWANDA ingericht.
Inderdaad, de dag na de onafhankelijkheid van de 1ste juli 1962 gebeurden er regelmatig
guerrilla acties, uitgevoerd door elementen van de rebellen tegen de macht en geleid vanuit
de buurlanden. De Commandant van de la Nationale Garde besliste een eenheid Commando
op te richten om bekwaam te zijn operaties in moeilijke omstandigheden tot een goed einde
te brengen.
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De Majoor MILITIS begeeft zich ter plaatse in 1967 en wordt ontvangen door de President.
Na zijn terugkeer in BELGIE neemt hij contact met zijn anciens instructeurs en deelt hen de
wens van de Rwandese President mede, namelijk om een CE Cdo op te richten. Er is een
oproep voor een Officier en een Onderofficier instructeur.
De Commandant L. LOCHY, benoemd tot Chef van de opdracht, ancien instructeur van
MARCHE-LES-DAMES en die sinds verschillende jaren de functie van raadgever aan de Staf
van het Rwandees Leger bekleed, in het kader van de Militaire Technische Samenwerking
(MTS).
Twee vrijwilligers, de Kapitein Guy BODART van de Wing Rotsen, die later Chef van de
opdracht zal worden, en Adjudant Léon CATINUS, instructeur Lichamelijke Opvoeding
melden zich als vrijwilliger voor deze opdracht en vervoegen de Commandant L. LOCHY.
In augustus 1967 starten officieel de bouwwerken van het CE Cdo met de drie pioniers ParaCommando’s, Commandant L. LOCHY, Commandant van het kamp, Kapitein G. BODART en
Adjudant L. CATINUS, bijgestaan door twee Rwandese Onder-Luitenant’s.
Het eerste permanent kader vervoegd de 4de januari 1968 en in 1969 werd het eerste brevet
B Commando georganiseerd voor de Rwandese kandidaten Officier. Het eerste brevet A voor
de troep werd pas in 1975 georganiseerd.
Spijts de talrijke materiele en financiële problemen verwerft het CE Cdo van BIGOGWE vlug
een uitstekende bekendheid.

GISENYI 1968, bezoek van de Minister van Defensie P.W. SEGERS. De Minister feliciteert de
Luitenant G. BODART die een afdaling vanuit een helikopter komt uit te voeren op het KIVU
meer, rechts de Commandant L. LOCHY.
Vanaf 1980 werd het bevel van het kamp over gedragen aan een Rwandees Officier met
gevolg van, de Belgische MTS zullen geleidelijk hun functies overdragen aan het Rwandees
kader om ten slotte nog enkel de rol van technische raadgevers te vervullen in de schoot van
de verschillende Wings van de opleiding.
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Tegenovergesteld aan de gewoonten in de andere Legers was al het personeel van het
Rwandees Leger vatbaar om de training te volgen, dit voor het behalen van het brevet van 8
weken, waarvan 2 weken in de amfibie in de schoot van het CE Cdo, en niet alleen voor de
eenheden Parachutisten, Commando’s en de Presidentiële Wacht.
Dit brevet van 8 weken dient voor het bekomen van een stamnummer om opgenomen te
worden in het Rwandees Leger.

Rotsen

Vuurdoop

Strenge normen waren vastgelegd voor het behalen van het brevet:
Het brevet A voor diegenen die zijn geslaagd.
De anderen, voor zover ze bepaalde minder zware criteria hebben bereikt het brevet B.
Mislukt, geen mogelijkheid in het Leger opgenomen te worden.

Om opgenomen te worden in de eenheden
Commando’s, Parachutisten en de Presidentiële
Wacht (PW), , moest men eerst en vooral het
brevet A behalen.
Daarbij inbegrepen bevatte het brevet talrijke
marchen en oefeningen in het woud van
meerdere dagen met gebruik van scherpe
munitie.
Een uitputtende raid van 3 tot 4 dagen: de raid
vulkanen met zijn toppen en flanken. Om te
beginnen de hoogste, de KARISIMBI (4607 m),
vervolgens de VISOLE, de SABYNYO, de
GAHINGA om te eindigen met de moeilijkste, de
MUHABURA.

