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Rekeningnummer:  068-2216045-10 
Vriendenkring Para-Cdo    Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16   3940 Hechtel 
 

Lidgeld 2009  met vermelding van naam + voornaam  van het lid 
Para-Commando: oudgedienden en actieven   17,00 € 
Cadetten tot 24 jaar        7,50 € 
Sympathisanten                 30,00 € 
Leden in buitenland                 20,00 € 
 
 
 
Lidkaarten bijgevoegd in deze Flash zijn geldend als binnen de maand de lidgelden 
vereffend zijn. 
Storten via het bijgevoegde storting  formulier. 
De leden die reeds hun lidgeld betaald hebben voor 2009 moeten niet reageren op het 
bijgevoegde storting formulier.  
Een N bij uw naam is niet betaald  
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Voorwoord 
 

Bakske vol met stro. 
 

Heel lang geleden voor de allereerste keer 
Dat had je moeten zien, ’t was verschrikkelijk slecht weer 

Lag hij daar te bibberen in een koude koeienstal 
In een kribbe met nen os en nen ezel, dat was al. 

(Urbanus) 
 

 
Het is de tijd om alles eens te overwegen, wat goed is geweest, wat beter had 
gekund en wat wij voornemens zijn om te doen. In deze tijd van het jaar klinkt 
het als een cliché, maar het is goed dat de mens nog eens nadenkt over het “Hoe 
goed wij het wel hebben”. Vrienden, familie en een welstand die wij door de 
jaren heen opgebouwd hebben. Alles lijkt zo vanzelfsprekend. 
Tijd voor anderen is er bijna niet meer, door de snelheid die ons leven bepaalt. 
Laten wij alle kleine problemen, die ons leven beïnvloeden, aan de kant schuiven 
en onze goede voornemens eens werkelijk proberen waar te maken. Laat onze 
gedachten eens gaan naar hen die het met veel minder moeten stellen. 
Laat ons een klein beetje tijd, met onze vrienden, ten dienste staan voor hen die 
daar nood aan hebben. Wij als ex-paracommando’s hebben mooie leuzen, te veel 
om op te noemen. Laat ons deze, gezamenlijk als lid van de “Vriendenkring” en 
naar onze eigen mogelijkheden, trachten waar te maken in 2009. 
 
Marcel  
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Bestuur 2009 
 
Vriendenkring Paracommando Regionale  Leopoldsburg 
Briefwisseling: Beukenlaan 24    3910 Neerpelt 
Tel. 0478 63 37 89 
E-Mail: secretaris@anpcvleopoldsburg.be 
 

 
Erevoorzitter Kol.SBH bd. Wolfs André 011/34.59.79 a361.wolfs@pandora.be
Voorzitter De Decker Roger 011/73.28.22 rogerdedecker@hotmail.com
Penningmeester Deckers Jan 011/73.29.11 j.deckers1@belgacom.net
Secretaris Corstjens Marcel 011/64.63.99 marcel.corstjens@scarlet.be
Squad Cdo Vanderleyden Jean 011/34.40.73 vanderleydenjean@hotmail.com
Sectie Genk 
 
 
Activiteiten 

Hendrix Guido 
Verstraeten Freddy 
 
Willems Joan 

0472/51.34.57  
089/38.30.84 
0498/52.73.75 

 
 
 

joan.willems@pandora.be  
Rood-Groen Latet Henri 013/67.52.19 latet.henri@skynet.be
Werkgroepen    
Magazijn & Mat Hendrixks Louis 

Vervoort  Jacobus 
0479/01.60.90 
011/55.19.22 

 
yvetterome@skynet.be 

Feestelijkheden Vanstraelen Herman 
Bolle Willy 
Clauw Walter 

011/34.63.65 
0497/26.33.69 
011/40.23.44 

 

Avtiviteiten 
 
 
Activiteiten Admin. 

Boes François 
Corstjens Marcel 
Willems Joan 
Bouts Jean 

0497/02.26.39 
0478/63.37.89 
0498/52.73.75 
011/73.35.02 

 
marcel.corstjens@scarlet.be
joan.willems@pandora.be 

Lokaal Clauw Walter 
Vanderleyden Jean 
Schalley Leon 

011/40.23.44 
011/34.40.73 
0498/53.88.70 

 
vanderleydenjean@hotmail.com 

 
News Flash Corstjens Marcel 

Latet Henri 
011/64.63.99 
013/67.52.19 

 
latet.henri@skynet.be

Vaandrig Vanstraelen Herman 
Clauw Walter 

011/34.63.65 
0472/73.55.82 

 

Keuken Meers Paul 
Bolle Willy 
Bleyen Jos 

0475/59.90.85 
0497/26.33.69 
0475/23.56.83 

 

vaste barman Vanstraelen Herman 011/34.63.65  
Webmaster Corstjens Marcel 0478/633789 marcel.corstjens@scarlet.be

 
 
 

 

Het nieuw verkozen bestuur is het zelfde als in 2008, daar er 
voor de functie van secretaris, penningmeester en voorzitter geen 
kandidaten waren. 
De werkgroepen zullen na de bestuursvergadering eventueel 
aangepast worden. 
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Voor de 15e keer vierden wij ons Kerstfeest, dit 
jaar op 20 december 2008. Het feest vond plaats 
in ons Home in een verwarmde feesttent. Vroeger, 
in Overpelt, gebeurde dit in ons Home en enkele 
keren in een feestzaal. Recessie en 
prijsoverwegingen speelden hierbij een rol.  
Gezellig kort bij elkaar keuvelend, van tafel naar 
tafel, dat was onze optie. Hiervoor was ons Home 
echter te klein en zo kozen wij voor een feesttent. 
Deze werd mooi aangekleed en de verwarming 
uitgetest. 
De donkere dagen voor Kerstmis waren zeker 
geen misplaatste uitspraken. Een miezerige regen 
en donkere wolken, die dansten op het ritme van 
de wind, ontplooiden zich over het land. Met een 
bang hart volgden wij de situatie, maar ja, wij 
moesten dit ongewild ondergaan. 
80 feestvierders vulden onze mooi aangeklede en 
heerlijk verwarmde tent. Helaas hadden wij iets 
over het hoofd gezien. Binnen 26 graden en 
buiten 10 graden zorgde voor condens en hieraan 
moest toch een oplossing voor gevonden worden. 
Een druppel hier en een druppel daar zorgden er 
voor dat er wat beweging kwam onder de 
feestvierders. (Zie foto) 
Een lekker Breugeliaans warm buffet (slager-
traiteur Carmans-Beringen) met aangepaste 
dranken, een heerlijk dessert, gebak met koffie 
sloot de maaltijd af. Het was om duimen en 
vingers af te lekken. 
Een dankwoord voor alle deelnemers werd 
uitgesproken door Marcel, maar in het bijzonder 
voor onze Ere-Voorzitter Kolonel Wolfs André 
voor zijn inzet voor de Vriendenkring. Eveneens 
een woord van dank aan Daemen Jaak, mevrouw 
Vandewyngaert en aan onze kok Bolle Willy 
(BBQ, Bokkenrijders enz.). Ook onze vrouwen 
kregen weer de nodige aandacht om hun inzet 
tijdens alle feestelijkheden van het verlopen jaar. 
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Thijs René werd tot clublid van het jaar verkozen 
voor zijn bodemloze inzet en kameraadschap ten 
bate van de Vriendenkring. Proficiat René!!! 
Voor de vrolijke noot en hun gezang zorgden 
Felix, René en Ernest. Zij slaagden erin om gans 
de tent mee te laten zingen. Goed zo mannen. Met 
een gratis tombola met een 70 tal prijzen, mooie 
en minder mooie, sloten wij het officiële gedeelte 
van ons Kerstfeest af. Daarna werd er nog enkele 
uurtjes nagekaard met een stevige pint of andere 
geestrijke dranken die ons gratis aangeboden 
werd door de Vriendenkring. Alles was in de prijs 
inbegrepen. 
Wij sturen met deze ook aan al onze leden en hun 
familie onze “Beste nieuwjaarswensen” voor het 
jaar 2009. 
 
