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Werkgroep Algemeen bestuur

Squad Cdo : Corstjens Marcel : marcel.corstjens@proximus.be

Squad Springen : Latet Henri 013/67.52.19 henri.latet@skynet.be

Mag & Mat  : Hendriks Louis 0479/735582

Willems Johan

Vaandrig : Clauw Walter 0472/735582

Simons Maurice

Keuken : Lecocq Rudy 011/63.50.77 rudy.lecocq@telenet.be

Waterschoot Freddy

Activiteiten : Boes François

Lemmens Vic

Schalley Leon    leon.schalley@telenet.be

Thijs René

Vanheel Willy willy.vanheel@gmail.com

Lokaal : Clauw Walter 011/40.23.44

News Flash Corstjens Marcel & Latet Rik

Barman : Clauw Walter 0472/735582
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VOORWOORD

Als je dit zult lezen is er een hele tijd verstreken na de vorige flash, het is
buiten mijn wil omgegaan daar ik enkele dagen uit de running ben geweest ,
en nu zit ik weer met volle moed achter mijn computer.
Ook is de grote uittocht begonnen naar de warmere oorden op deze planeet,
zo zie je maar dat het jaar snel is heengegaan.
Wij kunnen ons ook de vraag stellen waarom vliegt de tijd zo snel, ik denk
dat het komt dat ook de informatie zoals fasebook , twitter enz. ons er toe
dwingt om met onze of  deze tijd mee te gaan ook om onze kleinkinderen te
kunnen volgen, zowel de leerstof  als de informatica treed met een sneltrein
vaart deze wereld binnen.
Dan kunnen wij stellen in wat een wereld leven wij, oorlogen, aanslagen met
heel veel vluchtelingen tot  gevolg, nu stel ik de vraag hoe kunnen wij dit
stoppen !!!  Maar wij zullen het aan de volgende generatie moeten over  laten
om een oplossing te vinden.
Ook wij moeten eens nadenken naar de toekomst toe, er gaan allerlei
geruchten betreffende de onteigeningen van militaire terrein waar ook ons
Home toe behoord  hopelijk is het zoals veel in ons klein  Belgenland een
project van lange duur.
Tot nu toe hebben wij een drukke agenda achter de rug met  Plechtigheden
en activiteiten,  De  ANPCV sprong en klimdag , De slag om Lummen,
Achel -Hamont , Lozen Bocholt, Oostende enz.
Ik dank alle deelnemers die mee werkten en aanwezig waren op deze
activiteiten en plechtigheden, verder zullen wij alles bekent maken via onze
agenda  in het Home en op www.anpcvleopoldsburg.be
Verder wil ik Jullie nog fijne en warme zomermaanden toe wensen.

Marcel

www.anpcvleopoldsburg.be
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Homilie

Joannes Vos " S.A.S. "

Eisden 24 juni 1925 - Overpelt 19 april 2016
Lid van de vriendenkring Para Commando Regionale leopoldsburg

Zijn jeugd

Joannes Vos, onze pappie, werd geboren op 24 juni 1925 te Eisden in Limburg en werd al van kinds af
door iedereen Jan genoemd. Zijn vader, Edmond, was afkomstig uit Aarschot en zijn moeder, Therésa
Vanhoudt, kwam uit Neerpelt. Edmond was rijkswachter in Eisden en zoals het toen de gewoonte was,
werd een rijkswachter om de vijf jaar gemuteerd naar een andere kazerne. Zodoende verhuisde het gezin
van Eisden naar Ieper, Kortrijk en Gent.

Onze vader groeide op in een gezin van zeven meisjes en zes jongens. Uit de verhalen van die broers en
zussen mogen we besluiten dat hij, als opgroeiende jongen, niet bepaald tot het huiselijke, brave en
volgzame soort van zoons behoorde.  Hij kleurde toen al graag, zoals men zegt, buiten die veilige lijntjes,
en dat heeft een groot deel van zijn leven getypeerd. Zo haalde hij als kind heel wat schelmenstreken uit en
zocht nadien bescherming in het hondenhok.  De hond liet immers alleen onze vader in zijn kot toe.
Indien Ernest Claes onze pappie had bezig gezien, zou hij zijne ‘Witte van Zichem’  zeker  ‘De Zwarte van
Gent’ hebben genoemd.  Toch zong onze vader ook als brave koorknaap in de mis en verdiende er een 1
frank mee die hij, zoals het de gewoonte was, moest afgeven aan zijn vader. Onze pappie was erg sportief;
hij kon voetballen en turnen als de beste.

Kerstdag in het jaar 1939 was een zware klap voor hem en het hele gezin.  Die dag overleed zijn moeder;
onze vader was toen 14 jaar en sindsdien hebben de kerstvieringen altijd een speciale betekenis gehad.
Zijn militair verleden Als S.A.S. 1943-1945
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Jan Vos
alias John Fox

Jan onze Pa moet het leger vervoegen, maar ziet nog de kans een afspraak te maken met een politieman te
Calais om zijn familie op te vangen. Jan was nog geen zestien en dus niet opgeroepen. Hij vergezelde de rest

van het gezin. Te Adinkerke begon de voettocht richting Calais, via Duinkerke. De
Duitsers waren vlugger en sneden hen de weg af. Een vriendelijke Brit die met zijn
legervrachtwagen terug naar Duinkerke reed, nam hen mee. Nadien werd het weer stappen
maar nu naar Gent. Hun rijkswachtkazerne was bezet door de Duitsers. Nog een geluk dat
vader uit voorzorg hun meubelen had ondergebracht in een leegstaand huis.

http://anpcv-leopoldsburg.be/sas/janvos/kaart01.jpgEén van de synoniemen van oorlog en
bezetting is honger, zeker in steden zoals Gent. Bovendien
werd in een rijkswachtkazerne geen smokkelwaar

toegelaten ! Tijdens zijn vrije tijd en vakantie kon Jan aan de slag bij een
bakker (Dikke Mie - Voormuide Gent). Dat had zeker zo zijn voordelen,
maar het betekende ook zeer vroeg uit de veren om rond vijf uur alles op te
ruimen. De bakker was een verzetstrijder van het eerste uur. Studenten
bezorgden hem ingrediënten om springstof te maken. Het mengen gebeurde
's nachts in de bakkerij. 's Morgens moest onze bakkersgast dan opruimen.
Hij had al vlug door wat er gaande was. De inval in de bakkerij gebeurde als
de spreekwoordelijke dief in de nacht. De hele woning werd doorzocht en de
bakker aangehouden. Jan had nog vlug een met springstof gevulde buis en
enkele zelfgemaakte handgranaten uit een afvoerputje in de kelder kunnen
halen. Onder het mom wat suiker te gaan halen op zolder, legde hij de loden
pijp in de dakgoot waar ze niet werd opgemerkt. De granaten verdwenen met een plons in de gracht. De
bakker werd gefusilleerd. Jan voelde het warm worden aan zijn voeten. Rondom hem werden de eerste
aanhoudingen verricht.

MIJN TWEEDE VLUCHT NAAR FRANKRIJK 1943 In januari 1943 werd het de hoogste tijd om
onder te duiken, te vluchten. Er werd verteld dat je drieduizend frank nodig had om de Franse grens over te
steken. Mondvoorraad, sardienen bijvoorbeeld, kon je ook maar beter voorzien. Jan had geen enkel contact met

vluchtroutes. Zijn familie stelde hij niet op de hoogte van zijn voornemen. Met
zijn bakkersgezel Lievin Dewaele sprak hij af om samen te vertrekken. Zijn zus
kreeg opdracht om de baas te verwittigen dat hij ziek was. Ze vertrokken met
de trein naar Kortrijk, maar vooraleer die het station binnenreed, sprongen ze
er af. Zijn zus, die in Kortrijk woonde, verleende hen onderdak voor die eerste
nacht. Zijn schoonbroer wisselde hun
spaarcentjes om in Franse munt. De reis
naar Parijs kon beginnen. Jan wist zich