Death Ride.
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Parade uitreiking van het brevet. Op te merken links kader (BE)
met de gecamoufleerde Rwandese muts.
Organisatie van het CE Cdo.
Wing Gevecht Sport, Wing Ops Commando, Wing Technieken Commando, Wing Rotsen en
de Wing Amfibie.
In deze 5 Wings is er nooit een Onderofficier technische raadgever per Wing geweest. Er
waren slechts 3 Onderofficieren CTM in totaal en sommigen overkoepelden dus 2 Wings.
Getalsterkte MTS
De steun van de MTS aan het CE Cdo van BIGOGWE beruste op 5 functies:
1 Majoor: raadgever van de Rwandese Commandant van het (Hij zelf Majoor of Lt Col).
1 Kapitein/of Commandant, Officier S3, de enige effectieve functie op het einde van de
MTS.
3 Onderofficieren technische raadgevers:
Wing Rotsen.
Wing Ops en Commando.
Wing Amfibie.

Links de Majoor J. Wils en de Commandant J. DUMORTIER.
Uiterst rechts de Sergeant CAPIAUX.
Verschillende Officieren en Onderofficieren van de Brigade Para-Commando hebben er
gediend, dankzij hun bekwaamheid, hun dynamiek en hun impuls behoud het centrum de
verdienste en het evenbeeld van het CE Cdo van MARCHE-LES-DAMES.
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De Wing Amfibie.
De Wing Amfibie beschikte sinds 1991 over een schitterende boot « BABYLINER » over
gevlogen van uit BELGIE per C 130 van de Belgische Luchtmacht.
Gedurende dit jaar opende zich een nieuw front in de regio van BYAMBA, in de sector
Noord-Oosten tussen de F.P.R. en het Rwandese Leger. In tegendeel van de Fransen zijn de
Belgische burgerlijke en militaire coöperatie alsook de andere landgenoten ter plaatse
gebleven. Ze oordeelden dat de situatie te beheren was gezien de nabijheid van de grens
met ZAIRE. Niettemin werd beslist een verzekerd evacuatieplan te voorzien in geval van
verslechtering van de situatie.
De brouwerij Bralirwa (Heineken) dichtbij het CE Cdo, beheerd door Hollanders beschikten
over een «vloot» van kleine boten voor de eventuele evacuatie van de families.
De MTS beschikte over de babyliner die kon gebruikt worden als reddingsboot voor de
training amfibie van de Commando’s, voor de
verbinding op het meer in geval van een
terugtrekking van de onderdanen richting ZAIRE, of
naar het zuiden van het KIVU meer met een systeem
van vlugge rotaties naar een verzekerde tussenzone.
Deze boot was veruit de snelste en de nieuwste over
het volledige KIVU meer, toegekend aan de Chef van
de Wing amfibie met een beeldende naam gegeven
door de Rwandese brouwerij Bralirwa, namelijk
«MWAMI van het meer».
De Majoor Lucien LOCHY (Gevolgde raadgever van de
Kolonel, nadien de Generaal en later de President
Generaal HABYARIMANA) diende gedurende 23 jaar in
RWANDA tot hij er een zware tropische ziekte opliep.
Hij keerde terug naar BELGIE om er te sterven ten gevolge
van zijn zware tropische ziekte op 14 november 1987.
Volgens zijn wens werd hij begraven in het klein kerkhof
van MARCHE-LES-DAMES, in de nabijheid van het
Commando Kamp, waar hij was getrouwd met AnneMarie VAN ESPEN in 1963 de kleine kapel van het kasteel.
Op de avond voor de gebeurtenissen van 7 april 1994 was
het Commando Kamp bevolen door de Luitenant-Kolonel
NZUNGIZE.
De Commandant W. BIOT en zijn instructeurs (MTS)
werden opgehaald de 13 april te GISENYI gedurende de operaties Silver Back en Blue Safari
van de Brigade Para-Commando.
Gegevens: Archieven en bibliotheek van het Museum.
Vrije vertaling: Hubert PAUWELS.
de
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NIEUWS VAN HET MUSEUM.
Het Documentatie Centrum en de Bibliotheek van het Museum der Commando’s.
Het Museum, buiten zijn verschillende verzamelingen van uitzonderlijke hoedanigheid, bezit
een bibliotheek en een documentatiecentrum. Deze is reeds goed operationeel en het is
bereid onze leden of toekomstig leden te ontvangen om hen toe te laten hun opzoekingen
tot een goed einde te brengen of gewoon weg aan hun leergierigheid te voldoen of zich in
hun herinneringen terug in te duiken.