Marcel 
 
Foto’s Kerstfeest 2008 
www.anpcvleopoldsburg.be
 
 

 

 
 

 
 
 

Wie kent het juiste verhaal nog van dit ongeval.Laat iets weten. 
 
marcel.corstjens@scarlet.be
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HOOFDSTUK II  Vervolg 

          Arnold Salaets 
 
 
 
 

 

DE VERZETSMAN IS EEN MUIS DIE ZICH VERBERGT VOOR DE KAT. 

Deze uitspraak komt van een vriend, en had weliswaar betrekking op militaire acties met weerstanders, 
waarvoor die verzetslui niet waren opgeleid. Herhaalde malen zullen Feldgendarmen onverwachts 

binnenvallen, brutaal en hooghartig. Dodelijke aanslagen op collaborateurs 
namen gaandeweg toe in heel Limburg. 
Gestapo,  
Sicherheitsdienst en verraders 
doorkruisten de streek, en doorzochten 
afgelegen boerderijen op zoek naar 
radiozenders, werkweigeraars en 
vluchtelingen. Nol en Lambert konden 
hun gastgezinnen niet langer in gevaar 
brengen. Hun bosleven ving aan. 
Oefening baart kunst. Ze werden zeer 
bedreven in het uitgraven en camoufleren van in hoek en kant weggemoffelde 
kuilen. Ze brachten er telkens maar enkele weken door en zochten vervolgens 
naar een nog meer geschikte plaats. Hun voorkeur ging uit naar glooiingen in 
een bos of struikgewas. Na het uitgraven, werd de aarde uitgestrooid en werden 

boomstammen, stro, twijgen en een laag aarde aangebracht om 
een deklaag te vormen. Ze lieten het gras bijgroeien of plantten er 
zelf kleine dennetjes op. Hun best gelukte kuil bedroeg tot vier 
meter en half in het vierkant en had een luik van 45 cm op 45 cm. 
Op het gehucht De Roosen groeven ze schuilplaatsen in verlaten 
stukken bos en hei. Jan Jutten, een oude grenswachter, leerde Nol 
schieten met een oude trommelrevolver, caliber .45. Dat gebeurde 
wanneer de Wehrmacht in de omgeving grote manoeuvres en 

schietoefeningen hield. 
De schoten gingen toch verloren in het overheersende lawaai. Op de 
Rooie Pier hielden ze het al evenmin op één schuilplaats.  
Die in het Kerkebos te Lommel was echter een juweeltje, met 
verlichting dankzij een autobatterij. Ze bleven in contact met hun 
makkers, die op hun hulp konden blijven rekenen. Tot Royers 
aangehouden werd, hielpen ze hem herhaaldelijk met de 
radiozender. Verder kreeg Nol meer tijd om te lezen, te tekenen en 
te zonnebaden !  

 

NOL verteld 
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Met de fiets van Johan Pelzmann, de Oostenrijkse deserteur, reed ik naar een afspraak. Een Duitse soldaat 
versperde me onverwachts de weg. " Halt !" Controle ? Had de man de Duitse 
legerfiets opgemerkt ? Als de wind schoot ik het bos in en wanhopig sprintend 
volgde ik de smalle kronkelende wegeltjes tot ik in mijn haast tegen een boom 
aanreed. 
Ik wierp de fiets tussen de struiken (waar 
ik hem later zou terugvinden). Ik hoorde 

mijn achtervolger naderen en holde een korenveld in. Een zeer 
uitputtende onderneming, want de stengels haken zich vast rond je 
benen, en hoe vlugger je wil lopen, hoe feller ze gaan stremmen.  
Aan de overkant zag ik een vrouw met een fiets, maar ik was te 
vermoeid om hem af te pakken, en zij vluchtte verschrikt. Ik waadde 
doorheen de Dommel, vond een schuur en verborg me in het hooi. Dat 
was de boer niet ontgaan. Hij stelde voor me wat soep te brengen. De honger neep, maar ik weigerde. "Ze 
zoeken me. Ga in huis en doe alsof je van niets weet." Toen het me veilig leek, sloop ik weg. Ik was 
ontsnapt. Als de Moffen de bossen doorzochten, gebruikten ze soms honden. Die vreesden wij het meest. 
We hadden ronde plaatjes gekregen ter grootte van een doosje schoensmeer. Die moesten we op onze 
vluchtweg achterlaten zodat de dieren het spoor bijster zouden geraken. Er stond een Engelse tekst op 
gedrukt. 
Hadden ze die ooit op ons gevonden, waren we zeker vogels voor de kat. Zulk soort bandieten schoten ze ter 

plekke dood.Toen we nog op de Roosen verborgen zaten, zijn we 's nachts 
met een viertal ergens tussen het Lindel en Eksel de wapens voor onze groep 
gaan afhalen. De veldwachter, Harrie Bergs, was erbij betrokken. Achteraf 
kwam hij terecht in een concentratiekamp. We ontvingen een Brengun, twee 