wat te behelpen met 'schoolfrans'. Zijn gezel verstond geen woord, en
dat maakte hem gedurende de hele reis onzeker en volledig afhankelijk
van Jan. Na enig
zoekwerk in het onbekende Parijse station, vonden ze de trein naar
Bordeaux. Het geluk stond nog steeds aan hun kant en zo bereikten
ze Dax. Verscholen in het donkerste hoekje van de wachtzaal brachten
ze er een nacht door op de bank.
Geschrokken sprongen ze overeind ! "Wat doen jullie hier ?" vroegen de gendarmen. -"We gaan naar Lourdes
om er te bidden voor genezing, ik ben ernstig ziek in mijn hoofd." -"Meekomen ! " Ze volgden met hangende
pootjes. Zou dit het einde betekenen van hun avontuur ? Eén van de wetsdienaars wilde hen wel laten gaan,
maar de andere deed moeilijk. Jan bepleitte zo goed mogelijk zijn zaak.
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Er voegden ze een groep van zesenvijftig vluchtenden onder wie verschillende Joden. Vóór het vertrek eiste de gids
de uitbetaling en honderdduizend frank om hen over de Pyreneeën te loodsen. Uit eigen zak legde Decoene
twintigduizend frank bij, om de mannen aan te porren. Na overnachting in een schaapstal vertrok de groep in de
richting van de Pic Des Escaliers. Al vlug begonnen de zware koffers hun tol te eisen. Jan had zijn koffer
achtergelaten en de belangrijkste spullen verdeeld over zijn zakken, of omgehangen. Hij bleef voortdurend zo dicht
mogelijk bij de gids. Tijdens de steeds steiler en moeilijker wordende klim geraakte de colonne meer en meer
uitgerokken. Plots werden ze beschoten vanop een hoogte aan de andere kant van een
diepe, brede ravijn. Het geweervuur, hoewel niet nauwkeurig, sloeg vervaarlijk dichtbij
in. Iedereen zocht dekking. Een klein groepje, waaronder Jan, was met de gids verder
gelopen. De patrouille op de andere berg zou urenlang moeten dalen en klimmen om
hen terug in te halen. Het groepje hield halt in de sneeuw opdat de anderen zouden
kunnen aansluiten. Na lang wachten, bibberend van de kou, trok de fel geslonken groep
verder. Ze waren nog met zesendertig ! Het stijgende wegeltje werd steeds smaller en
veranderde in niet meer dan een paadje. Het was hooguit een meter breed, met ijs
bedekt, links een rotswand en rechts in het donker een niet te peilen ravijn. Sommigen
waren niet langer in staat om hun bezittingen mee te sjouwen, en ze boden geld aan
vrijwilligers die hun koffers wilden dragen. Jan was maar al te blij zijn handen vrij te hebben om zich vast te
klampen aan de rotswand. Zo worstelden en zwoegden ze zich doorheen de eindeloze nacht. Daarna bleek een
lange rustpauze broodnodig, want iedereen was uitgeput.

http://anpcv-leopoldsburg.be/sas/janvos/kaart02.jpgIn de loop van de volgende nacht
bereikten ze een boerderij in Spanje. Daar wachtte hen een stoofpot bereid in een
grote ketel, hangend in de open haard, en zware Spaanse wijn. Nooit had het Jan
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sigaretten. Iemand ruilde zijn pakje Gauloises voor de
rijbroek. Diezelfde 'rijke' had iemand gevraagd zijn koffer te
dragen boven in de bergen en had daarvoor een flinke som geld beloofd. De 'rijke' verdween
echter onverwacht en de beloofde som werd nooit uitbetaald ! Verrijkend voor je
mensenkennis ! Drie maanden brachten ze door in die gevangenis. Jan maakte er onder meer
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Er voegden ze een groep van zesenvijftig vluchtenden onder wie verschillende Joden. Vóór het vertrek eiste de gids
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mogelijk bij de gids. Tijdens de steeds steiler en moeilijker wordende klim geraakte de colonne meer en meer
uitgerokken. Plots werden ze beschoten vanop een hoogte aan de andere kant van een
diepe, brede ravijn. Het geweervuur, hoewel niet nauwkeurig, sloeg vervaarlijk dichtbij
in. Iedereen zocht dekking. Een klein groepje, waaronder Jan, was met de gids verder
gelopen. De patrouille op de andere berg zou urenlang moeten dalen en klimmen om
hen terug in te halen. Het groepje hield halt in de sneeuw opdat de anderen zouden
kunnen aansluiten. Na lang wachten, bibberend van de kou, trok de fel geslonken groep
verder. Ze waren nog met zesendertig ! Het stijgende wegeltje werd steeds smaller en
veranderde in niet meer dan een paadje. Het was hooguit een meter breed, met ijs
bedekt, links een rotswand en rechts in het donker een niet te peilen ravijn. Sommigen
waren niet langer in staat om hun bezittingen mee te sjouwen, en ze boden geld aan
vrijwilligers die hun koffers wilden dragen. Jan was maar al te blij zijn handen vrij te hebben om zich vast te
klampen aan de rotswand. Zo worstelden en zwoegden ze zich doorheen de eindeloze nacht. Daarna bleek een
lange rustpauze broodnodig, want iedereen was uitgeput.
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Cestona werd de volgende
halte, waar ze logeerden in hotel
Oyarzabal. Het eten was er
niet zo best. Een
contingent van zowat
tweehonderd mensen uit het

concentratiekamp Miranda vervoegde hen. Toen was het nog wachten op de regularisatie
van hun documenten. Met een dertigtal anderen werd Jan overgebracht naar een kleiner
hotel. Weber werd aangeduid als hoofd van dat groepje. Hij was een sympathieke
leidersfiguur. Later zal hij trouwens bekendheid verwerven als vertrouwensman van

Tshombe in de Katanga-kwestie. Met een groepje van
twintig, waaronder Weber, vertrok Jan twee maanden
later naar Portugal. Na een lange, doch boeiende
treinreis kwamen ze op 11 juli 1943 aan in Lissabon.
Eerst verbleven ze in een hotel in de stad, daarna
verhuisden ze naar de overkant van de Taag, Costa da
Caparica, goed gekend door de Belgen die er
transiteerden. Zonnebadend en luierend aan het

strand deed iedereen nieuwe krachten op.

EEN VLUCHT VIA SPANJE,PORTUGAL, GIBRALTAR, NAAR ENGELAND via SCHOTLAND
http://anpcv-leopoldsburg.be/sas/janvos/kaartgibraltar002.jpg
In de nacht van 1 september 1943 wachtte de René Paul hen op om in de vroege
ochtend koers te zetten naar Gibraltar. Twee destroyers begeleidden hen ter
bescherming, wat niet belette dat Duitse vliegtuigen hun bommen op hen mikten.
Gelukkig zonder doel te treffen. Eén van de vliegtuigen werd afgeschoten en dat
werd uitbundig toegejuicht. De kapitein van de René Paul keurde dit gejubel echter
af, want hoedanook lieten mensen hun leven. Zeemans solidariteit ? Zeelui zijn zo.
De René Paul zou later getorpedeerd worden en vergaan. Terwijl Gilbraltar
dichterbij kwam, kregen ze zicht op het uniek mooie panorama van Tanger,

gebouwd tegen een helling en schitterend in de zon. De baai van Gilbraltar lag vol met schepen. Daar werden de
konvooien samengesteld. De haven was volledig afgeschermd met draad als afweer tegen de zeer stoutmoedige
Italiaanse aanvallen met duikboten, hun beruchte door mannen bestuurde torpedo's, kikvorsmannen en dies meer.
Hier ontvingen Jan en zijn metgezellen met veel trots hun eerste battle-dress. Ze kregen bovendien primair
onderricht, theorie en praktijk. Zwemmen was een belangrijke sport en werd dan ook intens beoefend. Jan at er
voor het eerst een granaatappel, en ondervond dat je in zoiets niet zo maar kon bijten !... De groep verliet Gibraltar
aan boord van de cargo 'Eastern Prince'. Slapen deden ze in hangmatten op de verschillende dekken, zoals in elk

troepentransport. Er waren een tweehonderdtal Belgen aan boord. Velen onder hen
hadden de ellende ondergaan van het gehate Spaanse concentratiekamp Miranda. Er
waren ook Belgen van het Franse 'Légion
Etrangère'. De overige passagiers waren Britten en
Polen. Een vijftigtal schepen vormde een machtig
konvooi dat koers zette naar de oceaan.
Vijandelijke duikboten waarden rond, maar werden
op afstand gehouden door de
diepzeebommen van de begeleiders. Menig passagier

was fel onder de indruk van het lawaai dat weerklonk in het ruim wanneer zo'n
dieptebom ontplofte. Elke dag werden er alarmoefeningen gehouden. In drie weken tijd stevende het konvooi tot
ver achter de Azoren en voorbij Ierland tot in Greenoch in het mooie groene Schotland.
http://anpcv-leopoldsburg.be/sas/janvos/kaartazoren.jpgIn drie weken tijd stevende het konvooi tot ver achter de Azoren

en voorbij Ierland tot in Greenock in het mooie groene Schotland.
http://anpcv-leopoldsburg.be/sas/janvos/kaartschotland002.gifNa een eerste controle werd
de reis verder gezet per trein.
In de 'Patriotic School' te Londen werd iedereen volgens alfabet opgeroepen en
gedurende enkele uren grondig ondervraagd. De examinatoren bleken bijzonder
goed op de hoogte te zijn van Jans leven in België. Na enkele uren werd hij
goedgekeurd. Op 24 november 1943 kreeg hij de stempel van 'immigration officer'.
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Zijn reisgezel Dewaele werd veertien dagen eerder opgenomen in het leger, aangezien de V van Vos verder naar
achter zit in het alfabet. Jan vroeg om piloot te worden van de B.A.F., Belgian Air Force. Hij sloeg in alle proeven,
maar de ogentest mislukte wegens lichte kleurenblindheid. In Leamington Spa stempelde de politie zijn visum af op
12 januari 1944. Daar kreeg hij zijn eerste opleiding. Op uitgangsdagen kruiste hij het pad van Belgische
parachutisten die in de omgeving waren gelegerd. Toen hij ingelijfd werd in de Eerste Belgische Brigade, ontmoette
hij Freddy Limbosch, die net was aangekomen om een dertigtal mannen te recruteren. Jan meldde zich bij de
Commandant van de Brigade (Piron). Hij verzocht dienst te mogen nemen bij de Para's, maar dat werd hem
geweigerd. De ontgoocheling was zo groot dat Jan zonder meer de bevelhebber de rug toekeerde en het kantoor
verliet zonder hem te groeten. In de gang riep Piron hem na dat hij maar naar het onderzoek moest gaan van dokter
Jean Limbosch. Tenslotte werd hij goedgekeurd. Van de honderd kandidaten werden er dertig weerhouden. De
Para's waren