Foto van de bibliotheek.
Om u de taak te vergemakkelijken hebben verschillende leden van de beheerploeg Museum
ter harte genomen het klasseren en de inventaris op te maken van deze talrijke
documentatie. Het betreft hier een werk van lange duur maar we vorderen en na elke dag
prestatie in de schoot van het Museum wordt het aantal onderdelen van de inventaris
uitgebreider.
Dankzij de giften van de anciens (of hun afstammelingen), door het ANPCV, die ons zijn
bibliotheek van de Châtelain (kasteelheer) in bewaring heeft gegeven, beschikt het Museum
over ongeveer twee duizend verschillende boeken. Dit zonder de verschillende exemplaren
inbegrepen uitgegeven in de schoot van de Strijdkrachten, de vriendschappelijke en
Commando verenigingen, individuele steekkaarten en dagelijkse orders, namelijk:
The Commando DAGGER,
DO/OJ papier,
De TOGGLE ROPE,
Het Leger de Natie,
Vox,
Blad ANPCV,
Het tijdschrift Infanterie,
Direct,
TAM-TAM Ommegang,
Spirit,
Ind steekkaarten kader en
Mars en Minerve,
miliciens,
Onze Macht,
De bibliothecarissen belasten zich voor het inventariseren in een aangepast software van de
talrijke boeken en tijdschriften in de bibliotheek. Een opzoeking is mogelijk volgens:
Titels,
Talen: F, B(Nl-Fr) GB, D, I,
Thema’s,
CZ….
Perioden,
Schrijvers,
Uitgevers,
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Een speciale uitgave van het Commando Museum.

01 November 2022

1942-2022 : Acht decennium van een REGIMENT

1945

1952
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Foto 2: …...

Foto 1: ……

Vermelden resultaat quiz DAGGER Nr 43.

cdomuseum@skynet.be of met een post briefwiesseling

Ik kan er niet in toestemmen. Ik kan u wel een foto’s quiz voorstellen.
Er is niets te winnen, maar indien u wilt deelnemen stuur uw oplossing
op per adres E-Mail:
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Uitvoerig beschrijven op een bladzijde aangaande de opdrachten van de Para-Commando’s is een eufemisme.
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1960-1962: HERKENT U DEZE FOTOS’S..

17
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Verantwoordelijke uitgever : Richard SCHEPKENS.
Vertaling : Hubert PAUWELS.
Concept en Lay Out : Freddy BOUQUELLOEN.

Maak geen illegale kopie neem contact

19

14

Uw archieven zijn altijd welkom. cdomuseum-archives@skynet.be

NB: een bezoek brengen aan het Museum kan u helpen voor de oplossingen.

Een tweede leven voor uw archieven neem contact met Team archives…cdomuseum- archives@skynet.be

In de volgende editie van April 2023: de erfenis van het SO Regiment.
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De ideeënman.

De beste uitslagen zullen in de volgende editie verschijnen.

Niet te vergeten, Naam Voornaam en nummer lid indien beschikbaar.

Foto 2: …...

1952

BAKA- BAKI de Afrikaanse periode.

Verrijk uw kennis ......
Bezoek ons museum met SmartPhone en tablette.

Team Archives
Archives
Team
cdomuseum-archives@skynet.be
cdomuseum-archives@skynet.be

2022 Bezoek van het museum elke zaterdag van 1300Hr tot
1800Hr En..... op aanvraag ( Min 10Pers )

Een tweede leven voor uw archieven neem contact met Team archives….. cdomuseum-archives@skynet.be

Voorbeeld van een in te vullen formulier voor elk geïnventariseerd boek.