mitrailletten, bijhorende munitie en een paar dozijn Mills granaten. Behalve Thieu Vanderfeesten had 
niemand zijn legerdienst volbracht, noch enige gevechtservaring opgedaan. We wikkelden het wapentuig in 
geolied papier en begroeven het voorlopig, goed afgedekt, op de Roosen, op zo'n 500 meter van de woning 
van Kupke Schildermans.Ze zijn later wel goed van pas gekomen !In die kuilen werden we geplaagd door 
piepkleine kevertjes. Die beten zich vast, wat erg pijnlijk was. Bij de Russen te Kaulille liep ik ook nog 
schurft op. De dokter gaf mij de geneesmiddelen van die tijd, zinkwit als ik me goed herinner.'s Nachts ging 
ik me dan wassen in het kanaal en smeerde me er vervolgens mee in. De huid sloeg wit 
uit en voelde pijnlijk aan. Emonts Pohl, de toegewijde verpleger van de Parachutisten, 
zal me er in Tervuren helemaal van genezen. De Russen drongen voortdurend aan om 
hun namen op te geven aan Londen. Ze wilden bewijzen verzamelen om zo hun 
overheid na de oorlog te kunnen overtuigen dat ze ontsnapt waren uit 
krijgsgevangenschap en de strijd hadden voortgezet als partizaan. Een Russisch soldaat 
mocht zich nooit overgeven en moest desnoods sterven op zijn post ! Tijdens mijn 

bezoek aan Rusland achteraf vernam ik van overlevenden dat velen waren 
terecht gekomen in Siberië. Marcel Royers zond vaak uit langsheen het 
kanaal te Kaulille, Lozen of Neerpelt. Wij waren dan 
schildwacht en stonden op de uitkijk. Marcel woonde 
met zijn echtgenote bij Jan Deckx te Kaulille. Ze 
hebben hem in zijn bil geschoten en naar een 
concentratiekamp gestuurd, evenals zijn vrouw en Jan 
Deckx.We werden op de hoogte gebracht van een 
grote wapendropping van 16 containers te Kleine 

Brogel. De code was streep, punt. Thieu en Royers waren er. Royers was vermomd om 
onbekend te blijven voor de helpers. Het wachtwoord was "Hebt ge vuur voor mij ?" 
en het antwoord "Neen, ik rook niet."Toen ik me naar de afspraak spoedde, liep ik een 
onwetende boer tegen het lijf die om middernacht met razende tandpijn rondliep. Hij 
had geen vuur ! De onderneming mislukte twee maal. We vernamen achteraf dat een 
vliegtuig was neergeschoten te Neeroeteren. Vier Amerikanen die zich met hun parachute hadden kunnen 
redden, zouden door Charel Willekens worden weggebracht. Dokter Smet verzorgde twee van hen. De 
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evacuatielijn was echter onderbroken en dus moesten wij ze verbergen in onze kuil op de Rooie Pier. 
Gertrude, de Hongaarse die voor de oorlog als kind was opgenomen door Dr. Smet, gaf ons voor hen dekens 
uit zijn voorraad. Toen we er mee aankwamen in onze kuil, vonden we onze gasten totaal ontredderd terug, 
radeloos en bibberend van de kou. We konden dat wel begrijpen. Zij kwamen uit de Britse weelde van wat 
wij een overvloed aan eten en verzorging zouden noemen. Vier weken bleven ze bij ons ondergedoken. Er 
kwam ook nog een Nieuw-Zeelander bij. Deze mannen hadden niet het minste benul van onze 
voedselproblemen.Wij schrokken toen we zagen hoe ze de konfituur twee vingers dik op hun brood 
smeerden !Zelfs in onze gelukkige dagen konden wij ons dat niet veroorloven ! Ze leden ontzettend onder 
de honger, veel meer dan wij. Gelukkig bracht onze zus elke middag Thieu's Winterhulpsoep naar het bos. 
Charel Willekens heeft de mannen uiteindelijk weggebracht naar het Lindel in de omgeving van het Hobos. 
We hadden veel contact met de Oostenrijkse deserteur Johan Pelzmann. Deze moegetergde S.S.-er had in 

een vlaag van woede zijn officier doodgeschoten en was het kamp te 
Leopoldsburg ontvlucht met een legerfiets, een revolver en een 
granaat. Theo Spooren had hem aan burgerkleren geholpen. Onze chef 
vertrouwde hem niet: de beste Pruis heeft nog een paard gestolen ! 
Indien ze hem te pakken kregen, zou hij teveel mensen kunnen 
verraden.De Salaetsen moesten hem maar doodschieten !Wij konden 
het niet over ons hart krijgen, en zeven maanden lang groeide de 
vriendschap. Pelzmann zou als tegenprestatie de collaborateur Melsen 
moeten neerschieten. Wij raadden hem dat af, daar het onnodige 

zoekacties en wraaknemingen zou uitlokken (Melsen en Heilmans werden na de oorlog gefusilleerd). De 
overmoedig geworden Oostenrijker vloog uiteindelijk tegen de lamp. Hij floot de meisjes na die van hun 
werk te Kaulille terugkeerden. Die gingen zich beklagen bij een Duitsgezinde. Ze hebben hem toen zwaar 
gefolterd. Eerst mishandelden ze hem, bonden dan zijn handen vast en plaatsten hem op een halve meter van 
de muur. <BR< een de Pier.Driehonderd man hebben ze ingezet om er de bossen te doorzoeken. Hij had het 
lang genoeg uitgezongen en de vogels waren al gevlogen ! Voor verder verhoor werd hij overgebracht naar 
Brussel. De bevrijding kwam geen dag te vroeg, en hij kwam terecht in Groot-Brittannië als 

krijgsgevangene. Met zijn allen hebben we een brief ondertekend, 
en zo werd hij ontslagen en kon hij terugkeren naar Oostenrijk. 
Sindsdien is hij in dankbaar contact gebleven met de familie 
Bierkens.  
Hij had niemand verraden. Op die hoeve verbleef ook Michel 
Swarts, een Joods schilder en leraar Esperanto. Hij was een zeer 
angstig man. Begin 1944 vertelde hij ons over de 
concentratiekampen en de verbrandingsovens. Zulke onmenselijke 
verhalen konden wij niet geloven. Die gruwel kon onmogelijk waar 
zijn ! … De Gestapo viel binnen in dat gezin met twaalf kinderen. 