ondertussen verhuisd naar Galston nabij Kilmarnock en Glasgow in Schotland. De groep van dertig werd duchtig
onder handen genomen door Sergeant Krolikowski, korporaal Parmentier en Lance-corporal Barette. Het groepje
slonk onder de harde trainingen. Aanvankelijk werd Jan ingedeeld bij het squad van Krolikowski, samen met Mal en
de Villermont (die later zal sneuvelen in Bure tijdens het Ardennenoffensief). Omwille van taal kwam hij vervolgens

terecht in het squad van De Rechter (springstoffenspecialist), Engelen en David Kowarski.
De 'Canadezen' en de Nederlandstaligen kwamen onder bevel van Freddy Limbosch en Jos
Ghijs. Barette en Parmentier pijnigden hen 's morgens voor het ontbijt met roadwork: wie
niet kon volgen, vloog zonder pardon buiten, t.t.z. 'Return To Unit', R.T.U. In die periode
zag hij Korporaal Holvoet (onder-luitenant Special Forces) gepakt en gelaarsd vertrekken.
Hij zou hem nooit meer weerzien. Holvoet werd geparachuteerd als radio-operator, maar
na een tijd aangehouden en te Hattem nabij Zwolle gefusilleerd en in de Yssel geworpen.
Oefeningen en manoeuvres in Ayr en Noord-Schotland wisselden mekaar af. In de bossen
had hij ooit een ontmoeting met een vos ! Hij beleefde allerlei avonturen. Tijdens een
oefening moest het squad De Rechter een rivier oversteken. De Homeguards waren hun

vijanden en wisten ongeveer waar ze moesten zoeken. Het was koud en om een nat pak te vermijden leidde De
Rechter, tegen alle regels in, zijn mannen over een bruggetje. Maar ... de Homeguard waakte ! "Halt" Snel als een
bliksemschicht wipten ze allemaal over een haag en kozen het hazenpad. Voor de oudere mannen van de
Homeguard was de haag te hoog en ze verloren elk spoor. 's Anderendaags echter zat er een flinke vlieg aan de
lamp toen ze met hangende pootjes uitleg moesten verschaffen aan Freddy Limbosch.

De Eenheid werd gedropt en wij, de dertig nieuwelingen, moesten de vijand utbeelden en hen opzoeken. We
werden naar een R.V.punt vervoerd voor de briefing. Na de oefening zouden de vrachtwagens ons daar ophalen.
Op een gegeven ogenblik sloop ik alleen rond en zag Deom. Zoals was afgesproken, riep ik "Gezien", wat gelijk
stond met gevangen of dood. De rest van het squad overviel mij echter! Overmacht. En daar stond ik,
bedremmelde Jan Vos, mijn geweer afgenomen en ergens verborgen. De vijand verdween. Zonder wapen durfde ik
niet terugkeren want dat zou zeker R.T.U. betekenen. Na lang zoeken vond ik mijn wapen. Aangekomen op het
R.V. punt was iedereen al vertrokken. Ik herinnerde me het R.V. punt van de "vijand", dat een twintigtal kilometer
verderop lag. Met flinke stap volgde ik de spoorweg en kwam net op tijd aan. 'Grootmoedig' kreeg ik de toelating
de vijand te volgen op hun lange marsch naar het kamp. 't Is toen dat ik leerde al slapend te marcheren.

Jan vertelt verder:

We maakten deel uit van een groep bestaande uit A en B troops. De B troop was verdeeld in squads van vijf man.
Drie squads werden geleid door Sadi Kirschen, drie door Jos Ghijs en drie door Freddy Limbosch. Vanderheyden,

Debêfve en anderen waren aangeduid voor A squadron. Freddy Limbosch was
mijn luitenant. Ik behoorde tot het squad De Rechter, samen met Engelen en
David Kowarski. De vijfde man verliet ons R.T.U. Melsens was squadoverste
van Debuf, Goessens, Sas en Veroft. De eerste twee maanden training waren
fysisch bijzonder veeleisend en hard. Daarna kwam er meer afwisseling:
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Debêfve en anderen waren aangeduid voor A squadron. Freddy Limbosch was
mijn luitenant. Ik behoorde tot het squad De Rechter, samen met Engelen en
David Kowarski. De vijfde man verliet ons R.T.U. Melsens was squadoverste
van Debuf, Goessens, Sas en Veroft. De eerste twee maanden training waren
fysisch bijzonder veeleisend en hard. Daarna kwam er meer afwisseling:
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theorieën allerhande, les in springstoffen, worstelen, unarmed combat, gymnastiek, enz. De dag begon met een
drietalige speech van onze 'boss' Blondeel. Daarna deelden De Rechter en Melsens ons het programma mee voor
die dag. Het squad Melsens trainde toen bijvoorbeeld met een Six Pounder kanon. Wij volgden
een kursus Sniper, scherpschutter, onder leiding van Henk Verschueren. Dat gebeurde in een
steengroeve op een vijftigtal kilometers lopen van het kamp. Met De Rechter, onze
springstoffen-onderrichter, oefenden we onder andere met Gammon Bombs op vaten olie. Dat
veroorzaakte steekvlammen van wel dertig meter hoog. Zware oefeningen volgden op lange
marchen, aanvallen op schildwachten (Limbosch en Verschueren), kaartlezen (De Rechter was
hierin bijzonder sterk). Ons ongeduld groeide zienderogen. Op een dag kregen we bezoek van
Monty-Montgommery. Daarop vertrokken we naar een groot kamp. We kregen er onze
volledige uitrusting. Geduldige en bekommerde magazijniers bezorgden ons kleding en
bewapening. We waren klaar voor de strijd ! We maakten deel uit van een groep bestaande uit A en B troops. De B

troop was verdeeld in squads van vijf man. Drie squads werden geleid door Sadi
Kirschen, drie door Jos Ghijs en drie door Freddy Limbosch. Vanderheyden,
Debêfve en anderen waren aangeduid voor A squadron. Freddy Limbosch was
mijn luitenant. Ik behoorde tot het squad De Rechter, samen met Engelen en
David Kowarski. De vijfde man verliet ons R.T.U. Melsens was squadoverste
van Debuf, Goessens, Sas en Veroft. De eerste twee
maanden training waren fysisch bijzonder veeleisend en

hard. Daarna kwam er meer afwisseling: theorieën allerhande, les in springstoffen, worstelen,
unarmed combat, gymnastiek, enz. De dag begon met een drietalige speech van onze 'boss'
Blondeel. Daarna deelden De Rechter en Melsens ons het programma mee voor die dag. Het
squad Melsens trainde toen bijvoorbeeld met een Six Pounder kanon. Wij volgden een kursus
Sniper, scherpschutter, onder leiding van Henk Verschueren. Dat gebeurde in een steengroeve
op een vijftigtal kilometers lopen van het kamp. Met De Rechter, onze springstoffen-

onderrichter, oefenden we onder andere met Gammon Bombs op
vaten olie. Dat veroorzaakte steekvlammen van wel dertig meter hoog. Zware oefeningen
volgden op lange marchen, aanvallen op schildwachten (Limbosch en Verschueren),
kaartlezen (De Rechter was hierin bijzonder sterk). Ons ongeduld groeide zienderogen. Op
een dag kregen we bezoek van Monty-Montgommery. Daarop vertrokken we naar een
groot kamp. We kregen er onze volledige uitrusting. Geduldige en bekommerde
magazijniers bezorgden ons kleding en bewapening. We waren klaar voor de strijd ! Mijn
eerste opdracht.
Ik kreeg een rol toebedeeld in de operatie Trueform in de streek van Dreux en Evreux, die
Jean Temmerman beschrijft in 'De Belgische Parachutisten 1942 - 1945' (Uitgever D.V.B.
Gent). http://anpcv-leopoldsburg.be/sas/janvos/mapdzgr.gifMijn squad was voor een paar dagen
op een radiokursus en ik was alleen achter gebleven in het kamp. Dus werd ik toegevoegd

