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In dit nummer: 

50 jaar geleden: OPERATIE RED DRAGON in Kongo 

Tentoonstelling WO1 in de oude jongensschool in Peizegem 
met het verhaal van BENOIT BALLON over de onderwater– 
zetting van de IJzervlakte. 



3 

 

 

    Woord van de voorzitter 
 

Beste vrienden, leden van de Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem, vandaag 30 januari 2015 heeft u de 

negende editie van onze “in ’t Vizier” in handen. Het is andermaal de bedoeling om via tekst en vooral foto-

materiaal even terug te blikken op het reilen en zeilen van onze vereniging in 2014 en een vooruitblik naar 

2015 te geven.  

 

Dank voor de realisatie van dit mooie werk gaat niet alleen naar het redactieteam die deze “in ’t Vizier” sa-

menstelden maar ook naar zij die actief meewerkten aan onze activiteiten in 2014. 

 

Zoals u verder in dit nummer zult zien en lezen, was 2014 alweer een rijk gevuld activiteitenjaar voor onze 

vriendenkring. 

Naast onze traditionele ingrediënten zoals de Petanque avond in " De Blockskes " - waarbij dank aan hun 

bestuur om de infrastructuur telkens ter beschikking te stellen – hadden we in Juni onze geslaagde fietszoek-

tocht met aansluitende BBQ. Ook  het bezoek aan het opleidingscentrum te Leopoldsburg werd door velen 

gewaardeerd. 

En dat is zeker het minste dat we mogen zeggen van de daguitstap naar de mergelgrotten, het domein van 

Vogelsang en het pittoreske Monschau. 

Maar het hoogtepunt van onze werking in 2014 was ongetwijfeld de tentoonstelling in de oude jongensschool 

rond de onderwaterzetting van de IJzervlakte. Op de openingsreceptie wist Emiel De Cock iedereen te boei-

en rond het verhaal van WO 1 in onze contreien.  

De persberichten en de vele bezoekers, ook van buiten Peizegem, waren vol lof over het geslaagde initiatief. 
Deze tentoonstelling, waar maanden voorbereiding aan vooraf ging, honderden uren werk werd ingestoken, 
tonnen "vaderlanders" werden aangesleept, tientallen foto's ingekaderd en vele teksten werden afgedrukt, 
mocht als beloning  een 1200 tal belangstellenden verwelkomen.  
Met het thema "de onderwaterzetting van de IJzervlakte"  en de betrokkenheid hierbij toentertijd van geboren 
Peizegemenaar Benoit Ballon had deze tentoonstelling een duidelijke lokale verankering. 
 

De " groote oorlog " duurde evenwel tot in 1918, wat betekent dat we ook dit jaar nog iets zullen plannen 

daar rond, naast onze traditionele activiteiten. U zult er nog van horen. 

In het voorjaar staat alvast een bezoek aan het 3de Bataljon Para te Tielen op het programma, waarvoor we 

Brigade generaal André Van Baelen bedanken die dit " militair " bezoek voor ons geregeld heeft. 

 

Een vereniging is meer dan de som van zijn leden – zelfs als dit ledental ondertussen de 150 overschreden 

heeft – en dat komt door de inzet en appreciatie van al die leden bij en voor al wat georganiseerd wordt.  

Daarom dank ik tot slot iedereen, die zich op zijn manier inzet en zijn bijdrage heeft geleverd, alleen reeds 

door zijn aanwezigheid en actieve deelname aan de evenementen die georganiseerd werden.  

 

Nog vele jaren aan de vereniging en al zijn leden en sympathisanten,  

 

Jos  
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De nieuwjaarsreceptie vrijdag 24 januari 2014 

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van onze Vriendenkring Oud-Soldaten Peizegem mocht voorzitter Jos ook 

dit jaar  meer dan 150 leden verwelkomen. Hij gaf een kort overzicht van wat er in 2014 zoal op het program-

ma stond met de nadruk op het herdenkingsjaar van 100 jaar “Groten Oorlog”. 

Schepen voor Peizegem David De Valck van zijn kant wenste alle leden, in naam van het 

gemeentebestuur, het allerbeste voor 2014 . Hij wees op het schitterende parcours dat 

onze vriendenkring reeds had gerealiseerd en beloofde dat we op de verdere steun van 

het gemeentebestuur konden rekenen. 

Dat het er daarna gezellig aan toe ging bewijzen onderstaande beelden. 
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De wegen der onkuisheid. 
 

Die wegen heeten: gewaagde en dubbelzinnige gesprekken, schunnige liederen, onvoorzichtige en onbe-

scheiden blikken, onzedige gebaren, zedeloose platen en kaarten; liefdesromannetjes, geheime samen-

komsten, gevaarlijk verzet als dans en drank . 

P. Schilgen teekent als volgt de twee ergste gelegenheden : De H. Schrift maakt ons op de twee ergste 

gelegenheden in het bijzonder opmerkzaam : ‘Wijn en vrouwen brengen zelfs wijzen ten val en verlei-

den verstandigen tot strafwaardige handelingen’. 

…Het geheim, vertrouwelijk verkeer met een persoon van het andere geslacht is zonder twijfel de ge-

vaarlijkste van alle kwade gelegenheden… 

 

…Dit gebaar wordt door het gebruik van alcohol nog grooter. Langzaam aan wordt de geest als in een 

fijnen nevel gehuld en bedwelmd : de rustige kracht tot overleggen verzwakt, het geweten sluimert in.  