Bierkens werd geslagen en mishandeld en vervolgens legden ze hem op 
het scherfbord en drukten het scherfmes op zijn keel zoals wij stro 
kappen. Hij heeft dan gesproken maar had voldoende tijd gewonnen 
opdat iedereen kon vluchten. De angstige Jood kregen ze evenmin te 
pakken. Op de Rooie Pier zaten ook Russen verborgen, zoals te Kaulille 
en te Reppel. Ook zij verscholen zich in kuilen die zij 'tunnel' noemden. 
Over de lengte van een met struiken begroeide berm groeven ze een deel 
af. Ze herstelden de helling door die af te dekken met stevige materialen. 
Ze verdoezelden het geheel zodat hun tunnel na camouflage onopvallend 
en onzichtbaar werd. Ze stelden rechtbanken samen met rechters, 
aanklagers en pleiters. Wit-Russen, Oekraïners en verplicht 
weggevoerden waren zo al verdacht van collaboratie en kregen het nu 
hard te verduren. De hoofdvraag was: "Welk was de toestand aan het 
front toen je krijgsgevangen werd genomen ?" Politieke problemen van voorheen speelden mee, evenals die 
op persoonlijk vlak. Eén van de veroordeelden smeekte: "Belg, help mij !" Maar wat kon ik doen ? Ik deed 
een poging, sprak in zijn voordeel en voerde aan dat de bossen niet uitgestrekt genoeg waren om twee 
partijen te herbergen. Hun besluit was: "Ze hebben ons al eens verraden !" Ik werd nu met andere ogen 
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aanzien. Die nacht sliep ik tussen zes Russen in een afzonderlijke kleine tunnel. Ik liep er trouwens het 
schurft op. Als ik eens ging plassen bleven ze wantrouwig bij me. Ze hadden ook wat graag mijn revolver 
gestolen. Op enkele kilometers daar vandaan stortte een vliegtuig neer. De Russen waren er het eerst bij. In 
de omgeving vonden ze een bemanningslid als het ware in de grond geboord, in zittende houding en 
rechtgehouden door een tak die door zijn nek zijn hoofd doorboorde. We hebben hem in asfaltkarton 
gewikkeld en begraven. Met steentjes tekenden we een kruis op zijn graf en de Russen een hamer en sikkel. 
Na de bevrijding werd hij opgegraven. Het was een Canadees. Toen we met het Regiment in Flensburg aan 
de Deense grens lagen, heeft Willy Hendrickx voor mij nog een brief opgesteld in het Engels. Die hebben 
we verzonden naar een zeker Miss Bailey, samen met een gedicht dat de dode op zak had. In 1946 kwamen 
Engelsen mij ondervragen op het werk. De officier was niet tevreden: wij zouden het lijk beroofd hebben. 
Hij vergat daarbij dat de Russen het lang voor ons hadden gevonden.  
 
 

Jaak Daemen  

VERVOLG HOOFDSTUK III Flash 27 

 

 

Smyrna knopen 
 
Zelf een vloerkleed knopen is cocooning, unieke dingen 
maken die je huis verfraaien en dus een persoonlijke toets 
geven. Ik geef toe, het knopen is veel werk, maar het 
uiteindelijke product geeft ook veel voldoening. Je knoopt 
een vloerkleed op stramien met smyrna wol. 
Louis Onze Smyrma kunstenaar 
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Ridder in de Kroonorde 
 
Op 10 mei 1940 kregen de Lage Landen aan de zee, nu zeggen we Benelux, veel 
aandacht van hun bazen. De Blitzkrieg begon te Nieuwschans, grensdorp nabij de 
Dollard (Emsmonding). Die nacht werd de grenspost overvallen en een 
pantsertrein reed over Winschoten naar Groningen.  
In België kregen we ook die dag de handen vol aan het Albertkanaal en Eben-
Emael. 
 
Wie kon toen vermoeden dat in 1945 Belgische parachutisten S.A.S. doorheen de 
provincie Drenthe, langsheen de Duitse grens, een raid zouden uitvoeren om de 
Dollard te bereiken en het Oldambt te bevrijden. 

Zeker niet de zeventienjarige Henk Strating uit Winschoten. Hij liep de bevrijders tegemoet om ze met een 
zorgvuldig voorbereide Engelse begroeting welkom te heten. Die kans kreeg hij niet. Nog wel in het 
Nederlands hoorde hij zich uitkafferen om “als de bliksem naar huis te gaan daar het te gevaarlijk was, dat 
er zou geschoten worden”. 
 
Jaren later zal hij het boek ‘Winschoten 40-45. Een provinciestadje aan de Duitse grens’ schrijven en 
vervolgens ‘Kroniek van een bevrijding’. 
 
Tijdens onze vijfjaarlijkse groepsbezoeken aan het monument ‘Rolin, Breuer, Hazard’ te Veele 
(Vlagtwedde) en ‘Devignez-Wathelet’ te Finsterwolde (Reiderland) werden we steeds geestdriftig 
ontvangen. Te Winschoten was de ontvangst groots. Hiervan was de heer Strating de bezieler. 
 
Belgische kasseien en bakstenen van zijn steenbakkerij, werden symbolisch gebruikt om een gedenksteen 
met S.A.S.-wing op te richten nabij een drukke rotonde in de stad. Daar ook werden grote gedenkplaten 
geplaatst in het zicht van de vier invalswegen, met de vermelding dat de stad werd bevrijd door het Belgisch 
Regiment Parachutisten S.A.S. 

------ 
We werden uitgenodigd ten huize E. Gerner, Consul van België te Groningen. Ook de heer Strating had de 
uitnodiging op 11 december 08, om drie uur, aangenomen. Hij was uitermate verrast er zijn hele familie en 
ook ons daar aan te treffen.  
De heer Gerner en ikzelf hielden een korte toespraak, waarop de Consul hem mededeelde dat het de koning 
der Belgen behaagde hem Ridder in de Kroonorde te benoemen en hem het juweel opspelde.  
Een heildronk volgde. 
 