De geïnventariseerde werken per schrijver.
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Een opzoeking per specifieke schrijver.

Het betreft hier een zorgvuldig werk die zal toelaten, dankzij een inventaris van de
verschenen artikelen in deze tijdschriften, vlug het gezochte onderwerp te vinden. Er blijven
nog talrijke werken, technische handleidingen, bibliografie, getypte werken, geschreven
werken en andere werken op te nemen in de inventaris. Maar u mag er zeker van zijn wat u
opzoekt en nog niet is opgenomen in de inventaris, maar zich wel in onze archieven bevindt,
zullen we met groot plezier alles doen om het terug te vinden.
In de toekomst en volgens hetzelfde idee bezit het Museum duizenden foto’s, kaarten,
schetsen en tekeningen. Il est envisagé de créer un fichier Excel, celui-ci permettra
d’effectuer des recherches en se basant sur plusieurs critères.
Voorstelling materieel,
Betrokken periode,
Land,
Betrokken echelon,
Gerealiseerde reportages foto’s gedurende manoeuvres en opdrachten,
Bevelsovergaven,
Feesten,
Open deurdagen,
Personaliteiten,
Bezoek Belgische of buitenlandse autoriteiten,
In werking stellen van de verschillende toestellen van de Commando’s.
Het zal mogelijk zijn opzoekingen te doen via het verloop in elke colonne van de lijst. Deze
opzoekingen zullen mogelijk zijn voor bepaalde colonnes via een numerieke sleutel terwijl
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andere colonnes een alfabetische opzoeking zal toelaten. Al deze numerieke inlichtingen,
waar een serienummer toegevoegd zal zijn, zullen een juiste benaming vormen van het zo
geïnventariseerde onderdeel.
Deze numerieke identificatie zal aangevuld worden door een alfabetische identificatie.

Concreet voorbeeld zie bladzijde Nr 20: Bijlage A.
Een digitalisatie dankzij onze scanners zal ze de duurzaamheid van deze documenten
verzekeren onder de vorm van een fichier die zichtbaar zal zijn dankzij een link met
opgenomen hypertekst in de fichier.
Wanneer u, dankzij onze verschillende werktuigen, uw opzoekingen volbracht hebt zal het
steeds mogelijk zijn het te beëindigen met onze kopieermachine of onze nieuwe scanner
laatste generatie.

Aarzel niet door ons op de hoogte te stellen van uw aanvragen voor uw bezoek, dit geeft ons
de mogelijkheid uw bezoek voor te bereiden.
Vanaf nu bent u op de hoogte wat het Documentatie Centrum van het Museum u ter
beschikking kan stellen. Misschien, dankzij het lezen van dit artikel zal u denken: Maar ik
beschik nog in kasten mijn gevolgde cursussen gedurende mijn opleiding, documenten
relatief van het leven in het Bataljon, in het Regiment, in de Brigade, in het Special
Operations Regiment (volgens de periode van uw opleiding of activiteit), mijn oude foto’s
genomen gedurende de manoeuvres en opdrachten, boeken waarvan ik niet weet wat er
mee te doen. Dus in plaats van een verplaatsing te doen naar het containerpark van uw
regio zijn drie mogelijkheden denkbaar:
U hebt slechts enkele bladzijden ons over te maken: stuur ze op via BPost,
U laadt de koffer van uw voertuig en brengt ons een bezoek, u kan dusdanig
de vooruitgang van de werken opmerken,
U kan ons contacteren en we doen het nodige uw archieven af te halen.
Maar wat ook uw gekozen middel is zal u dusdanig bijdragen aan de verrijking van onze
bibliotheek en documentatiecentrum.
Tekst: de bibliothecaris J-P PREAUX.
Vrije vertaling: Hubert PAUWELS.
15
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ZE HEBBEN ONS VERLATEN.