De hooge,  edele gedachten verdwijnen, de voornemens worden vergeten. Het brengt de menschen in 

een overmoedige uitgelaten stemming. Tegelijk wekt het de drift in het lichaam op. Slechte gesprekken 

prikkelen wellicht  nog den hartstocht . Een vage drang tot de zonde  doet zich aldoor sterker gevoelen, 

geleid door lichtzinnige kameraden door zinnelust verlokt . 

 

‘In dronkenschap vonden’, volgens de uitspraken der geneesheeren, ‘de meesten, den treurigen moed 

om aan het kwaad het eerste offer te brengen van de  jeugdige frischheid  van hart en lichaam .’  

In dronkenschap zijn talloozen telkens weer gevallen en hebben zich daarbij de schandelijke ziekten, 

dien ontzettenden vloek der onreine zonden, op den hals gehaald. ‘ ik weet niet meer wat ik deed ’ jam-

merden zij dan later. 

 

Dit alles hebt gij leeren kennen op het werk, op het bureel, in de trein: nu zult ge voor hetzelfde duivel-

sche booze opzet komen te staan in de kamer, op marsch en onder de rustpozen. 

 

Ontwijk die gevaren waar het kan. En als ge er een geschikte kans toe ziet, laat ge aan een of ander van 

die vieze kameraden, die u wat meer genegen is, eens hooren dat ge met die soort geestigheden niet ge-

diend zijt. Moest men u waarlijk uitdagen met boos opzet, door zaken die geen kleinigheid meer zijn, 

dan kunt ge een beroep doen op de overheid . Gebruik echter dit middel alleen in den uitersten nood, 

want dit kan u onvergeeflijk hatelijk maken. 

 

Wat er ook gebeure, blijf kalm. Ga ’s avonds voore het tabernakel van een nabijgelegen kerk knielen en 

bid O.L.Heer om kracht . 

 

Men weeze gewaarschuwd... 

 

Uit het originele Kajotters  -  Dagboek van den soldaat…. 

Uitgegeven in 1936…. Voorlichting voor de toekomstige soldaten !  
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Bezoek aan het militair opleidingskamp Leopoldsburg  
op donderdag 15/05/2014 . 

Welkom aan VOSP door Cdt J. Tielens, die ook het vormingstraject van de kandidaat vrijwilligers 

uitlegt. Tijdens de opleiding wordt er alles aan gedaan om de vrijwilligers te laten slagen in de proe-

ven. De lat ligt een stuk lager dan in 'onzen tijd', want de nood aan jonge beroepsmilitairen is hoog. 

Na 13 weken (vanaf september dit jaar herleid tot 9 weken) is de basisopleiding hier meestal ge-

daan en zijn bijna 9 op 10 vrijwilligers geslaagd. Die vertrekken dan naar de aangeduide eenheid 

voor verdere opleiding. Over het algemeen is de contractduur beperkt tot 8 jaar. 

En hoeveel verdient zo'n beginnende beroepsmilitair? Die bedraagt meer dan 1400 € per maand. 

Bovendien is de sociale zekerheid van een hoog niveau en kunnen zelfs de gezinsleden voordelig 

worden verzekerd. 

Cdt P. Vandersmissen legt uit dat de ouders meestal meekomen op de eerste dag en er een rond-
leiding krijgen. Hij vertelt ook hoe de eerste week van de vrijwilliger verloopt met o.a. de leefregels 
van het huis….  
Het werd weeral een interessant bezoek.     Hiernaast nog enkele foto’s van deze dag. 

Onderweg wordt even halt gehouden voor krentenkoeken met koffie . Staf is de man van dienst. 

Aan de ingang van de kazerne vormen deze zwaar bewapende voertuigen een erehaag. Voor ons?  

O p donderdag 15/05/2014 konden een veertigtal leden van de Vriendenkring Oud-Soldaten 

Peizegem naar het CBOS Noord in Leopoldsburg. Dit is het Noordelijk Centrum voor Be-

roepsopleiding en Scholing van de landcomponent van het Belgisch leger.   

http://www.peizegem.be/joomla/jupgrade/index.php/vosp/948-vosp-bezoek-aan-opleidingskamp-leopoldsburg-op-15-05-2014
http://www.peizegem.be/joomla/jupgrade/index.php/vosp/948-vosp-bezoek-aan-opleidingskamp-leopoldsburg-op-15-05-2014
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Nog even poseren voor een groepsfoto. Velen maakten de vergelijking met 'hun tijd'. Ja, er is veel veranderd!

Weeral een dag om nooit te vergeten. 
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Het VOSP team kwam samen om 11.00 u. om alles te regelen voor onze jaarlijkse fietszoektocht, ditmaal  

een fietstocht van 33 km in het teken van WO1. 

De mooiste en meest verkeersvrije straten, padjes en boswegen werden uitgezocht in een prachtige natuur. 

Sponsors hadden weer voor mooie prijzen gezorgd.  

Om 12 u. kwamen de eerste fietsers zich melden, ze kregen een routeblad en ook een antwoordblad.  

De weersvoorspelling was vrij goed dus begon iedereen goed gezind aan de 

rit. Nadat de laatste deelnemers vertrokken waren om 13.30 h ging een con-

troleteam naar het eerste controlepunt in het fort van Liezele om de juiste 

antwoorden te noteren. Na het overhandigen van de nodige formulieren en 

een verfrissende pint, gingen we op weg naar het volgende controlepunt te 

Opdorp.  

Vooraleer de sportievelingen “De  Madellon” bereikten moesten ze in het 

museum van de heemkring “Ter Palen” nog enkele vragen oplossen. Velen 

waren onder de indruk van de inhoud van het museum en      

beloofden plechtig nog eens “op hun gemakske” te komen 

rondkijken. 