Jaak 
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Tijdens ons verblijf in Kamina waren er toch enkele dingen  die grondig veranderden en dan heb 
ik het niet over de weersomstandigheden. Nemen wij vandaag eens even het valschermspringen 
op de korrel. Niet alleen was er het verschil van vliegtuigen, de DC3 (Dakota) was een vliegend 
paradijs in vergelijking met de C119 (Flying Boxcar). In de DC3 was het namelijk mogelijk met 
elkaar te praten zonder het risico te lopen een hoog aantal decibels te moeten produceren! De 
droppingzones (DZ) vormden soms ook wel eens een groot risico. Zolang het een routinesprong 
was waren er over het algemeen geen problemen omdat de DZ op voorhand was klaargemaakt 
zodat alles in optimale omstandigheden kon verlopen. Daar tegenover, als wij op een vreemde 
DZ sprongen, waren er wel eens problemen. De rode termieten maakten van hun verblijf een 
waar fort. Niet alleen waren ze soms enkele meters hoog en steeds rood van kleur maar het leken 
wel van beton gegoten bouwsels. Zelfs met een bulldozer waren ze niet omver te krijgen. Het 
voordeel was dat ze zeer goed zichtbaar waren zodat ze bij de landing goed konden vermeden 
worden. De andere termieten bouwden ook hun verblijf maar veel kleiner, grijs van kleur en ze 
leken op flink uit de kluiten gewassen paddenstoelen. Door het fijt dat ze onvast waren was er 
geen enkel probleem om ze te verwijderen. Wel een nadeel was dat ze moeilijk te zien waren en 
bij de landing leverde dit wel eens enig gevaar op want wanner men met deze kleine 
oneffenheden in aanraking kwam bij de landing kon dit wel eens min of meer zware kwetsuren te 
weeg brengen. Dit gebeurde toch regelmatig en meestal op DZ’s die niet regelmatig gebruikt 
werden. Maar wat wel vaker gebeurde was dat enkele parachutisten voorbij het eindpunt van de 
DZ neerkwamen, wat niet altijd plezant was. Men moest namelijk steeds terug naar het 
verzamelpunt en met de parachute en het materiaal op de rug was dat meestal vloeken en zweten 
geblazen. De reden hiervan heb ik nooit begrepen, was de afspraak met de piloten niet zoals het 
hoorde of wat dan ook. Het blijft voor mij nog steeds een mysterie! 
Op een dag sprongen wij op een voor ons onbekende DZ. Omdat de sprong een directe 
interventie vooraf ging mochten wij onze valschermen ter plaatse laten liggen en die werden dan 
later, door hiervoor aangeduide manschappen, gerecupereerd. Deze mensen namen niet deel aan 
de oefening. 
Wij verlieten onmiddellijk de DZ  naar de ons opgelegde opdracht. De mannen die de 
valschermen moesten verzamelen kwamen tot de conclusie dat er een viertal ontbraken, dus 
opnieuw op zoek. Voorbij het einde van de DZ werden de valschermen, na enkele uren zoeken, 
gevonden. Of toch hetgeen er van overschoot, want schijnbaar zijn de termieten verzot op nylon. 
Buiten de harnassen, was alles verdwenen, alles vakkundig opgepeuzeld. Zo zie je maar dat het 
Belgisch leger de hongerige spijst! 
Op een dag, wij waren toen gelegerd in Usumbura (Lyceum), was ik ook één van de gelukkige 
slachtoffers die voorbij de DZ terecht kwamen. Niet ver uit de buurt van een cité van de meer 
begoede blanken, van welke nationaliteit dan ook. Bij het verlaten van het vliegtuig had ik me 
licht gekwetst aan mijn pols en deze bloedde lichtjes. Reglementen indachtig, dat er geen bloed 
op de nylon mocht komen moest ik dus mijn  valscherm ter plaatse laten! Maar plots was de 
redding zeer nabij. Daar stonden ze dus, twee juffrouwen van rond de twintig! Mijn helm werd 
sito-presto vervangen door de groene muts en ik stapte naar de meisjes, legde mijn probleem uit 
met misschien wel iets te veel uitleg maar het lukte wonderwel! “Oh, monsieur”! De meisjes 
voelden zich bijzonder in hun sas...en ik uiteraard ook. Normaal gesproken duurde de operatie 
een paar minuten maar nu zorgde ik er wel voor dat ze nu een twaalftal minuten bezig bleven, 
temeer er ondertussen heel wat meer toeschouwers aanwezig waren. Ofwel lag de dome niet juist, 
het harnas kon beter, de koorden mochten niet verward geraken en vooral de hangriemen 
moesten mooi recht liggen. Kortom, er werd nogal wat afgelachen en heen en weer gelopen. 
Uiteindelijk zat alles netjes in de travelling-bag en kon ik naar het verzamelpunt. De reden dat ik 
zo laat arriveerde daar had ik mijn uitleg reeds klaar voor. Door het feit dat ik buiten de DZ was 
geland! Maar er kwam nog een schuchter verzoek of “monsieur” op een avond op bezoek wou 
komen. Met de breedste glimlach stemde ik toe dat het één van de volgende dagen wel zou 
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gebeuren. Nog even elkaar een handje geven, de voornamen werden uitgewisseld en wij 
vertrokken elk een andere richting uit. Ik voelde me uiteraard meer dan tevreden. 
Twee dagen nadien stapte ik, afgeborsteld tot in de puntjes, de bewuste straat in. Het viel me op, 
dat in het voorbij gaan menig gordijntje bewoog en dat sommige dames vergeten waren de 
brievenbus te lichten alhoewel de post er ’s morgens werd besteld. Op nummer 46 stond de 
moeder en de twee dochters me op te wachten. Moeder (Christine) kreeg een beleefd handdrukje 
(om te bewijzen dat ik mijn wereld kende) en de dochters moesten het doen met een zedig kusje 
op hun wang. Begeleid door de dames gingen wij naar binnen. De gordijnen bleven stil en de 
brievenbussen werden geledigd. 
Onze eerste pleisterplaats was de huisbar alwaar de aperitief werd opgediend. Wij zaten 
onmiddellijk op de goede golflengte. Er werd verteld en gelachen en nog meer gelachen en 
verteld. Rond half acht stelde Christine voor om aan tafel te gaan. Alles was tot in de puntjes 
geregeld, een koude schotel en een glaasje witte wijn. Na het eten stelde ik voor om samen de 
vaat te doen, ik wilde namelijk graag helpen. Christine was in de wolken maar de dochters waren 
dat minder. Maar ik had snel begrepen waarom, het viel me namelijk op dat ik beter met de 
handdoek kon omgaan dan de meisjes. Na de gedane arbeid werd de huisbar weer het geliefde 
plekje. Na verloop van tijd begreep ik dat het de juffertjes enkel te doen was om hun 
vriendinnetjes stik jaloers te maken en zo dus werd het alleen maar gezelliger. Rond 22,00 hr 
ging plots achter ons de deur open, de meisjes sprongen recht en na een gemeende “bon soir 
papa” en een dikke kus werden we aan elkaar voorgesteld. Op dat ogenblik vielen me twee 
dingen op! Ten eerste: er werd de ganse avond nog met geen woord gerept over “de heer des 
huizes” en ten tweede: stelde ik vast dat hij reeds goed aan de fles gezeten had. Hij was nog 
steeds in militaire kledij en ik kwam te horen dat hij de piloot was van het vliegtuig dat ons twee 
dagen tevoren had gedropt. Na een dubbele whisky ging hij zich wat opfrissen en omkleden. Bij 
zijn terugkeer in de woonkamer ging het er nog plezieriger aan toe. Alleen Christine was 
beduidend stiller dan voorheen, maar dat kwam waarschijnlijk door de witte wijn. 
Toen was het tijd om afscheid te nemen, het was ondertussen reeds middernacht Onze piloot, net 
niet in staat van ontbinding door de vele whisky’s, stond erop dat ik terug naar het “Lyceum” 
werd gebracht. De juffertjes moesten ’s anderendaags naar ’t school en wie schoot er dan over 
om deze taak te volbrengen? Juist, ja Christine. Ze zat reeds in de auto terwijl ik nog afscheid 
nam van de heer des huizes. Een stevige handdruk, de dochters ditmaal drie stevige kussen, 
waarvan de derde iets minder zedig dan bij mijn aankomst. Alhoewel het allemaal nog al mee 
viel. 
Tijdens de terugweg was de sfeer eerder bedrukt en een weinig meer gespannen dan in normale 
omstandigheden. Er werd bijna niet gepraat en hetgeen gezegd werd was meer dan onbelangrijk. 
Een paar honderd meter voor het “Lyceum” werd er halt gehouden en de motor even stilgelegd. 
Als bij toeval rustte plots haar hand op mijn dijbeen. Het kan toch niet dat het bij dit eenmalig 
bezoek blijft zei ze. Nog voor ik een antwoord kon geven waren wij aan het kussen. Het duurde 
net iets te lang om van een zedige kus te spreken. Wij gingen uit elkaar zonder nog een woord te 
zeggen. Dit was ook niet nodig! 
Drie dagen nadien kreeg ik te horen dat er nog twee plaatsen vrij waren in het vliegtuig met 
bestemming België. De commandant vond dat ik reeds lang genoeg in Afrika was en zo kreeg ik 
de voorkeur om terug naar huis te keren. Hoe graag ik ook in Afrika was toch verlangde ik er 
naar om dat meisje met de gouden rok en het witte bloesje (Cristal) nog eens flink vast te pakken. 
Enkele dagen later liet ik in een kort briefje vanuit België weten dat het toch bij die ene 
ontmoeting zou blijven, hoe spijtig ik dit ook vond!!! 
 