Verbetering DAGGER Nr 42 van 7 april 2022.
De Heer Guy-Louis de MARTELAER:
lezen 3de Bataljon Parachutisten in plaats van 2ème Bataillon de Commandos.
De Heer VOOS-CROUFER François

4 augustus 2021

Ancien 2ème Bataillon de Commandos
Hij was lid van onze vereniging

De Heer VERLEY Romain

Begin april 2022

Ancien 2ème Bataillon de Commandos
Hij was lid van onze vereniging

De Heer DIERCKX Marcel

24 april 2022

Ancien 2ème Bataillon de Commandos
Hij was lid van onze vereniging

Kolonel b.d BOURGEOIS Serge

3 mei 2022

Ancien 2ème Bataillon de Commandos

De Heer CHIARADIA Michel

30 april 2022

Ancien 2ème Bataillon de Commandos
Hij was lid van onze vereniging

De Heer DESMET Serge

7 mei 2022

Ancien 2ème Bataillon de Commandos
Ancien Compagnie ESR/GVP

Adjudant b.d. VAN LIERDE Jean

20 mei 2022

Ancien Cie ATk Para-Commando
Ancien 2ème Bataillon de Commandos

Kolonel b.d. de LAVAREILLE Yves

29 mei 2022

Ancien 2ème Bataillon de Commandos
Ancien CO Cie ATk Para-Commando

De Heer MICHEL Guy

23 maart 2022

Ancien 2ème Bataillon de Commandos
Hij was lid van onze vereniging

De Heer MARTENS Roland

21 juni 2022

Ancien 2ème Bataillon de Commandos
Hij was lid van onze vereniging

De Heer KERVYN de MARCKE Didier

24 juin 2022

Ancien 2ème Bataillon de Commandos
Hij was lid van onze vereniging

De Heer Robert VERHULST

Begin 2022

Ancien Cie ATk Para-Commando
Hij was lid van onze vereniging

Commandant b.d. VANDENHOVE
Alphonse (BOB)

22 augustus 2022

Ancien 2ème Bataillon de Commandos
Hij was lid van onze vereniging

De Heer Da Silva Roberto

20 juli 2021

Ancien 2ème Bataillon de Commandos

Wij bieden aan de familie ons oprecht rouwbeklag.
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"MUSEE DES COMMANDOS"

"MUSEUM DER COMMANDO’S"

Association sans but lucratif.
Moniteur Belge 23 décembre 1995 n°24109
Arrondissement judiciaire de Namur
N° d’entreprise 0456808038

Vereniging zonder winstoogmerk.
Belgisch Staatsblad 23 december 1995 n°24109
Gerechtelijk arrondissement van Namur
Nr van bedrijf 0456808038

Caserne Sous-Lieutenant Thibaut
Rue Durieux, 80
5020 FLAWINNE
IBAN: BE55-0012-8958-0644
BIC: GEBABEBB

Kazerne Onder Luitenant Thibaut
Rue Durieux, 80
5020 FLAWINNE
IBAN: BE55-0012-8958-0644
BIC: GEBABEBB