aan de groep Heilporn. De opdracht bestond voornamelijk uit de vernietiging van opslagplaatsen van goederen,
munitie en vooral benzine. Die nacht werden we verkeerdelijk gedropt op een dertigtal
kilometer van de voorziene D.Z. (Dropping Zone). Daardoor lagen onze R.V.'s (rendez-
vous punten) ver buiten onmiddellijk bereik. Dat maakte duidelijk een groot verschil.
Bijzonder daar ik in een reuze eikenboom was terecht gekomen. Het was pikkedonker en
ik was ervan overtuigd dat ik zo'n vijf meter boven de grond hing.Ik hield me doodstil
om eventuele vriend of vijand te kunnen horen. Toen de dag doorbrak, stelde ik vast dat
mijn voeten amper vijftig centimeter boven vaste bodem hingen ! Ik was helemaal
alleen.Mijn parachute zat vast, dus moest ik hem laten hangen. In de mistige, stille
ochtendschemering hoorde ik iemand naderen. Mijn wapen was schietensklaar, vinger op
de trekker. Opluchting ! Het was De Saint Guilain. We besloten de anderen te zoeken.
Voorzichtig naderden we een grote villa, eerder een kasteeltje, en observeerden het van
zeer nabij. Plots kwamen een paar Duitsers naar buiten met emmers. Ze vulden de
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kilometer van de voorziene D.Z. (Dropping Zone). Daardoor lagen onze R.V.'s (rendez-
vous punten) ver buiten onmiddellijk bereik. Dat maakte duidelijk een groot verschil.
Bijzonder daar ik in een reuze eikenboom was terecht gekomen. Het was pikkedonker en
ik was ervan overtuigd dat ik zo'n vijf meter boven de grond hing.Ik hield me doodstil
om eventuele vriend of vijand te kunnen horen. Toen de dag doorbrak, stelde ik vast dat
mijn voeten amper vijftig centimeter boven vaste bodem hingen ! Ik was helemaal
alleen.Mijn parachute zat vast, dus moest ik hem laten hangen. In de mistige, stille
ochtendschemering hoorde ik iemand naderen. Mijn wapen was schietensklaar, vinger op
de trekker. Opluchting ! Het was De Saint Guilain. We besloten de anderen te zoeken.
Voorzichtig naderden we een grote villa, eerder een kasteeltje, en observeerden het van
zeer nabij. Plots kwamen een paar Duitsers naar buiten met emmers. Ze vulden de
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emmers met water uit de gracht waar wij lagen ! We staken ons verder weg in het hoge gras. Nog meer Duitsers
kwamen naar buiten, het leek wel een wespennest die uitvloog. Opeens viel ons oog op 3 parachutes in de toppen
van reuze eiken. Dat zouden de Duitsers weldra ook gaan opmerken, waarop ze zeker zouden overgaan tot een
klopjacht. De hoogste tijd dus om hier te verdwijnen. We slopen door het hoge gras en struiken naar het bos en
verloren mekaar uit het oog. Weerom alleen ! Ik verwijderde me tot aan een gunstig gelegen stuk bos dat me toeliet
de hele omgeving te overzien. Zo zou ik tijdig iedereen kunnen opmerken. De tweede nacht liep teneinde. Op de

akker naast het bos begon een boer het land om te ploegen. Ik observeerde hem
en de omgeving en sprak hem vervolgens aan. Mijn accent verklaarde ik door me
uit te geven voor Canadees. De boer beloofde later op de dag terug te keren en
me dan mee te nemen naar iemand van de Weerstand. Kon ik hem wel geloven ?
Wantrouwig zocht ik een nieuwe schuilplaats, een paar honderd meter verderop,
klaar om snel te verdwijnen indien nodig. De man hield woord en keerde terug
met De Saint Guilain ! De boer herbergde enkele Joden, dus bracht hij ons naar
een andere boerderij. Daar troffen we Lance-Corporal Huybrechts (van Diest)
aan. Hij voelde zich ongelukkig omdat hij alle kontakt verloren had. Op een
kilometer van de boerderij hielpen we hem bij het uitgraven van een schuilplaats.

We dekten alles af met tentzeil, en zijn parachute camoufleerde het geheel. Het was een goede schuilplaats, en eten
konden we vinden in de boerderij. Een goede basis om eventueel op terug te vallen. We hoorden voertuigen rijden
over verder gelegen banen. We besloten die nacht een hinderlaag te leggen. Op een geschikte plaats waar je er niet
naast kon rijden, legden we een
Gammon bomb en we verborgen ons wat verderop. En nu maar afwachten..... In de verte hoorden we naderend
geratel van rupsbanden. Het geluid versterkte meer en meer en plots : BOEM ! Wat een
zalig gevoel. We waren geslaagd in ons opzet ! De Duitsers vloekten en tierden en schoten
wild om zich heen met hun boordwapens. Deze vijand was te sterk voor ons, dus bliezen
we de aftocht. Achteraf hoorden we dat de tank flink wat schade had opgelopen
en dat de rupsbanden vernield waren. Terug bij onze boer beweerde deze dat de hele
oorlog nooit Duitsers waren komen opdagen in de streek. Dus zaten we er wel veilig. De
hoogste tijd om eens een goed bad te nemen ! We waren nog niet ingezeept of iemand riep
dat een vijftal Duitsers op komst waren. In zeven haasten trokken we broek en schoenen
aan en met bloot bovenlijf slopen De Guilain en ik hen tegemoet. Mijn makker schoot zijn Stenlader leeg en moest
wel terug om munitie bij te halen. Ik vuurde vanop een goede stelling, schot per (50 patronen trommel). Een

Duitser stak zijn handen omhoog maar viel toen neer. De anderen namen de vlucht en
lieten hun luitenant voor dood achter. De man was getroffen door een zestal kogels en
stierf. De komst van Amerikanen kondigde zich aan. We trokken naar de baan. Eén van
hun wagens vervoerde ons naar achter en vervolgens naar Cherbourg. Daar vonden we
luitenant Limbosch aan de inscheepplaats.

De Saint Guilain was het eerst bij hem en zegde:
'Voilà Vos, il a abattu un lieutenant Allemand'.
De waardering van Limbosch betekende zeer veel voor mij. Ik hield van hem, zoals wij allemaal
trouwens. Hij was als een vader voor mij. We reisden naar Fairford. Daar bleven we in afwachting
van ons vertrek naar België. Voor de operatie 'Caliban' zou ik Terugkeren
naar mijn geboortestreek Limburg. In Frankrijk versnelde de aftocht van de Duitse legers
onder de mokerslagen van de geallieerden. Om hen te beletten zich in België vast te klampen aan
mogelijke steunpunten, werd een deel van de Eenheid gedropt in de Ardennen voor de operatie
Noah. Daarmee waren onze Para's de allereerste geallieerde gevechtstroepen die voet zetten in

België. Het Albertkanaal zou een moeilijke
hindernis kunnen vormen. Het Hoofdkwartier diende onverwijld te worden
ingelicht over de troepenbewegingen in Limburg, mede met het oog op de
bevrijding van Nederland. De operatie Caliban moest zekerheid brengen.
Luitenant Freddy Limbosch zou de operatie
leiden, bijgestaan door luitenant Jos Ghys. In