G.A.L. 
 
Citaat: Het is prettig om een heleboel geld te hebben, erg om arm en hongerig te zijn, maar     het 
allerergste is om nutteloos te zijn! 
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Levensloop van onderluitenant Denis Devignez. 
 
Brief van Dhr. Henk Strating aan Jaak Daemen in verband met de omstandigheden bij het overlijden van 
Denis Devignez.     
 
Beste Jaak, 
 
Zoals altijd heb ik het S.A.S. Veterans News 1.04, dat ik een paar dagen geleden ontving van voor tot 
achteren gelezen. 
De reden van mijn reactie is, dat ik even aanvullend wil reageren op jouw onderzoek betreffende de 
levensloop van onderluitenant Denis Devignez. 
In mijn boek “Kroniek van een bevrijding”, dat jullie in je bezit hebben, heb ik het een en ander beschreven, 
maar er is mij meer bekend: 
De Duitsers hadden op coördinaten 597162 aan de kust een uitgebreid bunkercomplex, genaamd Dollart-
Süd met daarin opgesteld 128, 105 en 88 mm. geschut. Ze konden hiermee zowel overtrekkende geallieerde 
vliegtuigen, schepen op zee, als doelen op het land beschieten. 
Midden april werd het met name ingezet als landsgeschut om het jullie en de Polen in de opmars (met 
succes) te hinderen. 
Toen jullie via Beerta en Nieuw Beerta (zonder e en h) probeerden op te rukken naar Nieuweschans, bleek 
het geschut uiterst accuraat te zijn. Er was een min of meer bekende waarnemingspost bestaande uit een 5-
mans bezetting op de coördinaten 587141, maar veel beter functioneerde in dit geval de aan jullie 
onbekende post gelegen in een bovenverdieping van een boerderij op 632129. Vanaf deze plaats konden de 
Duitse waarnemers in het open terrein alles wat uit de bebouwing van Nieuw Beerta te voorschijn kwam en 
op weg ging naar Drieborg of Nieuweschans op circa 1750 meter afstand duidelijk zien, en gericht vanaf 
Dollart-Süd onder vuur laten nemen. 
Op de kruising Drieborg (Oudedijk) – Nieuweschans, coördinaten 626110 stond op zondag 15 april rond 
19.00 uur een groepje van jullie sectie A zich te oriënteren, toen een salvo zware granaten (geen mortieren !) 
rond hen explodeerden met de door jou beschreven gevolgen. 
Van een burger, die destijds vlakbij de kruising woonde en waarmee ik in 1994 een interview had, hoorde ik 
dat Devignez door granaatscherven aan zijn romp zeer zwaar gewond en niet meer bij bewustzijn was. 
Aanvankelijk werd gedacht dat hij dood was.  
Hij is met een ambulance-jeep afgevoerd samen met korporaal Feremans – die ondanks zijn 
buikverwonding wel bij kennis was – naar het Canadese veldhospitaal in Ootmarsum (Twente, provincie 
Overijsel), een afstand van meer dan 100 km over gedeeltelijk slechte wegen. Gezien de aard van de zeer 
ernstige uit- en inwendige verwondingen en de erbarmelijke tocht is het zeer onwaarschijnlijk dat Devignez 
de volgende dag nog gehaald heeft. Daarom heb ik geschreven dat hij in diezelfde nacht nog is overleden. 
Achteraf is er nog een discussie geweest of het niet beter was geweest beide militairen naar het in vol bedrijf 
zijnde ziekenhuis in Winschoten op een afstand van 10 km te brengen. Mij persoonlijk lijkt dat Denis dan 
ook niet gered had kunnen worden. 
Tenslotte is het nog vermeldenswaard dat ook de Polen op dinsdag 17 april – nadat jullie je hadden 
teruggetrokken – op ongeveer dezelfde plek een Sherman tank met haar bemanning hebben verloren. 
Gelukkig vielen er toen slechts gewonden. De motorkoerier Jozef Ulezak kwam er slechter af: hij sneuvelde 
in dezelfde buurt op die 17de april vlak bij Drieborg.  
Op de 20ste werd een gecoördineerde tankaanval op Dollart-Süd gedaan – en afgeslagen – waarbij vier 
Poolse militairen sneuvelden. Later op die dag kregen de Poolse eenheden opdracht zich naar Duitsland 
terug te trekken om vervangen te worden door Canadese troepen, die nog dagen hebben moeten vechten om 
de vesting met behulp van luchtsteun uit te schakelen. 
Jaak, dit was mijn getailleerde aanvulling en ik hoop dat jij en de nabestaanden van Denis er wat aan 
hebben. 
 