Bij Jan in de “Grenscafé” was de laatste controlepost. Hier 

moest men als schiftingsvraag het aantal “ketten” (knikkers) 

in een bokaal schatten. Geen gemakkelijke opdracht, waar-

door  velen zich slecht lieten  beïnvloeden 

Op de terugweg zorgde de regen nog voor wat overlast. 

De eerste kwamen nog droog binnen, de laatste hadden wat 

regendruppels gehad….  

Maar geen nood, in de kantine op het sportcentrum “De Block” was intussen een lekkere barbeque voorzien 

met verse groenten, aardappels, pasta en dergelijke meer. Men kon kiezen uit verschillende sauzen waaron-

der een huisbereide provincaalse saus met de nodige vleessnacks van Tikkie hetgeen door iedereen werd 

geprezen. Na de lekkere barbecue was het tijd om uit te kijken wie in de prijzen viel van de fietszoektocht, 

doch niet getreurd, iedereen had prijs. Het was dus spannend afwachten wie er van de 50 deelnemers als 

eerste uit de bus zou komen.  

Uiteindelijk, na het tellen van de punten, kwam als grote winnaar Beernaert Pascale uit de bus. Proficiat. 

Met DJ Kurt werd er tot in de late uurtjes gezongen, gedanst en gefeest door de 131 deelnemers. 

Als Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem mogen we weer terugblikken op een meer dan geslaagde BBQ, 

maar dit kan enkel en alleen door de vele bereidwillige handen van onze mensen.  

Er rest ons enkel nog jullie te bedanken voor deze dag, en hopen om jullie tijdens één van onze komende 

activiteiten opnieuw met een tevreden gevoel te zien verschijnen.   

Ghislain. 

 

Hiernaast enkele foto’s van die dag. 

Zaterdag 28-06-2014   
3e FIETSZOEKTOCHT en aansluitend de jaarlijkse BARBECUE.  
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Op 20 september  vertrokken wij, vroeg in de ochtend (07.30 uur), met liefst 60 deelnemers, richting Kanne. 

Na een verkwikkende koffie met heerlijke koeken in restaurant “De Louvin” begonnen wij onze daguitstap 

met een bezoek aan de grotten van Kanne. In het pittoreske dorpje Kanne, deelgemeente van Riemst en gele-

gen aan de grens met Nederland en Wallonië, bevinden zich “De Grotten Van Kanne”. In Kanne startte de 

mergelontginning al vόόr de vijftiende eeuw. Met die mergelstenen bouwden de dorpelingen de lokale kerken 

en burchten.  

Onze deelnemers werden opgesplitst in twee groepen. 

 Gidsen legden ons uit dat er daar ondergronds ook straten waren, waar zelfs auto’s konden rijden. Ze leerden  

ons het verschil tussen een groeve en een mijn. We gingen langs de feestzaal (die bijna elke vrijdag en zater-

dag volgeboekt is door trouwers), en konden het grottenbier zien rijpen en dat moesten we natuurlijk eens 

proeven ! 

Ze legden ons ook uit hoe men vroeger de blokken mergel uit de groeve haalde en waarom men beter van bo-

ven naar beneden werkte in plaats van andersom… Ook dat de groeve gebruikt wordt als opslagplaats voor 

van alles. Nadien gingen we nog langs de laatste Belgische ondergrondse champignon kwekerij, en zagen we 

witloofteelt op mergel. 

Ook waren er verschillende muurschilderingen van prehistorische dieren die men tientallen jaren geleden aan-

gebracht had om de wanden wat op te vrolijken en omdat men in grotten nu eenmaal grottekeningen ver-

wacht…  

Na een veilige busreis naar het “Kamp van Vogelsang”, waarbij de ene kilometer wat langer bleek dan de an-

dere, stond er een heerlijk middagmaal klaar. Na het laven van de grote dorst, werd de Tagesuppe opgediend. 

Op het menu: “Ein Schweinebraten an Monschauer Senfsoße, Kartoffelgratin und Salatteller... 

Vervolgens kregen we een  geleid bezoek aan het kamp. Tot ieders verrassing, werden we begeleid door, voor 

sommigen althans, een bekende figuur namelijk  Claeys, Cdt b.d., een oud gediende van de Cie GVP, die de 

laatste jaren van zijn militair leven in Vogelsang mocht doorbrengen. Hij gaf ons op zijn uitbundige manier 

een rondleiding met de geschiedenis van het kamp en het huidige gebruik ervan. Zijn uitleg was professioneel 

maar toch gekruid met zijn typische humor en zijn relativeringsvermogen. 

De herinneringen vormden het onderwerp van de gesprekken, de tongen kwamen los, de nostalgie vierde 

hoogtij. De Belgische cinema en de KANTINE van de soldaten kregen onze aandacht. 

Rond 17 uur bracht de bus ons naar Monschau, bekend om zijn mosterd en zijn drukkerijmuseum, waar we tot 

19 uur de tijd kregen om de stad, met zijn zeer toeristische aantrekking, te verkennen. 

Nu dat verkennen, beperkte zich voor de meesten tot een drankje op één van de talrijke terrassen. Slechts en-

kele moedigen bezochten alle uithoekjes. 

De terugreis verliep in alle stilte want iedereen was moe van deze zeer interessante uitstap, met dank aan onze 

opperbeste chauffeur. 