de nacht van 5 op 6 april 1944 stegen te Fairford twee Stirlings op. In het vliegtuig
va n Freddy Limbosch vonden we Jan Vos terug die samen met Engelen en David
Kowarski het squad De Rechter vormden. Er was het squad Melsens met Ch. Sas,
Jan Veroft, Vic Debuf en Goessens, en het squad Verberckmoes met De Serrano,
Switters en Margriet. De ploeg van Jos Ghijs in het andere vliegtuig bestond
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uit Devulder, Klein, Siffert, Petit, Hellegard, Delsaer, Vivey, Bernard Kowarski, A. en K. Debelser. In de
pikdonkere nacht werden ze 'blind' gedropt en kwamen daardoor terecht op enkele kilometers van de geplande
dropping zones. De groep Limbosch landde op het grondgebied Gruitrode (De Rieten) en Ghijs in de buurt van de
Gielisbeek te Peer ('t Raffis-Overis). Alweer landde Jan in een bos, een dennenbos, maar terwijl zijn parachute bleef
haperen, raakten zijn voeten deze keer toch de grond. Hij wurmde zich uit zijn harnas en bleef doodstil liggen
luisteren. Niets ! Maar waar was Engelen zijn voorganger ? En de anderen ? Hij gebruikte zijn fosforbol om de
aandacht te trekken. Nog steeds niets. Stond hij er weer alleen voor ? De parachute loste vrij snel. Jan rolde hem op,
diepte een gat in de grond verder uit en bedekte het geheel met takken. En nu op zoek. Voorzichtig volgde hij het
spoor van een wegeltje. Plots doemde in het donker een huis op. Hij observeerde, liep er in een boog omheen, doch
merkte geen vijandelijke aanwezigheid
en klopte aan. Verschrikt keken twee mensen hem aan, want ze dachten dat hij een Duitse soldaat was. Hoe konden
ze zich immers indenken dat een Canadese soldaat, nog wel van Vlaamse afkomst - aangezien hij hen verstond - bij
hen zou komen aankloppen ! De man was overgelukkig met de Engelse sigaretten. Duitsers waren er niet, dus
nodigden zij hem uit om wat te rusten in de kamer van hun zoon die was weggevoerd naar Duitsland. De
kamervenster opende zonder moeilijkheden. Welke waren de mogelijke vluchtwegen ? Gekleed legde Jan zich op
het bed. In de vroege morgen kwam een oud vrouwtje om melk. Ze vertelde dat parachutisten zich ophielden in de
hoeve een paar honderd meter verderop. Jan vond er zijn squad terug. Ze hadden overnacht in de schuur. In de
andere boerderijen vonden ze de rest van hun stick. Freddy Limbosch nam nu de leiding, en in formatie vertrokken
ze naar het basiskamp, verstoken in een bosje in de omgeving van de Hommelbeek, op de grens van Meeuwen en
Peer. Enkele Witte-Brigade mannen vergezelden hen als gidsen. Daar aangekomen vonden ze de groep Ghijs. Het
kamp was zodanig uitgekozen dat het terrein in alle richtingen gemakkelijk was te overzien. De veiligheid werd nog
versterkt door waarnemers die verderop waakzaam waren en door Weerstanders, ingeschakeld ter observatie
van wegen op verre afstand. Patrouilles waren voortdurend onderweg om inlichtingen in te winnen. Het squad
Melsens, bijvoorbeeld, kreeg zo het toezicht op de baan Meeuwen-Helchteren, en het squad De Rechter de weg
Peer-Linde-Helchteren. Er liepen bijgevolg voortdurend berichten binnen. Ze werden geschift door de leiding en de
intelligence man Sgt. Klein, die de inlichtingen liet overseinen naar Londen door Sgt. Siffert. Van daaruit werden ze
dan meegedeeld aan het Hoofdkwartier van de oprukkende troepen. Het was een omslachtige procedure, dus om
de Britten vlugger in te lichten, werden Eerste Sergeant De Rechter en David Kowarski naar Helchteren gezonden.
Kowarksi keerde terug met het verzoek kontakt te houden per bode. Inlichten was hun opdracht ! Engelen vertrok
ook met die opdracht, en nadien ook weer Kowarski D. Van zijn squad bleef alleen nog Jan over. Limbosch nam
hem op in zijn groep, die op de baan Peer-Meeuwen in hinderlaag ging liggen. Opgesteld in een bocht van de weg
kon Limbosch de baan zeer ver overzien en had hij een goed schootsveld voor zijn Brengroep (De Belser-
Hellegard). Jan en zijn makkers hadden zich opgesteld in een dicht bos van jonge dennen langs de baan. Zodra de
Bren het vuur zou openen, zouden zij dat ook doen met hun Tommy-guns, om de vijand van zeer nabij aan te
vallen. Limbosch gaf dat bevel nooit, daar onverwachts, schijnbaar uit het
niets, een massa Duitsers in colonnes kwam aangemarcheerd uit de richting van Meeuwen. Die overmacht was te
groot ! Op enkele meters van hen, bleven de Duitsers zij aan zij voorbij stappen. Een onderofficier per fiets hield
even halt op de hoogte van Jan, plaste er tegen een dennetje en reed nadien rustig verder. Hoe was het mogelijk dat
hij hen niet had opgemerkt ?! Voorzichtig trokken ze zich terug. Waarschijnlijk hebben waarnemers van de kolonne
hen opgemerkt toen ze het bos verlieten, maar beschouwden ze hen waarschijnlijk als een Duitse patrouille, met
hun ronde helmen en camouflagevesten. Jan geraakte afgezonderd en vatte alleen de terugweg naar de basis aan. Hij
kwam als eerst aan. Sgt. Klein had berichten die zo vlug mogelijk dienden weggebracht naar Helchteren. Jan bood
zich aan en vertrok samen met twee Weerstanders. In een herberg in de omgeving van Linde dronken ze een
(oorlogs-)biertje in afwachting van drie fietsen. De twee wilden Jan overhalen om een 'zwarte' te gaan aanhouden,
maar hij weigerde. Ze hadden immers een opdracht te vervullen. Een zandweg
voerde hen zuidwaarts naar de baan Helchteren-Hechtel. Plots werden ze onder
vuur genomen, al was het dan vanop grote afstand. In een bosje tussen
struikgewas verborgen ze hun fietsen en zetten hun weg te voet verder tot aan een
verlaten boswachtershuis. Er was niemand te bespeuren in de omtrek, alhoewel
er een kanon stond. Het was een kanon van klein kaliber, want een granaat
kon niet in de loop. Het leek erop dat ze een opslagplaats hadden ontdekt
van munitie en levensmiddelen. Terwijl ze rondspeurden, klonk plots 'Werda', en
er werd gevuurd. Eén van de begeleiders verdween, ze zouden hem niet meer
terugzien. De twee konden eveneens ontsnappen en kwamen terecht in een erg drassig, moerasachtig terrein.
Moeizaam geraakten ze er doorheen en bereikten ze een uitgestrekte waterplas
(omgeving kasteel Dool), en nadien de baan Helchteren-Hechtel. Wat verder stond een Britse tank opgesteld die nu
en dan vuurde. Jan zwaaide met zijn rode muts om de aandacht te trekken. Ze mochten voorbij. De toestand was
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uit Devulder, Klein, Siffert, Petit, Hellegard, Delsaer, Vivey, Bernard Kowarski, A. en K. Debelser. In de
pikdonkere nacht werden ze 'blind' gedropt en kwamen daardoor terecht op enkele kilometers van de geplande
dropping zones. De groep Limbosch landde op het grondgebied Gruitrode (De Rieten) en Ghijs in de buurt van de
Gielisbeek te Peer ('t Raffis-Overis). Alweer landde Jan in een bos, een dennenbos, maar terwijl zijn parachute bleef
haperen, raakten zijn voeten deze keer toch de grond. Hij wurmde zich uit zijn harnas en bleef doodstil liggen
luisteren. Niets ! Maar waar was Engelen zijn voorganger ? En de anderen ? Hij gebruikte zijn fosforbol om de
aandacht te trekken. Nog steeds niets. Stond hij er weer alleen voor ? De parachute loste vrij snel. Jan rolde hem op,
diepte een gat in de grond verder uit en bedekte het geheel met takken. En nu op zoek. Voorzichtig volgde hij het
spoor van een wegeltje. Plots doemde in het donker een huis op. Hij observeerde, liep er in een boog omheen, doch
merkte geen vijandelijke aanwezigheid
en klopte aan. Verschrikt keken twee mensen hem aan, want ze dachten dat hij een Duitse soldaat was. Hoe konden
ze zich immers indenken dat een Canadese soldaat, nog wel van Vlaamse afkomst - aangezien hij hen verstond - bij
hen zou komen aankloppen ! De man was overgelukkig met de Engelse sigaretten. Duitsers waren er niet, dus
nodigden zij hem uit om wat te rusten in de kamer van hun zoon die was weggevoerd naar Duitsland. De
kamervenster opende zonder moeilijkheden. Welke waren de mogelijke vluchtwegen ? Gekleed legde Jan zich op
het bed. In de vroege morgen kwam een oud vrouwtje om melk. Ze vertelde dat parachutisten zich ophielden in de
hoeve een paar honderd meter verderop. Jan vond er zijn squad terug. Ze hadden overnacht in de schuur. In de
andere boerderijen vonden ze de rest van hun stick. Freddy Limbosch nam nu de leiding, en in formatie vertrokken
ze naar het basiskamp, verstoken in een bosje in de omgeving van de Hommelbeek, op de grens van Meeuwen en
Peer. Enkele Witte-Brigade mannen vergezelden hen als gidsen. Daar aangekomen vonden ze de groep Ghijs. Het
kamp was zodanig uitgekozen dat het terrein in alle richtingen gemakkelijk was te overzien. De veiligheid werd nog
versterkt door waarnemers die verderop waakzaam waren en door Weerstanders, ingeschakeld ter observatie
van wegen op verre afstand. Patrouilles waren voortdurend onderweg om inlichtingen in te winnen. Het squad
Melsens, bijvoorbeeld, kreeg zo het toezicht op de baan Meeuwen-Helchteren, en het squad De Rechter de weg
Peer-Linde-Helchteren. Er liepen bijgevolg voortdurend berichten binnen. Ze werden geschift door de leiding en de
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kwam als eerst aan. Sgt. Klein had berichten die zo vlug mogelijk dienden weggebracht naar Helchteren. Jan bood
zich aan en vertrok samen met twee Weerstanders. In een herberg in de omgeving van Linde dronken ze een
(oorlogs-)biertje in afwachting van drie fietsen. De twee wilden Jan overhalen om een 'zwarte' te gaan aanhouden,
maar hij weigerde. Ze hadden immers een opdracht te vervullen. Een zandweg
voerde hen zuidwaarts naar de baan Helchteren-Hechtel. Plots werden ze onder
vuur genomen, al was het dan vanop grote afstand. In een bosje tussen
struikgewas verborgen ze hun fietsen en zetten hun weg te voet verder tot aan een
verlaten boswachtershuis. Er was niemand te bespeuren in de omtrek, alhoewel
er een kanon stond. Het was een kanon van klein kaliber, want een granaat
kon niet in de loop. Het leek erop dat ze een opslagplaats hadden ontdekt
van munitie en levensmiddelen. Terwijl ze rondspeurden, klonk plots 'Werda', en
er werd gevuurd. Eén van de begeleiders verdween, ze zouden hem niet meer
terugzien. De twee konden eveneens ontsnappen en kwamen terecht in een erg drassig, moerasachtig terrein.
Moeizaam geraakten ze er doorheen en bereikten ze een uitgestrekte waterplas
(omgeving kasteel Dool), en nadien de baan Helchteren-Hechtel. Wat verder stond een Britse tank opgesteld die nu
en dan vuurde. Jan zwaaide met zijn rode muts om de aandacht te trekken. Ze mochten voorbij. De toestand was