Veel groeten van Henny en mij en tot een volgend contact. 
Henk Strating 
 



 
 
 

 

 
Activiteiten Regionale Leopoldsburg 

2009

 

Datum Maand Activiteit Plaats 

11 januari Statutaire verkiezingen om 10.00 uur Home 

6-8 februari Wintertocht Antwerpen Ardennen 

6 maart Nationale algemene vergadering Flawinne 

20 april Paaswandeling (maandag) Home 

24-22 april Opposet Landing oefening Oostende 

8-9 mei Sponsorloop voor de Mediclowns Sectie Genk 

15-17 mei Sappy Weekend Sectie Genk 

5 mei 1 ste klimdag  

4-5 mei 1 ste  sprongdag +res Schaffen 

21 mei Club uitstap naar …Menen enz.……. Reg.Leopoldsburg 

6 juni Mis overleden Para-Cdo van Limburg Eisden 

22-28 juni Opendeur Leopoldsburg Leopoldsburg 

13 juli BBQ om 13.00uur Home 

 augustus Medewerking Pukkelpop (nacht bewaking) Yap 

28-30 augustus 16 de Bokkenrijders Express Reg. Leopoldsburg 

 september Death-ride K blokken Reg Leopoldsburg 

11 september 2 de klimdag Marche-Les-Dames 

5 september Herdenking Limbosch-Melsens Meeuwen-Peer 

7-8 september 2 de sprongdag+res. Schaffen 

25 oktober Plechtigheid 1 Sgt Stef Vandewyngaert Home 

20 december Kerstfeest 
Home 

 

Onze buffet & traiteur-service,... 
Kwaliteit en betrouwbaarheid! 

  
De kunst om familie en vrienden op een piekfijn feestmenu te vergasten kent U als de besten.  
U vertrouwt immers op de al méér dan 44-jarige ervaring en kwaliteit van onze producten.  
Die vult U aan met uw eigen fantasie en creativiteit.  
Zo oogst U gegarandeerd succes aan uw feesttafel. 
Uiteraard kan je voor de volle 100% rekenen op ons vakmanschap en advies  
bij het plannen van uw evenement. Uw buffet is immers onze zorg ! 
 

Kwaliteit, zodat U weet wat U eet! 
Iedere dag zorgen we ervoor dat U steeds een aanbod hebt uit het beste.  
Nauwlettend wordt gekeken naar kwaliteit en versheid van de producten, alvorens we ze 
verwerken  
in uw buffet. Groenten, fruit, exoten, kaas, vlees en vleeswaren, wild en vis worden 
dagvers gekocht 
en uitgeselecteerd naar onze normen. Door onze jarenlange ervaring in verse voeding  
zijn wij in staat U steeds het neusje van de zalm te kunnen voorschotelen. 

Kortom voor mensen die graag het fijnere wensen! 
 

Slager Traiteur Carmans 
 

NV CARMANS E.&L. – Koerselsesteenweg 23 – 3580 Beringen 
Tel. 011 42 55 23   Fax 011 43 60 56 
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	E-Mail: secretaris@anpcvleopoldsburg.be 
	 