20 september 2014 onze jaarlijkse busuitstap  
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50 jaar geleden... Operatie "RED-" AND "BLACK DRAGON" 
 

50 jaar geleden werd door het Belgische Regiment Para-Commando een reddingsoperatie uitgevoerd 

die als een schoolvoorbeeld wordt beschouwd van militaire tactiek en als studiemateriaal dient aan o.a. 

de militaire academie van Westpoint (USA). In de annalen van de operaties na de onafhankelijkheid 

van Congo worden "Rode Draak" en "Zwarte Draak" beschouwd als zeer belangrijke operaties zowel 

voor het concept ervan als voor de uitvoering en het bereikte resultaat. 

Na vier jaren van onafhankelijkheid gekenmerkt door een bewogen 

politieke situatie wordt de Republiek Congo opgeschrikt door een 

opstand uitgebroken in het Oosten van het land. De rebellen, die 

zich Simbas noemen, bezetten al snel de helft van het nationale ter-

ritorium. Begin augustus 1964 maken ze van Stanleyville de hoofd-

stad van een Volksrepubliek. Op verzoek van de Congolese rege-

ring start de Belgische Kolonel SBH Vandewalle in september 1964 

met een operatie in de door de rebellen bezette gebieden. Hij voor-

ziet in een plan om Stanleyville door zijn eenheid van ongeveer 

2.000 manschappen bestaande uit Congolese soldaten, Katangese 

gendarmes, huurlingen, Cubaanse piloten en Belgische officieren en 

onderofficieren te laten veroveren en geeft aan de colonnes belast 

met deze operatie de naam "Ommegang". Deze wordt in gang gezet 

op 19 november en dient 1.500 km af te leggen doorheen een vijan-

dige brousse om Stanleyville te bereiken. Door de vordering van de 

"Ommegang" voelen de rebellen zich bedreigd, ze gijzelen Belgen 

en Amerikanen en dreigen ermee die te zullen fusilleren. Om deze gijzelaars te bevrijden neemt de Belgische 

regering, in overleg met die van Congo en van de Verenigde Staten, het besluit om, onder bevel van Kolonel 

Charles Laurent, een geparachuteerde operatie te organiseren. 

Op 17 november 1964, in het grootste geheim verzameld  op de basis van Kleine Brogel, worden een Tacti-

sche Commandopost, het 1 Bataljon Parachutisten, de 12de Compagnie van het 2 Bataljon Commando, een 

detachement van het Trainingscentrum voor Parachutisten en een medische antenne van het Militaire Hospi-

taal van Antwerpen ingescheept in 12 vliegtuigen C 130 van de US Air Force. Bestemming: het eiland Ascen-

sion gelegen in de Atlantische Oceaan waar de voorbereiding van de delicate operatie in alle discretie kan aan-

gevat worden. Op 22 november 1964 wordt iedereen dan ver-

voerd naar Kamina, de vroegere luchtmachtbasis van België in 

Congo en de laatste tussenstop voor de eigenlijke reddingsope-

ratie. Volgende factoren beïnvloeden sterk het moment van de 

inzet: de vlucht van Kamina naar Stanleyville duurt 3 uren, een 

valschermsprong na 0600 u is te vermijden wegens de vermin-

dering van draagkracht van de lucht door het warmte-effect en 

de verrassing moet bekomen worden door de rebellen tijdens 

hun slaap aan te vallen. 

Op 24 november is het dan zo ver. Om 

0300 u stijgen 5 C 130 op in Kamina 

met elk 64 parachutisten aan boord 

zijnde de twee Compagnies van het 1 Bataljon Parachutisten. Een half uur later vol-

gen dan opnieuw 6 C 130 met aan boord gepantserde jeeps en radiojeeps, de 12de 

Compagnie van het 2 Bataljon Commando, de rest van het 1 Bataljon Parachutisten 

en een zekere hoeveelheid levensmiddelen en munitie. De 12de Cie heeft de valscher-

men op de rug en moet hetzij springen hetzij een landing uitvoeren indien de lan-

dingsbaan van Stanleyville niet versperd is door hindernissen. De dropping zal wor-

den voorafgegaan door een eventuele beschieting van gebeurlijk luchtafweergeschut 

vanuit jachtvliegtuigen gevlogen door Cubaanse piloten. 
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Alles verloopt volgens plan. De Cubanen zien geen enkele luchtdoelbatterij en keren terug naar hun basis zon-

der te vuren. Om 0600 u droppen de eerste vijf C 130 in 80 seconden de 320 parachutisten en dit is een echt 

succes zowel wat de nauwkeurigheid van de parachutage als het zeer kleine aantal gekwetsten betreft. Zodra 

ze de grond raken hergroeperen de parachutisten zich, maken de landingsbaan vrij van de hindernissen zoals 

vaten en voertuigen zonder wielen en veroveren de eerste doelwitten. De 11de Cie van het 1 Bn Para verovert 

de gebouwen rondom het vliegveld waarin een dertigtal simbas zitten die het vuur openen maar uiteindelijk 

toch op de vlucht slaan. In de controletoren rinkelt dan de telefoon en er wordt gemeld dat de meeste gijze-

laars zich in hotel Victoria en dus in het centrum van de stad bevinden. De 13de Cie van het 1 Bn Para maakt 

zich meester van een vervallen hotel gelegen dicht bij het vliegveld en vernietigt drie vertrekkenklare voertui-

gen. Het ganse vliegveld is dan beveiligd maar er moeten eerst nog een 400-tal vaten gevuld met water van de 

landingsbaan verwijderd worden alvorens de overige zes C 130 kunnen landen. Dit gebeurt vanaf 0645 u en 

zo kunnen de 12de Cie van het 2 Bn Commando en de jeeps terug aansluiten bij het 1 Bn Para. 