11

uit Devulder, Klein, Siffert, Petit, Hellegard, Delsaer, Vivey, Bernard Kowarski, A. en K. Debelser. In de
pikdonkere nacht werden ze 'blind' gedropt en kwamen daardoor terecht op enkele kilometers van de geplande
dropping zones. De groep Limbosch landde op het grondgebied Gruitrode (De Rieten) en Ghijs in de buurt van de
Gielisbeek te Peer ('t Raffis-Overis). Alweer landde Jan in een bos, een dennenbos, maar terwijl zijn parachute bleef
haperen, raakten zijn voeten deze keer toch de grond. Hij wurmde zich uit zijn harnas en bleef doodstil liggen
luisteren. Niets ! Maar waar was Engelen zijn voorganger ? En de anderen ? Hij gebruikte zijn fosforbol om de
aandacht te trekken. Nog steeds niets. Stond hij er weer alleen voor ? De parachute loste vrij snel. Jan rolde hem op,
diepte een gat in de grond verder uit en bedekte het geheel met takken. En nu op zoek. Voorzichtig volgde hij het
spoor van een wegeltje. Plots doemde in het donker een huis op. Hij observeerde, liep er in een boog omheen, doch
merkte geen vijandelijke aanwezigheid
en klopte aan. Verschrikt keken twee mensen hem aan, want ze dachten dat hij een Duitse soldaat was. Hoe konden
ze zich immers indenken dat een Canadese soldaat, nog wel van Vlaamse afkomst - aangezien hij hen verstond - bij
hen zou komen aankloppen ! De man was overgelukkig met de Engelse sigaretten. Duitsers waren er niet, dus
nodigden zij hem uit om wat te rusten in de kamer van hun zoon die was weggevoerd naar Duitsland. De
kamervenster opende zonder moeilijkheden. Welke waren de mogelijke vluchtwegen ? Gekleed legde Jan zich op
het bed. In de vroege morgen kwam een oud vrouwtje om melk. Ze vertelde dat parachutisten zich ophielden in de
hoeve een paar honderd meter verderop. Jan vond er zijn squad terug. Ze hadden overnacht in de schuur. In de
andere boerderijen vonden ze de rest van hun stick. Freddy Limbosch nam nu de leiding, en in formatie vertrokken
ze naar het basiskamp, verstoken in een bosje in de omgeving van de Hommelbeek, op de grens van Meeuwen en
Peer. Enkele Witte-Brigade mannen vergezelden hen als gidsen. Daar aangekomen vonden ze de groep Ghijs. Het
kamp was zodanig uitgekozen dat het terrein in alle richtingen gemakkelijk was te overzien. De veiligheid werd nog
versterkt door waarnemers die verderop waakzaam waren en door Weerstanders, ingeschakeld ter observatie
van wegen op verre afstand. Patrouilles waren voortdurend onderweg om inlichtingen in te winnen. Het squad
Melsens, bijvoorbeeld, kreeg zo het toezicht op de baan Meeuwen-Helchteren, en het squad De Rechter de weg
Peer-Linde-Helchteren. Er liepen bijgevolg voortdurend berichten binnen. Ze werden geschift door de leiding en de
intelligence man Sgt. Klein, die de inlichtingen liet overseinen naar Londen door Sgt. Siffert. Van daaruit werden ze
dan meegedeeld aan het Hoofdkwartier van de oprukkende troepen. Het was een omslachtige procedure, dus om
de Britten vlugger in te lichten, werden Eerste Sergeant De Rechter en David Kowarski naar Helchteren gezonden.
Kowarksi keerde terug met het verzoek kontakt te houden per bode. Inlichten was hun opdracht ! Engelen vertrok
ook met die opdracht, en nadien ook weer Kowarski D. Van zijn squad bleef alleen nog Jan over. Limbosch nam
hem op in zijn groep, die op de baan Peer-Meeuwen in hinderlaag ging liggen. Opgesteld in een bocht van de weg
kon Limbosch de baan zeer ver overzien en had hij een goed schootsveld voor zijn Brengroep (De Belser-
Hellegard). Jan en zijn makkers hadden zich opgesteld in een dicht bos van jonge dennen langs de baan. Zodra de
Bren het vuur zou openen, zouden zij dat ook doen met hun Tommy-guns, om de vijand van zeer nabij aan te
vallen. Limbosch gaf dat bevel nooit, daar onverwachts, schijnbaar uit het
niets, een massa Duitsers in colonnes kwam aangemarcheerd uit de richting van Meeuwen. Die overmacht was te
groot ! Op enkele meters van hen, bleven de Duitsers zij aan zij voorbij stappen. Een onderofficier per fiets hield
even halt op de hoogte van Jan, plaste er tegen een dennetje en reed nadien rustig verder. Hoe was het mogelijk dat
hij hen niet had opgemerkt ?! Voorzichtig trokken ze zich terug. Waarschijnlijk hebben waarnemers van de kolonne
hen opgemerkt toen ze het bos verlieten, maar beschouwden ze hen waarschijnlijk als een Duitse patrouille, met
hun ronde helmen en camouflagevesten. Jan geraakte afgezonderd en vatte alleen de terugweg naar de basis aan. Hij
kwam als eerst aan. Sgt. Klein had berichten die zo vlug mogelijk dienden weggebracht naar Helchteren. Jan bood
zich aan en vertrok samen met twee Weerstanders. In een herberg in de omgeving van Linde dronken ze een
(oorlogs-)biertje in afwachting van drie fietsen. De twee wilden Jan overhalen om een 'zwarte' te gaan aanhouden,
maar hij weigerde. Ze hadden immers een opdracht te vervullen. Een zandweg
voerde hen zuidwaarts naar de baan Helchteren-Hechtel. Plots werden ze onder
vuur genomen, al was het dan vanop grote afstand. In een bosje tussen
struikgewas verborgen ze hun fietsen en zetten hun weg te voet verder tot aan een
verlaten boswachtershuis. Er was niemand te bespeuren in de omtrek, alhoewel
er een kanon stond. Het was een kanon van klein kaliber, want een granaat
kon niet in de loop. Het leek erop dat ze een opslagplaats hadden ontdekt
van munitie en levensmiddelen. Terwijl ze rondspeurden, klonk plots 'Werda', en
er werd gevuurd. Eén van de begeleiders verdween, ze zouden hem niet meer
terugzien. De twee konden eveneens ontsnappen en kwamen terecht in een erg drassig, moerasachtig terrein.
Moeizaam geraakten ze er doorheen en bereikten ze een uitgestrekte waterplas
(omgeving kasteel Dool), en nadien de baan Helchteren-Hechtel. Wat verder stond een Britse tank opgesteld die nu
en dan vuurde. Jan zwaaide met zijn rode muts om de aandacht te trekken. Ze mochten voorbij. De toestand was



12

verward want ze merkten Duitsers op aan de andere kant van de weg, die verdwenen toen Jan ze met zijn Tommy-
gun beschoot. Wat verder lag Britse infanterie ingegraven. Na voorzichtig 'rode-mutsen gezwaai' werden ze naar de
Commanding Officer geleid. Om hem te laten bekomen, schonk de C.O. Jan een flinke whisky in. Er bevond zich
eveneens een officier van de Weerstand in Belgisch uniform. Jan viste het te overhandigen document op uit zijn
kous en deed zijn verhaal. Daarna werd hij tot bij De Rechter gebracht. Het squad was weer verenigd. De nacht
brachten ze door in een huis. Helchteren lag nog steeds onder vuur. De terugweg naar hun basis was afgesneden,
dus trokken de vier 's anderendaags langs de grote baan op met de Britten naar Hechtel. Ter hoogte van de zijweg
naar Don Bosco groeven ze zich in. Er werd nog steeds hard gevochten
om het kruispunt van Hechtel. Het squad sliep die nacht in de duinen langs de
baan. s'
Anderendaags trokken ze om Hechtel heen naar Peer langs
stukgeschoten huizen en bomen, vernielde tanks en kannonnen, en ook lijken.
Te Peer vonden ze hun makkers terug en vernamen dat Limbosch en Melsens
vermist waren. Een notabel van de stad Peer bood hen een degelijk eetmaal aan en overnachting. Jos Ghijs die het
bevel voerde, verleende hen acht dagen verlof voor familiebezoek. Afspraak nadien in Brussel. In de streek had Jan
nog wel tantes en ooms, maar Neerpelt was nog niet helemaal bevrijd. Dus spoedde hij zich naar Gent om vader,
broers en zussen op te zoeken. Engelsen gaven hem een lift tot Brussel, waarna een burger hem meevoerde naar
Gent. Vanuit Zelzate werd de stad nog beschoten, en de bevolking schuilde nog in de kelders. Zijn broer stond op
de uitkijk. Toen hij in Groot-Brittannië was aangekomen, had hij in een radiobericht via de BBC, in bedekte termen,
het goede verloop van zijn tocht gemeld. Als bestemmeling had hij enkel voornamen van al zijn zussen opgegeven.
Pakjes van het Rode Kruis waren nadien nog een welkome bevestiging. Voor zijn ravitaillering moest Jan zich als
geallieerd soldaat aanbieden in een Brits depot te Gent. Zijn familie kreeg immers slechts de karige rantsoenzegels.
De officier had gezegd: 'For you and your family, neem maar mee !' Met een stootkar had hij alles vervoerd en
verdeeld in de familie !

Via Engeland terug naar Belgie & de kazerne "TWEE LEEUWEN "in Tervuren.