	 
	HOOFDSTUK II  Vervolg 
	          Arnold Salaets 
	 
	DE VERZETSMAN IS EEN MUIS DIE ZICH VERBERGT VOOR DE KAT. 
	Met de fiets van Johan Pelzmann, de Oostenrijkse deserteur, reed ik naar een afspraak. Een Duitse soldaat versperde me onverwachts de weg. " Halt !" Controle ? Had de man de Duitse legerfiets opgemerkt ? Als de wind schoot ik het bos in en wanhopig sprintend volgde ik de smalle kronkelende wegeltjes tot ik in mijn haast tegen een boom aanreed. Ik wierp de fiets tussen de struiken (waar ik hem later zou terugvinden). Ik hoorde mijn achtervolger naderen en holde een korenveld in. Een zeer uitputtende onderneming, want de stengels haken zich vast rond je benen, en hoe vlugger je wil lopen, hoe feller ze gaan stremmen.  Aan de overkant zag ik een vrouw met een fiets, maar ik was te vermoeid om hem af te pakken, en zij vluchtte verschrikt. Ik waadde doorheen de Dommel, vond een schuur en verborg me in het hooi. Dat was de boer niet ontgaan. Hij stelde voor me wat soep te brengen. De honger neep, maar ik weigerde. "Ze zoeken me. Ga in huis en doe alsof je van niets weet." Toen het me veilig leek, sloop ik weg. Ik was ontsnapt. Als de Moffen de bossen doorzochten, gebruikten ze soms honden. Die vreesden wij het meest. We hadden ronde plaatjes gekregen ter grootte van een doosje schoensmeer. Die moesten we op onze vluchtweg achterlaten zodat de dieren het spoor bijster zouden geraken. Er stond een Engelse tekst op gedrukt. Hadden ze die ooit op ons gevonden, waren we zeker vogels voor de kat. Zulk soort bandieten schoten ze ter plekke dood.Toen we nog op de Roosen verborgen zaten, zijn we 's nachts met een viertal ergens tussen het Lindel en Eksel de wapens voor onze groep gaan afhalen. De veldwachter, Harrie Bergs, was erbij betrokken. Achteraf kwam hij terecht in een concentratiekamp. We ontvingen een Brengun, twee mitrailletten, bijhorende munitie en een paar dozijn Mills granaten. Behalve Thieu Vanderfeesten had niemand zijn legerdienst volbracht, noch enige gevechtservaring opgedaan. We wikkelden het wapentuig in geolied papier en begroeven het voorlopig, goed afgedekt, op de Roosen, op zo'n 500 meter van de woning van Kupke Schildermans.Ze zijn later wel goed van pas gekomen !In die kuilen werden we geplaagd door piepkleine kevertjes. Die beten zich vast, wat erg pijnlijk was. Bij de Russen te Kaulille liep ik ook nog schurft op. De dokter gaf mij de geneesmiddelen van die tijd, zinkwit als ik me goed herinner.'s Nachts ging ik me dan wassen in het kanaal en smeerde me er vervolgens mee in. De huid sloeg wit uit en voelde pijnlijk aan. Emonts Pohl, de toegewijde verpleger van de Parachutisten, zal me er in Tervuren helemaal van genezen. De Russen drongen voortdurend aan om hun namen op te geven aan Londen. Ze wilden bewijzen verzamelen om zo hun overheid na de oorlog te kunnen overtuigen dat ze ontsnapt waren uit krijgsgevangenschap en de strijd hadden voortgezet als partizaan. Een Russisch soldaat mocht zich nooit overgeven en moest desnoods sterven op zijn post ! Tijdens mijn bezoek aan Rusland achteraf vernam ik van overlevenden dat velen waren terecht gekomen in Siberië. Marcel Royers zond vaak uit langsheen het kanaal te Kaulille, Lozen of Neerpelt. Wij waren dan schildwacht en stonden op de uitkijk. Marcel woonde met zijn echtgenote bij Jan Deckx te Kaulille. Ze hebben hem in zijn bil geschoten en naar een concentratiekamp gestuurd, evenals zijn vrouw en Jan Deckx.We werden op de hoogte gebracht van een grote wapendropping van 16 containers te Kleine Brogel. De code was streep, punt. Thieu en Royers waren er. Royers was vermomd om onbekend te blijven voor de helpers. Het wachtwoord was "Hebt ge vuur voor mij ?" en het antwoord "Neen, ik rook niet."Toen ik me naar de afspraak spoedde, liep ik een onwetende boer tegen het lijf die om middernacht met razende tandpijn rondliep. Hij had geen vuur ! De onderneming mislukte twee maal. We vernamen achteraf dat een vliegtuig was neergeschoten te Neeroeteren. Vier Amerikanen die zich met hun parachute hadden kunnen redden, zouden door Charel Willekens worden weggebracht. Dokter Smet verzorgde twee van hen. De evacuatielijn was echter onderbroken en dus moesten wij ze verbergen in onze kuil op de Rooie Pier. Gertrude, de Hongaarse die voor de oorlog als kind was opgenomen door Dr. Smet, gaf ons voor hen dekens uit zijn voorraad. Toen we er mee aankwamen in onze kuil, vonden we onze gasten totaal ontredderd terug, radeloos en bibberend van de kou. We konden dat wel begrijpen. Zij kwamen uit de Britse weelde van wat wij een overvloed aan eten en verzorging zouden noemen. Vier weken bleven ze bij ons ondergedoken. Er kwam ook nog een Nieuw-Zeelander bij. Deze mannen hadden niet het minste benul van onze voedselproblemen.Wij schrokken toen we zagen hoe ze de konfituur twee vingers dik op hun brood smeerden !Zelfs in onze gelukkige dagen konden wij ons dat niet veroorloven ! Ze leden ontzettend onder de honger, veel meer dan wij. Gelukkig bracht onze zus elke middag Thieu's Winterhulpsoep naar het bos. Charel Willekens heeft de mannen uiteindelijk weggebracht naar het Lindel in de omgeving van het Hobos. We hadden veel contact met de Oostenrijkse deserteur Johan Pelzmann. Deze moegetergde S.S.-er had in een vlaag van woede zijn officier doodgeschoten en was het kamp te Leopoldsburg ontvlucht met een legerfiets, een revolver en een granaat. Theo Spooren had hem aan burgerkleren geholpen. Onze chef vertrouwde hem niet: de beste Pruis heeft nog een paard gestolen ! Indien ze hem te pakken kregen, zou hij teveel mensen kunnen verraden.De Salaetsen moesten hem maar doodschieten !Wij konden het niet over ons hart krijgen, en zeven maanden lang groeide de vriendschap. Pelzmann zou als tegenprestatie de collaborateur Melsen moeten neerschieten. Wij raadden hem dat af, daar het onnodige zoekacties en wraaknemingen zou uitlokken (Melsen en Heilmans werden na de oorlog gefusilleerd). De overmoedig geworden Oostenrijker vloog uiteindelijk tegen de lamp. Hij floot de meisjes na die van hun werk te Kaulille terugkeerden. Die gingen zich beklagen bij een Duitsgezinde. Ze hebben hem toen zwaar gefolterd. Eerst mishandelden ze hem, bonden dan zijn handen vast en plaatsten hem op een halve meter van de muur. <BR< een de Pier.Driehonderd man hebben ze ingezet om er de bossen te doorzoeken. Hij had het lang genoeg uitgezongen en de vogels waren al gevlogen ! Voor verder verhoor werd hij overgebracht naar Brussel. De bevrijding kwam geen dag te vroeg, en hij kwam terecht in Groot-Brittannië als krijgsgevangene. Met zijn allen hebben we een brief ondertekend, en zo werd hij ontslagen en kon hij terugkeren naar Oostenrijk. Sindsdien is hij in dankbaar contact gebleven met de familie Bierkens.  Hij had niemand verraden. Op die hoeve verbleef ook Michel Swarts, een Joods schilder en leraar Esperanto. Hij was een zeer angstig man. Begin 1944 vertelde hij ons over de concentratiekampen en de verbrandingsovens. Zulke onmenselijke verhalen konden wij niet geloven. Die gruwel kon onmogelijk waar zijn ! … De Gestapo viel binnen in dat gezin met twaalf kinderen. Bierkens werd geslagen en mishandeld en vervolgens legden ze hem op het scherfbord en drukten het scherfmes op zijn keel zoals wij stro kappen. Hij heeft dan gesproken maar had voldoende tijd gewonnen opdat iedereen kon vluchten. De angstige Jood kregen ze evenmin te pakken. Op de Rooie Pier zaten ook Russen verborgen, zoals te Kaulille en te Reppel. Ook zij verscholen zich in kuilen die zij 'tunnel' noemden. Over de lengte van een met struiken begroeide berm groeven ze een deel af. Ze herstelden de helling door die af te dekken met stevige materialen. Ze verdoezelden het geheel zodat hun tunnel na camouflage onopvallend en onzichtbaar werd. Ze stelden rechtbanken samen met rechters, aanklagers en pleiters. Wit-Russen, Oekraïners en verplicht weggevoerden waren zo al verdacht van collaboratie en kregen het nu hard te verduren. De hoofdvraag was: "Welk was de toestand aan het front toen je krijgsgevangen werd genomen ?" Politieke problemen van voorheen speelden mee, evenals die op persoonlijk vlak. Eén van de veroordeelden smeekte: "Belg, help mij !" Maar wat kon ik doen ? Ik deed een poging, sprak in zijn voordeel en voerde aan dat de bossen niet uitgestrekt genoeg waren om twee partijen te herbergen. Hun besluit was: "Ze hebben ons al eens verraden !" Ik werd nu met andere ogen aanzien. Die nacht sliep ik tussen zes Russen in een afzonderlijke kleine tunnel. Ik liep er trouwens het schurft op. Als ik eens ging plassen bleven ze wantrouwig bij me. Ze hadden ook wat graag mijn revolver gestolen. Op enkele kilometers daar vandaan stortte een vliegtuig neer. De Russen waren er het eerst bij. In de omgeving vonden ze een bemanningslid als het ware in de grond geboord, in zittende houding en rechtgehouden door een tak die door zijn nek zijn hoofd doorboorde. We hebben hem in asfaltkarton gewikkeld en begraven. Met steentjes tekenden we een kruis op zijn graf en de Russen een hamer en sikkel. Na de bevrijding werd hij opgegraven. Het was een Canadees. Toen we met het Regiment in Flensburg aan de Deense grens lagen, heeft Willy Hendrickx voor mij nog een brief opgesteld in het Engels. Die hebben we verzonden naar een zeker Miss Bailey, samen met een gedicht dat de dode op zak had. In 1946 kwamen Engelsen mij ondervragen op het werk. De officier was niet tevreden: wij zouden het lijk beroofd hebben. Hij vergat daarbij dat de Russen het lang voor ons hadden gevonden.    
	Jaak Daemen  
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