United we
Conquer

Flawinne, 18 augustus 2022.
Nr: 2221.
Bijlagen: 1 (Een).
PROCES VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 03 JUNI 2022.
1. Algemeenheden.
De vergadering in onderwerp vond plaatste FLAWINNE op 03 juni 2022.
Ze begon met een neerleggen van bloemen aan het monument van de overleden
Commando’s.
Aantal leden tegenwoordig: 105.
Aantal mandaten: 37.
2. Opening van de zitting.
De zitting werd geopend door de Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder o.r. Richard
SCHEPKENS, Afgevaardigd Beheerder, de voorzitter was afwezig voor dienstredenen.
Dames, Heren,
Ik heet jullie van harte welkom in uw 2ème Bataillon de Commandos en waardeer ik het
bijzonder, dat U de moeite heeft gedaan om hier vandaag aanwezig te zijn.
3. Dagorder.
a. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 2021:
Er werd aan de Algemene Vergadering gevraagd het PV van 2021 goed te keuren.
De Algemene Vergadering keurt het PV goed.
Het PV van de Algemene Vergadering 2022 zal opgestuurd worden met de DAGGER
Nr 43 van 01 november 2022.
b. Verslag activiteiten van het Museum.
De Luitenant-Kolonel SBH o.r. Richard SCHEPKENS, Afgevaardigd Beheerder stelt de
activiteiten van het jaar en de projecten voor.
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(1) De beheerploeg.
De beheerploeg, van het onderhoud en de bezoeken beperkt zich tot 10
personen, die voorgesteld worden aan de Algemene Vergadering.
(2) Bezoek van het Museum.
In 2020 hebben we 210 bezoekers ontvangen.
In 2021 hebben we 293 bezoekers ontvangen.
In 2022 hebben we 237 bezoekers ontvangen.
(3) De voornaamste aanwinsten in 2019.
(a) Bewapening:
i.
Een wapen AW 7,62 mm voor de sniper.
ii.
Een Commando dolk « 1st Pattern ».
(b) Andere:
i.
De hoek vrijwilligers vrouwen werd herzien en opgeknapt.
(c) Verscheidene:
i.
Contact met de Museum van NAMEN gaan door.
ii.
Contact met het War Heritage Institute (WHI).
- Medewerking voor het installeren van de C-130 in BEAUVECHAIN.
- Het Museum der Commando’s is ingeschreven in de schoot van het
net BBE (Belgian Battlefield of Europe) beheerd door het WHI.
iii.
De Vlag Commando 42/44: WALCHEREN, Chesty GEORGES, ceremonie
2ème Bataillon de Commandos en de begrafenissen.
iv.
De verkoop dolk herdenking 1942 – 2022 heeft weinig winst
opgeleverd (hogere kosten douanerechten).
v.
De bibliotheek ANPCV neemt vorm en meer dan 1500 boeken werden
reeds opgenomen in het bestand.
(d) Toekomst:
i.
Dit jaar zullen de statuten van het Museum worden aangepast in
overeenstemming met de nieuwe wetgeving voor de V.Z.W. Deze
statuten moeten worden gestemd in de AV van 2023.
ii.
In korte termijn (2025) zal het gebouw die het Museum herbergt
afgebroken en herbouwd worden. We onderzoeken de gevolgen voor
de werking en het bestaan van het Museum.
iii.
Vanaf heden zullen de bezoeken op aanvraag gebeuren voor de
zaterdag namiddag. De voorwaarden bezoek van groepen blijven
hetzelfde.
iv.
De site internet van het Museum zal binnenkort aangepast worden
met een nieuwe geactualiseerde uitgave.
c. Financiële toestand.
(1)
(2)
(3)

Aantal leden in orde van bijdrage: 686.
Voorstelling van de bilan jaar 2021 (Zie annexe A).
De situatie is gezond.
De boekhouding werd gecontroleerd door de Heren Gabriel LAFONTAINE en
Patrick MARTINUS die de formule leest voorzien van de controle van de
rekeningen voor het jaar 2021. De AV keurt hun besluiten goed.
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(4)

Bijdrage.
Het bedrag blijft 10 Euro!
Dank aan de personen die een bijkomende gift hebben geschonken aan het
Museum.
De bijdrage is jaarlijks voor de periode van 1 januari tot 31 december 2022.
De lidkaart 2022 werd verzonden met de DAGGER Nr 42 van 7 april 2022.

d. Raad van Bestuur.
(1) Einde mandaat:
Kolonel SBH Tom BILO, ancien Commandant van het Special Operations Regiment
(SO Regt),
Luitenant-Kolonel SBH Stefan LINDELAUF (Ancien Commandant van het CE Cdo.
Adjudant-Majoor Thierry VERACHTERT, ancien RSM van het CE Cdo.
(2) Nieuw mandaat:
Kolonel SBH Frédéric LINOTTE, Commandant van het Special Operations Regiment.
Luitenant-Kolonel SBH Peter GYSEL Commandant van het CE Cdo.
Adjudant-Chef Christophe DESCHAUMES RSM van het CE Cdo.
4. Afsluiten van de Algemene Vergadering.
Afsluiting van de Algemene Vergadering 2022 door de Afgevaardigde Beheerder.

Richard SCHEPKENS.
Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder o.r.
Afgevaardigd Beheerder.

20

21

22

23

24