Belgisch-Kongo

Onze vader zag wel wat in een militaire loopbaan maar de lokroep van Afrika was sterker. Door zelfstudie behaalde
hij een diploma geologie aan de universiteit van Parijs en in Belgisch-Kongo werd hij in 1947 prospecteur edele
metalen voor Forminiére.  Met zijn opleiding als para was hij een ideale kandidaat voor het harde en ook gevaarlijke
prospectiewerk dat hij daar moest doen.
Neerpelt
In 1960 zijn we met de familie van Kongo naar Neerpelt verhuisd en “op den Ouwe Ramp” komen wonen.  Enkele
malen is onze vader nog voor zijn werk naar Afrika teruggekeerd tot in 1963.  Daarna is hij  als veiligheidschef in de
Philipsfabriek van Lommel gaan werken. De militaire achtergrond van onze vader gekoppeld aan het Duitse
‘Ordnung muss sein’ principe van ons moeder maakte dat wij, als kinderen, wat de opvoeding betreft, mogen
beschouwd worden als unieke exemplaren. Zeg nu zelf.  Maar we zijn allemaal ongelooflijk dankbaar dat we die
strenge opvoeding gekregen hebben.  Iedereen had zijn taak en deed die ook.  Op tijd aan tafel en op tijd thuis,
zonder uitzondering!  Streng maar altijd heel rechtvaardig.
En altijd ook met de nodige dosis humor.  Vooral vrijdagavond was voor ons als kinderen speciaal, want dan was
het weekend daar en je merkte het aan onze vader hoe vrolijk hij dan was.  Hij maakte grappen, vertelde dan
moppen en begon, zoals altijd met plezier te koken.  Dat deed hij graag en dat kon hij ook heel goed.  Dat wij onze
weg in de keuken weten, danken we voornamelijk hem. Hij was een echte bourgondiër die kon genieten van een
goei pint of een heerlijk glas wijn bij een lekkere maaltijd. Hij werd in Neerpelt actief in het Rode Kruis, speelde
biljart, kaartte elke vrijdag met zijn vrienden en werkte graag in de tuin. Hij leerde mij vissen. Het voetballen dat in
mijn bloed zit, komt duidelijk van hem.  Hij had een schitterende linker – ook bij het boksen was dat zo - met een
geweldige kracht en snelheid.  Technisch heel sterk en hij begreep het spelletje van eentijdsvoetbal: direct spel,
efficiënt, geen tierlantijntjes. In 1980 ging hij met pensioen.  In die tijd kon dat nog op die jonge leeftijd van 55.
Vanaf toen was zijn ‘avontuurlijke’ energie opgebruikt en bleef hij heel graag thuis bij ons moeder en genoot van
het bezoek van de kinderen en vooral van de kleinkinderen.
61 jaar zijn onze vader en ons moeder getrouwd geweest. De dagelijkse, kleine rituelen zoals o.a. elke morgen een
kop koffie aan bed en de krant klaar op de plaats waar hij ze graag las, getuigden van de grote liefde die ze voor
elkaar koesterden. In de lente keken hij en onze moeder beiden uit naar het bloeien van hun lievelingsbloem in de
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tuin. Het ontluiken van de natuur was voor hem altijd heel bijzonder. Heel vaak zaten ze samen op de bank buiten
op het terras en bewonderden de rododendron. Met onze moeder ging hij mee naar haar lievelingsplekje: de bank
aan het kanaal. Hij kon genieten van een spelletje snooker en keek heel graag naar programma’s over de natuur en
de menselijke natuur.  Met Zoef, onze hond, wandelde hij graag en had hij een speciale band.  De moeilijkste
kruiswoordpuzzels waren een plezante uitdaging en het is misschien daardoor dat hij ook altijd heel alert en helder
van geest gebleven is.  De vaste tijdstructuur van een dag bleef zijn ritme bepalen maar dan nu meer in verband met
de programma’s die hij wou zien.  Het journaal zou en moest hij gezien hebben. Vorig jaar op 12 mei overleed onze
mammie en dat heeft hij ongelooflijk moedig gedragen.  De laatste maanden ging het dan met onze vader minder
goed.  De nieren baarden hem en de artsen zorgen, maar zolang er perspectief was, is hij ervoor blijven gaan.
Anderhalve maand geleden kreeg hij vocht op de longen, maar herstelde en woonde opnieuw enkele weken thuis.
Dan werd hij weer erg ziek.  Ook in de laatste momenten van zijn leven kon hij heel gevat en humoristisch
reageren. Toen hij op de tweede verdieping in het ziekenhuis lag en hoorde dat hij naar de palliatieve dienst ging
verhuizen, zei hij: “ Allé, eerst naar het derde verdiep en dan naar het vierde, want daar wachten ze op mij. “ Als
gelovige was hij heel gelukkig om de laatste sacramenten te mogen ontvangen. Bij het afscheid van de kleinkinderen
bleef hij heel alert, wist nog precies de rangschikking van de u19 en op welke plaats den Esperanza stond. Op een
van de laatste vragen die we stelden of we nog iets voor hem konden doen, zei hij: “Ja, braaf zijn.”

Dag paps, het ga je goed, daar op het vierde verdiep.  Doe mammie de groeten  en van dat braaf zijn, paps, dat
komt dik in orde!

Volgende data vergaderingen voorzien voor het bestuur en werkgroepen

Februari Woensdag   24ste om 19.30 uur
April woensdag    27ste om 19.30 uur
Juni woensdag    23ste om 19.30 uur
Augustus woensdag    24ste om 19.30 uur
Oktober woensdag    26ste om 19.30 uur
December woensdag    07ste om 19.30 uur

HUMO SPRAK MET DE PARA'S
'In een massa mensen met valiezen een zot spotten die zichzelf wil opblazen? Sorry, dat is onmogelijk'

Ze houden al bijna anderhalf jaar de wacht bij de hotspots van onze samenleving.
Kortgeknipte acteurs in het veiligheidstheater van onze regering of de hoeders van onze
felbelaagde westerse waarden? Vijf paracommando’s van het derde bataljon in Tielen
vertellen zelf over hun uitzonderlijke avontuur in eigen land: ‘Je wéét dat fotografen op de
loer liggen voor een foto van een para met een pint.’

Het was diep in de jaren 80, ontiegelijk vroeg in de ochtend, en wij brachten op het
binnenplein van de kazerne van Turnhout de groet aan de vlag. Met een hand aan onze baret en ons gezicht in de plooi
ondergingen we de zoveelste scheldtirade van de adjudant, die zijn gebrek aan nachtrust op ons verhaalde. Dat we ons niks
moesten verbeelden, dat we misschien in een vorig leven hadden gestudeerd of van goede komaf waren, maar dat het hier
allemaal geen belang had. Hier moest je knikken en je schikken naar de bevelen die je een godganse dag naar de kop kreeg
geslingerd. Zo kon er misschien toch nog iets worden van onze compagnie van leeglopers en nietsnutten. Eén maand lang,
gedurende onze opleiding als soldaat-miliciens, waren wij de was in de nietsontziende handen van onze grote leider met één
sterretje op de schouders. En wie daar problemen mee had, mocht dat meteen zeggen. Die kon wc’s gaan schoonmaken en
het weekend binnen blijven. En verder, zei hij, moesten we ons ook buiten de kazerne bewust zijn van onze nietige plek in de
militaire hiërarchie. Wij waren niks. Als we met de trein naar Turnhout spoorden, moesten we in een volle coupé altijd
plaatsmaken voor onze oversten. En als we de stopplaats van Tielen naderden, moesten we goed uit onze doppen kijken. In
Tielen zaten de para’s. En para’s waren weliswaar uitstekende soldaten, vechtmachines die de eer van ons land in den vreemde
verdedigden, maar ze waren ook lichtgeraakt. Het uitgaansuniform van een simpele soldaat-milicien werkte op hen als een

13

tuin. Het ontluiken van de natuur was voor hem altijd heel bijzonder. Heel vaak zaten ze samen op de bank buiten
op het terras en bewonderden de rododendron. Met onze moeder ging hij mee naar haar lievelingsplekje: de bank
aan het kanaal. Hij kon genieten van een spelletje snooker en keek heel graag naar programma’s over de natuur en
de menselijke natuur.  Met Zoef, onze hond, wandelde hij graag en had hij een speciale band.  De moeilijkste
kruiswoordpuzzels waren een plezante uitdaging en het is misschien daardoor dat hij ook altijd heel alert en helder
van geest gebleven is.  De vaste tijdstructuur van een dag bleef zijn ritme bepalen maar dan nu meer in verband met
de programma’s die hij wou zien.  Het journaal zou en moest hij gezien hebben. Vorig jaar op 12 mei overleed onze
mammie en dat heeft hij ongelooflijk moedig gedragen.  De laatste maanden ging het dan met onze vader minder
goed.  De nieren baarden hem en de artsen zorgen, maar zolang er perspectief was, is hij ervoor blijven gaan.
Anderhalve maand geleden kreeg hij vocht op de longen, maar herstelde en woonde opnieuw enkele weken thuis.
Dan werd hij weer erg ziek.  Ook in de laatste momenten van zijn leven kon hij heel gevat en humoristisch
reageren. Toen hij op de tweede verdieping in het ziekenhuis lag en hoorde dat hij naar de palliatieve dienst ging
verhuizen, zei hij: “ Allé, eerst naar het derde verdiep en dan naar het vierde, want daar wachten ze op mij. “ Als
gelovige was hij heel gelukkig om de laatste sacramenten te mogen ontvangen. Bij het afscheid van de kleinkinderen
bleef hij heel alert, wist nog precies de rangschikking van de u19 en op welke plaats den Esperanza stond. Op een
van de laatste vragen die we stelden of we nog iets voor hem konden doen, zei hij: “Ja, braaf zijn.”