Onmiddellijk wordt nu het bevel gegeven om de opmars naar de 

stad, die 3 km verder ligt, in te zetten. Onderweg botst de kop-

eenheid op een verzetshaard van de rebellen die vlug vernietigd 

wordt maar die wel als resultaat heeft dat de opmars vertraagd 

wordt. Vanaf dan wordt het looppas terwijl er links en rechts spo-

radisch door de rebellen gevuurd wordt. In het centrum van de 

stad worden dan een vijftigtal dode en gewonde Europeanen en 

Amerikanen gevonden. Deze gijzelaars, die zich in hotel Victoria 

bevonden, waren door de rebellen verzameld en de straat opge-

stuurd in de richting van het vliegveld. Een simba-officier kwam 

ineens opdagen en opende het vuur op hen met als gevolg dat ook 

de bewakers begonnen te schieten. De 

paracommando's kwamen in feite dus 

enkele minuten te laat om dit bloedbad te 

voorkomen. Terwijl de dokters en bran-

cardiers de gekwetsten verzorgen zetten 

de Cie's hun achtervolging van de rebel-

len verder ondertussen uitkijkend naar 

andere gijzelaars. Eén Cie vordert in het 

centrum, een volgende wijkt af naar het 

Zuiden van de stad en de derde neemt 

het Noorden voor haar rekening. Alle 

vluchtelingen en gijzelaars die men on-

derweg vindt worden onder begeleiding 

naar het vliegveld gestuurd waar de eer-

sten al rond 0830 u aankomen.  

 

Omstreeks 1100 u wordt door middel van seinpatronen contact gemaakt met de "Ommegang". Ongelukkig 

genoeg heeft deze colonne verzuimd om door te stoten naar de linkeroever van de Zaïre-stroom en daar wor-

den, zoals later vernomen werd, nog talrijke gijzelaars waaronder 28 missionarissen en zusters onder vreselij-

ke omstandigheden omgebracht door de vluchtende rebellen. Vanaf dan worden hier en daar kleine verzets-

haarden van geïsoleerde schutters uitgeschakeld en hierbij wordt paracommando De Waegeneer dodelijk ge-

kwetst. Kolonel Laurent wil echter zijn manschappen hergroeperen en laten rusten want er zijn nog verschil-

lende acties gepland. Bovendien wil hij zijn acties loskoppelen van die van de huurlingen waarvan er enkelen 

al aan het plunderen 

zijn. De stad wordt dus 

in twee zones verdeeld: 

het Oosten wordt bezet 

door het Congolese le-

ger en het Westen met 

het vliegveld door de 

paracommando's.  
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Vanaf 1800 u stellen alle Cie's zich defensief op rond het vliegveld terwijl de ingestelde luchtbrug om de be-

vrijdde gijzelaars te evacueren verder gaat. 

Als gevolg van de informatie verstrekt door verschillende hooggeplaatste burgerlijke en militaire autoriteiten 

besluit Kolonel Laurent om Paulis als volgend doelwit uit te kiezen. Hij beslist om met 4 C 130 met daarin de 

twee Cie's van het 1 Bn Para te springen in Paulis en om de rest van het detachement in Stanleyville te laten. 

Op 26 november om 0600 u stijgen de vier vliegtuigen op. De dropping moet uitgevoerd worden op het vlieg-

veld van Paulis maar de landingszone is te kort om al het personeel in één overvlucht te droppen. Er kan ook 

niet gerekend worden op enige steun vanwege het Congolese leger en het verrassingseffect is zeer onzeker. 

Het operationele plan is hetzelfde als dat voor Stanleyville: dropping 's ochtends; inname van het vliegveld, 

vrijmaken van de landingsbaan van eventuele hindernissen en oproepen van de drie volgende vliegtuigen die 

de gepantserde jeeps, de levensmiddelen en de munitie aanbrengen. Eén verschil echter: een Cie moet onmid-

dellijk na de landing vertrekken naar de stad om de gijzelaars op te zoeken. Na een vijftigtal minuten vlucht 

wordt de landingsbaan bereikt maar de zichtbaarheid is zeer slecht en de vliegtuigen moeten een tweede po-

ging ondernemen. De dropping wordt uitgevoerd in twee overvluchten met gelijktijdige sticks van 15 parachu-

tisten. Deze zien nauwelijks de grond maar de rebellen reageren onmiddellijk. Ondanks de slechte zichtbaar-

heid worden alle vliegtuigen door geschut van machinegeweren getroffen en een onderofficier wordt geraakt 

in volle borst bij het verlaten van het vliegtuig. De eerste reactie van de paracommando's bestaat erin om de 

rebellen te doen zwijgen en om de landingsbaan vrij te maken. Tegelijkertijd stoot één Cie onmiddellijk door 

naar de stad. Bij hun aankomst daar vernemen ze van een vluchteling dat de avond voordien 12 blanken wer-

den afgeslacht uit wraak voor de 

tussenkomst van de paracommando-

s in Stanleyville. Terwijl zij door de 

stad trekken roepen de parachutis-

ten in alle mogelijke talen om de 

gijzelaars ertoe aan te zetten om 

hun schuilplaatsen te verlaten. Al-

dus lopen de bevrijde gijzelaars in 

het midden van de straat tussen 

twee colonnes soldaten. 

Om 0745 u bereikt de Cie haar 

doelwitten. Op een kruispunt breekt 

een vuurgevecht los en soldaat Wel-

vaert wordt dodelijk gekwetst door 

verschillende kogels in de rug. On-

dertussen bewaakt de andere Cie het vliegveld en maakt de landingsbaan vrij voor de overige C 130. Geduren-

de de hele dag voeren de manschappen van het 1 Bn Para talrijke patroeljes uit om, op aanduiding van de al 

bevrijde gijzelaars, andere Europeanen, die buiten de stad vertoeven, terug te vinden. Door het vallen van de 

avond is het niet langer mogelijk om verre patroeljes uit te zenden en alle paracommando's trekken zich defen-

sief terug op het vliegveld om er de nacht door te brengen. Aangezien de landingsbaan van Paulis niet beschikt 

over elektrische lichtbakens kan er 's nachts niet gevlogen worden en het duurt tot de volgende dag om de 

luchtbrug tussen Kamina en Paulis te herstellen. Dan komt uit Brussel het bevel om het geheel der Belgische 

strijdkrachten zo snel mogelijk terug naar België te vliegen. Op de avond van 27 november zijn alle man-

schappen van het Regiment Para-Commando gehergroepeerd op de basis van Kamina. Hun terugtrekking is 

nodig omwille van internationaal-politieke redenen en de repatriëring gebeurt op 29 en 30 november. Gedu-

rende meer dan een maand zal er in heel de wereld zowel over de Verenigde Staten als over België opruiende 

taal gesproken worden en in de UNO sleurt spreker na spreker de ondernomen actie door het slijk. 
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Het Regiment Para-Commando kan terecht fier zijn op het gedrag van zijn soldaten en hun oversten. Sommi-

gen zijn ervan overtuigd dat men nog meer levens had kunnen redden maar er mag niet vergeten worden dat 

de interventie van 569 Belgische militairen het mogelijk heeft gemaakt om 2.375 gijzelaars te bevrijden en 

aldus hun leven te redden. Dit resultaat is bereikt dank zij de nauwkeurige voorbereiding van de operatie op 

alle echelons, dank zij de hoogstaande opleiding van de paracommando-eenheden en dank zij het vertrouwen 

van de soldaten in hun oversten. Er mag ook benadrukt worden dat deze operatie is uitgevoerd met miliciens, 

dus met jongens van 18 tot 19 jaren oud, die ervoor gekozen hebben om hun dienstplicht te vervullen bij de 

paracommando's en die niet geaarzeld hebben om op duizenden kilometers ver van huis in zwart Afrika uit 

een vliegtuig te springen in zeer hachelijke omstandigheden en dit om vreemde mensen te redden...  

Dank aan André Van Baelen voor deze samenvatting. 
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De traditionele 11 november herdenking begon zoals gewoonlijk met een stevig ontbijt met saucissen. Met de 

vlag van de VOSP  op kop ging het daarna langs de Sint-Huybrechtstraat en de achterkant van Ten Bos naar 

de “Stille Weide”. Daar volgden het al even traditionele trompetgeschal met toespraken van voorzitter Jos 

Saerens en van schepen David De Valck,Willy Albrecht en kinderschepen Noor Mertens.  

De kinderen van Ten Bos waren hierbij ook in grote getale aanwezig. Zij legden de bloemen neer op de gra-

ven van de Peizegemse gesneuvelde soldaten, daarmee het bewijs leverend dat de “Grote Oorlog” en alles wat 

ermee gepaard gaat niet zal vergeten worden door de toekomstige generaties.  

11 november-viering 2014 

Vanaf  14 uur werd het aperitief geserveerd en konden de leden van VOSP genieten van een uitstekende maal-

tijd en een gezellige avond die werd opgeluisterd door Jos Van Veer en zijn Music Band. 
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M aanden voorbereiding gingen er aan vooraf. Honderden uren werk werd er in gestoken en dan was       

het zover. Na het welkom woordje van burgemeester De Block en voorzitter Jos Saerens tijdens de ope-

ningsreceptie zette  gastspreker historicus Miel De Cock meteen de toon:   

Hij wist ons meer dan een half uur te boeien met wat er voorafging aan de onderwa-

terzetting van de Ijzer: de eerste invallen van de Duitsers in een "neutraal" België 

met anekdotes over literaire ontboezemingen van Emile Verhaeren, de strijd rond de 

forten en in de omgeving van Londerzeel, Merchtem, Peizegem, Buggenhout, Op-

stal, Liezele, Lebbeke... Lof was er ook voor de organisatoren die, naast de lokale 

klemtonen, ook minder bekende aspecten van deze oorlog aan bod hadden laten ko-

men: de dodendraad op de grens met het neutrale Nederland, de oorlog in Afri-

ka...enz. Na de geslaagde openingsreceptie konden de genodigden de tentoonstelling 

bezoeken. Met als hoofdthema de onderwaterzetting, en een verzameling van op 

schaal gemaakte voertuigen en andere voorwerpen kreeg deze tentoonstelling veel 

lof. Foto's, brieven, filmen, boeken, de Dodendraad, de postduiven in WO1 en      

talrijke authentieke voorwerpen illustreerden de onmenselijkheid van deze oorlog. Naast de bredere context 

van deze oorlog  kwam ook de regionale en lokale geschiedenis uitvoerig aan bod.  

Iedereen kent Karel Cogge en Hendrik Geeraert als de bedenkers en uitvoerders van de onderwaterzetting, 

maar het was wel een groep van soldaten die dag na dag de poorten moesten openen onder de voortdurende 

dreiging van de vijand. Geboren Peizegemnaar Benoit Ballon maakte deel uit van de ploeg die de overlaten op  

de Noordvaart in Nieuwpoort opendraaide. Zij kregen pas veel jaren later herkenning voor hun moedige 

daden.  (Zijn verhaal kan je vinden  verder in deze uitgave). 

Luitenant Louis Beuckelaers (later hoofdonderwijzer in Peizegem) streed ook vier jaar lang aan het front. 

Naast hem vochten nog heel wat andere Peizegemse soldaten aan de IJzer, wat we konden uitmaken uit origi-

nele brieven vanuit die tijd. Ook voor hen was deze tentoonstelling een laat maar verdiend eerbetoon… 
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   Beste dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze tentoonstelling. Vooral de mensen die ons zoveel  

 artefacten, brieven, foto’s, beeldjes enz. hebben toevertrouwd voor deze tentoonstelling. 
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Het verhaal van Benoit BALLON. 
 
Benoit Ballon werd geboren in Peizegem, een deelgemeente van 
Merchtem, op 17 september 1879. Zijn ouders, vader Ballon Jan-
Baptist en moeder De Block Rosalie, kregen 10 kinderen  namelijk 6 
zonen en 4 dochters. Zijn vader had een landbouwbedrijf. 
De jeugdjaren van Benoit spelen zich vooral af in Peizegem. Hij is leer-
ling aan  de parochieschool en diende vrij vlug na deze studies te gaan 
werken. 
Hij begon zijn beroepsloopbaan bij de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen. In het Station van Opwijk was hij niet alleen 
kaartjesknipper maar diende hij vooral de treinen van het spoor 61 
traject Londerzeel–Aalst, of  in de volksmond  Leirekensroute ge-
noemd, te begeleiden.  
Zoals alle jonge mannen van 20 jaar, diende hij zich aan te bieden in 
Asse, waar via het stelsel van de al dan niet uitloting zal beslist worden 
of hij zijn legerdienst diende te vervullen. Hij trok in 1899 in Asse een 
laag nummer en diende dus zijn militaire dienstplicht te vervullen. 
Hij werd bij de geniesoldaten ingelijfd en begon op 1 oktober 1899 zijn militaire dienstplicht die in 
die tijd 3 volle jaren duurde. Op 30 september 1902 zwaaide hij af en hernam de job bij de 
spoorwegen in Opwijk. Hij was intussen gehuwd met Louise Buelens. Zij vestigden zich na het 
huwelijk in het nabijgelegen dorp Opwijk. 
Ingevolge de mobilisatie op 30 juni 1914  kreeg hij , omdat hij tot de lichting 1899 behoorde, op   4 
augustus 1914 zijn oproepingsbevel om opnieuw het land te gaan dienen. Hij diende zich aan te 
bieden te Antwerpen en vervoegde er het vestingleger van  het Fort 6 te Wilrijk. 

 
De Duitsers waren die dag het land reeds binnengevallen en stonden vrij vlug voor de forten van 
Luik. Het Schlieffenplan voorzag dat het Duitse leger in een minimum van tijd en quasi zonder 
weerstand via België de grens met Frankrijk zou kunnen oversteken.  
Dit was echter zonder de inzet van de Belgische militairen gerekend die verrassend veel tegenstand 
boden. De Duitsers waren furieus en volgden steeds dezelfde tactiek nl. eerst de burgerbevolking 
ophitsen en deze zelfs zonder enige reden in vele gevallen fusilleren en daarna vele woningen, zelfs 
halve dorpen, in brand steken. 
Deze gruweldaden kwamen ook ter ore van de militairen in de versterkte vesting  Antwerpen. Vele 
soldaten in de Antwerpse vesting sloegen in paniek en de legerleiding besliste uiteindelijk om ook de 
versterkte vesting Antwerpen te ontruimen. Vandaar de naam  “martelaar steden”. 
De militairen die niet naar Nederland of Engeland vluchtten, hebben via de door de genietroepen 
aangelegde  pontonbruggen over de Schelde en de Rupel de linkeroever van de Schelde bereikt. 
Daarna hebben zij hun weg verder gezet naar de Westhoek. De Duitse militairen volgden hen en 
kwamen ook aan  in Nieuwpoort. De Belgische militairen trokken zich terug achter de 
spoorwegberm van de lijn Nieuwpoort – Diksmuide.  
Er ontstaat een 10-daagse veldslag aan de IJzer met grote verliezen langs beide kanten. De situatie 
voor de Belgische militairen wordt zeer hachelijk van zodra de Duitse troepen in Pervijze de IJzer 
oversteken. Om de Duitsers te kunnen stoppen, stelt men voor om de IJzervlakte onder water te 
zetten. 
Wie hier aan het sluizencomplex, de Ganzenpoot  te Nieuwpoort,  immers eb en vloed regelt, 
beheerst leven en dood tot voor Diksmuide.  
Het herdenkingsbord te Nieuwpoort toont een kaart met sluizen en waterlopen. Dit bord vermeldt 
schipper Hendrik Geeraert als de uitvoerder, samen met kapitein Umé en een handvol militairen nl.  
Ballon, Van Belle en Cop. 
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De onderwaterzetting lukt niet onmiddellijk; ze verloopt in drie fases : 
 
Poging één. 
Op 21 oktober komen Belgische soldaten in de omgeving van Nieuwpoort in vijandelijk schootsveld 
terecht. Hendrik Geeraert en een detachement genisten openen, in opdracht van commandant Thys, 
de sluizen aan de oude IJzerarm.  De kreek van Nieuwendamme stroomt over en zet reeds een 
gedeelte van de streek onder water. Dit was echter onvoldoende om het Duitse leger tegen te 
houden. 
Poging twee. 
De tweede poging volgt op dinsdagavond 27 en woensdag 28 oktober. Het is naar die poging dat het 
bord op de Ganzenpoot even verwijst. De dagen ervoor dichten ze al de toegangen tot het terrein en 
als Karel Cogge, de toezichter van  de Noord-watering van Veurne, het water uit het Kattensas ziet 
stromen, is hij niet tevreden. De wateraanvoer is onvoldoende, de oppervlakte komt maar weinig 
onder water te staan.  De Belgische troepen verlaten nadien de Ganzenpoot en geven het 
bruggenhoofd prijs. Bij de Belgische soldaten ontstaat het vermoeden  dat de Duitsers de sluizen nu 
wel zullen bezetten. 
Poging drie. 

Een groep geniesoldaten aangevuld met schipper Geeraert  gaat op donderdagavond 29 oktober 1914 
de sluizen van de Noordvaart trachten open te zetten. Geeraert gaat eerst. Op de achtergrond is er de 
Duitse dreiging. Daarna Kap. Umé, Lt. Dumont, korporaal Ballon en de soldaten Cop en Van Belle.  

In de duisternis dienden zij in het 
niemandsland, op gevaar af neergeschoten 
te worden, naar de overlaat aan de 
Noordvaart te sluipen. Om half acht zullen 
ze de sluizen voor het eerst openen om ze 
vier uur later weer te sluiten. Zee- en 
binnenwater moeten bij het openen van de 
deuren op hetzelfde niveau staan. Bij 
‘gelijk peil’ gaan ze open, bij eb weer dicht.  
Duizend tweehonderd tellen hebben ze om 
de schuiven te openen en een gigantisch 
gat te creëren dat de zee binnenlaat.  

 
Acht sluizen van twee op drieënhalve meter gaan zes uur lang open. In de doodse stilte dringt 
700.000 kubiek water de kuip binnen. Dat zijn zevenhonderd kubussen van een kilometer hoog. 
Drieduizend Olympische zwembaden stromen  landinwaarts.  
Vier nachten doen ze hetzelfde, vier nachten wachten ze, vier nachten voeren ze dezelfde manoeu-

vres uit. 
Tengevolge van de onderwaterzetting vloeit het 
water over het gebied waar de Duitse troepen  ac-
tief zijn. De grond wordt nat. Het waterpeil stijgt. 
Eerst dacht men dat dit te maken had met de gro-
te regenval van de laatste dagen. Nadien maakten 
de Duitsers vergissingen in hun berekeningen 
omdat zij met andere meettoestellen dan de Bel-
gen werkten. Maar het was intussen te laat. Zij 

konden niet meer weg.   Vele Duitse soldaten verdronken of dienden al zwemmend veiliger oorden 
op te zoeken.  Zij die nog overbleven konden niet verder. Men kan daarom gerust stellen dat de be-
wegingsoorlog van het Duitse leger daar aan de IJzer ten einde kwam. 
Benoit Ballon, die intussen tot sergeant was benoemd en zich als vrijwilliger had aangeboden om de 
zeer gevaarlijke klus voor het nachtelijk openzetten van de sluizen aan de Noordvaart te klaren, heeft 
dus voor België een zeer belangrijke rol gespeeld. 
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Na de periode van de onderwaterzetting van de IJzeroppervlakte, werden nog verscheidene inunda-
ties uitgevoerd tot iets voorbij het Fort van Knokke.  
Benoit Ballon had, na de inundaties, van commandant Thijs de opdracht gekregen om dagelijks de 
waterstanden en de toestand van de dijken te controleren en hem hierover te rapporteren.         
Hij diende hiervoor, dagelijks, in alle weersomstandigheden, zomer en winter, onder aanhoudend 

vijandelijk geschut, meer dan 20 km rond de onder 
water gezette gebieden te fietsen. 
Ingevolge de gasaanvallen van het Duitse leger werd 
zijn compagnie echter zeer zwaar getroffen. Volgens de 
melding op het monument opgericht aan de Duvetorre 
te Nieuwpoort stierven   27 soldaten, werden er 53 ge-
wond en werden er 156 soldaten van zijn compagnie 
getroffen door het gifgas. Gelukkig ontsnapte hij weer-
om aan de dood of een ernstig letsel ! 
De laatste maanden van zijn mobilisatieperiode dien-
de hij mede in te staan voor de heropbouw van wegen 
en de wederopbouw van het volledig vernielde spoor-
wegennet in de Westhoek. Zijn vroegere beroepserva-
ring in het station van    Opwijk kwam het leger goed 
van pas. Het station van Adinkerke werd door zijn 
compagnie mede verbouwd tot een groot bevoorra-
dingspunt voor het Belgisch leger.  
Via dit station en de wederopgebouwde spoorweg 
werd de aanvoer van voeding, materialen en oorlogs-
voertuigen voor de Belgische soldaten aan het front fel 
vergemakkelijkt. 
 
 
 

 
Na de oorlog hernam  Benoit Ballon zijn job bij de spoorwegen waar hij in 1939 gepensioneerd werd 
op de leeftijd van 60 jaar.  
 
In 1955 verhuisde hij samen met zijn echtgenote naar Mechelen waar hij in de Mgr. Scheppersstraat 
59 nog acht jaar genoot van zijn verdiende rust. 
 
In augustus 1963 overleed hij te Mechelen.  
België verloor hier "een icoon"  die als vrijwilliger de bewegingsoorlog van de Duitse troepen mee 
hielp stopzetten. 
Hij kreeg hiervoor verschillende onderscheidingen. (Zie hiernaast) 
 
Bron: Paul Ballon (kleinzoon van Benoit Ballon) 
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De gesneuvelde soldaten uit Merchtem en Peizegem tijdens WO 1 