Dag paps, het ga je goed, daar op het vierde verdiep.  Doe mammie de groeten  en van dat braaf zijn, paps, dat
komt dik in orde!

Volgende data vergaderingen voorzien voor het bestuur en werkgroepen

Februari Woensdag   24ste om 19.30 uur
April woensdag    27ste om 19.30 uur
Juni woensdag    23ste om 19.30 uur
Augustus woensdag    24ste om 19.30 uur
Oktober woensdag    26ste om 19.30 uur
December woensdag    07ste om 19.30 uur

HUMO SPRAK MET DE PARA'S
'In een massa mensen met valiezen een zot spotten die zichzelf wil opblazen? Sorry, dat is onmogelijk'

Ze houden al bijna anderhalf jaar de wacht bij de hotspots van onze samenleving.
Kortgeknipte acteurs in het veiligheidstheater van onze regering of de hoeders van onze
felbelaagde westerse waarden? Vijf paracommando’s van het derde bataljon in Tielen
vertellen zelf over hun uitzonderlijke avontuur in eigen land: ‘Je wéét dat fotografen op de
loer liggen voor een foto van een para met een pint.’

Het was diep in de jaren 80, ontiegelijk vroeg in de ochtend, en wij brachten op het
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rode lap op een stier. Wij waren een belediging voor hun status. En voor je het wist, deelde je in de klappen. Dus, zei de
adjudant, als je enigszins bekommerd bent om je gezondheid, vermijd je de para’s. ‘Je stapt niet af in Tielen.’

Enkele maanden later, toen we allang naar onze eenheid van bestemming waren gestuurd, bleken de woorden van de adjudant
profetische waarde te hebben. Het was opendeurdag in Fort 4 in Mortsel, een vervallen burcht die in spannender tijden nog
deel had uitgemaakt van de verdedigingsgordel rond Antwerpen, en alles was in gereedheid gebracht om het bezoek zo goed
mogelijk te ontvangen. De bezoekers bestonden goeddeels uit vertegenwoordigers van de burgerij – dat wil zeggen: mensen
die geen dienst doen in het leger – maar helaas bleken er ook para’s op het feest te zijn afgekomen. Para’s van Tielen en van
een ander bataljon, die elkaar niet konden luchten. En het onvermijdelijke gebeurde: in onze voor de gelegenheid feestelijk
opgetuigde kantine kwam het tot een massale knokpartij. ‘De para’s,’ zei de kolonel, en hij haalde de schouders op. De kantine
moest enkele dagen dicht voor renovatiewerken.

Meer dan vijfentwintig jaar later stap ik wél af in Tielen. Het Kwartier Kapitein P. Gailly ziet eruit zoals een kazerne er hoort
uit te zien: veel prikkeldraad en grijze steen. Ik heb een afspraak met enkele para’s die nu al bijna anderhalf jaar lang de wacht
houden in de straten van onze grootste steden. De para’s uit Tielen waren de eersten die voor de nationale veiligheid werden
ingezet, samen met de Ardense Jagers. Het moet zijn dat er in de loop der jaren één en ander is veranderd, want in al die
maanden is er nog niet één onvertogen woord over hun optreden gevallen. De para’s gedragen zich voorbeeldig. Sterker nog:
in deze donkere tijden van blinde terreur is hun aanwezigheid voor vele burgers een lichtpuntje. Eerlijk is eerlijk: de vijf
mannen die voor me zitten, zien er allemaal behoorlijk bezonnen en beschaafd uit. Rambo, waer bestu bleven? Voor we aan
het gesprek beginnen, maken we één afspraak: de mannen maken zich alleen kenbaar met hun voornaam. En op de foto gaan
ze niet.

Bram «Toen wij op 12 januari 2015 vernamen dat wij, als eersten, steun aan de federale politie moesten verlenen, hadden we
daar wel zin in. Mettertijd is het enthousiasme enigszins afgenomen, maar het blijft uniek: een opdracht in eigen land
uitvoeren.»

HUMO: Lopen jullie niet liever wacht aan de luchthaven in Kaboel?
Kenny: «In eigen land nuttig zijn is mooier dan in het verre buitenland, waar je de zoveelste schakel in een internationale
veiligheidsketting bent.»
Davy: «Met de overstromingen zijn wij hier ook ingezet. De bevolking reageerde daar positief op: ‘Goed dat het leger ook
eens iets voor ons doet.’ Momenteel maken we hetzelfde mee: mensen zijn oprecht blij dat wij op straat staan. Die waardering
doet deugd.»
Kenny: «Je krijgt geregeld te horen: ‘Dank u, mannen.’»
Bram: «Sinds de aanslagen wordt het leger meer gewaardeerd.»
Davy: «Ze zien ons niet meer als een Xavier Waterslaeghers, wiens voornaamste bezigheid erin bestaat een dagschotel te
bestellen. Vroeger hoorde je weleens: ‘Wat liggen die mannen in hun kazernes te doen?’ Nu zien ze hoe we de samenleving
beschermen.»

HUMO: Wat waren jullie oorspronkelijke consignes?
Bram: «De posten beveiligen die het ministerie van Defensie en de federale politie in Brussel en Antwerpen hadden
opgesomd.
Later zijn daar Charleroi en Luik bij gekomen, en posten zoals de luchthavens in Zaventem en Bierset.»

HUMO: Jullie houden de wacht onder het commando van de politie.
Bram: «Ik hield mijn hart vast, moet ik zeggen, bang dat de politie ons niet graag zou zien komen. Maar het tegendeel was
waar: ze waren blij dat we hun werk verlichtten. Ze waren zelfs vragende partij.»
Davy: «Afhankelijk van wat de politie ter plekke doet, nemen wij hun taken over. Meestal is dat nogal statisch: wachtlopen.
Maar na de aanslagen van 22 maart hebben wij ook de bevoegdheid gekregen om te controleren. Dat kon daarvoor niet, tenzij
zich levensbedreigende situaties voordeden.»
Bram: «Als wij mensen op een inbraak betrappen, mogen wij hen niet achternagaan. Dat is onze taak niet. Wij moeten de
veiligheid van ambassades, synagogen en dergelijke garanderen. Een inbraak kan een poging zijn om onze aandacht af te
leiden.»
Davy: «Op de kerstmarkt in Anderlecht was er op een bepaald moment een mega vechtpartij ontstaan. Ze riepen ons erbij. In
principe mochten wij niks doen, maar door daar gewoon tussen te gaan staan, zonder veel te zeggen, was het al opgelost voor
de politie eraan kwam. Twee zwaarbewapende militairen: dat volstaat om de gemoederen te bedaren.»

HUMO: Om hoeveel vechtersbazen ging het?
Davy: «Een twintigtal.»

HUMO: Daar gaan jullie met z’n tweetjes tussen staan?
Davy: «Je voelt dat de dreiging niet tegen jou gericht is. De vechters waren al wat ouder, sommigen waren vast nog milicien
geweest – je voelde ontzag. Wij krijgen de mensen sneller gesust dan de politie.»

HUMO: Hoe doe je dat, opgehitste mensen sussen?
Davy: «Beetje klappen, hè.»

HUMO: En de wapenstok hanteren?
Davy: «Zolang er geen fysieke dreiging naar ons uitgaat niet, nee.»
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HUMO: In metrostation Brussel-West zijn para’s er bij een incident wél met de wapenstok ingevlogen.
Davy: «Dat waren geen para’s. De media noemen alles wat kaki is, paracommando. Alsof er alleen para’s op straat staan. Het
waren militairen.»
Dirk: «Je reageert met de middelen die je hebt. Als ze, zoals in Brussel-West, je wapen proberen af te pakken, moet je je
verzetten.»

HUMO: Moeten jullie je op straat meer terughoudend opstellen dan agenten?
Bram: «Ons mandaat is kleiner: wij mogen geen mensen arresteren. Maar we mogen wél mensen vasthouden in afwachting
van de komst van de politie.»

HUMO: Zijn jullie voldoende uitgerust om je werk goed te doen?
Bram: «We zijn prima uitgerust, zelfs té goed. We moeten op alles voorbereid zijn: van een vechtpartij tot een terreuraanslag.
Een agent heeft het makkelijker, die heeft alle wapens achter in de wagen liggen. Wij dragen alles op ons lichaam.»

HUMO: Jullie dragen een FNC.
Bram: «Een FNC M3.»
Dirk: «Mét plooibare kolf, dus. Oorspronkelijk hadden alleen wij zo’n kolf, nu heeft de infanterie er ook één.»

HUMO: Is dat een automatisch wapen?
Bram: «Je kunt daar automatisch mee vuren, maar normaal gebeurt dat niet.»

HUMO: In welke modus staan jullie op wacht: automatisch, semi-automatisch, kogel per kogel?
Bram: «Wij staan gewoon op safe (lacht). Op buitenlandse missies kan het weleens gebeuren dat er een kogel in de kamer zit,
maar hier doen we hetzelfde als de politie, we passen ons aan. Met de FNC zullen we nooit automatisch vuren.»

HUMO: De moslimterroristen doen het met kalasjnikovs. Kunnen jullie daartegenop?
Bram: «De FNC is het antwoord van de NAVO op de kalasjnikov. Dus ja, desnoods kunnen wij de strijd aan.»

HUMO: Voel je je zekerder van je stuk dankzij die FNC?
Bram: «Ik ben blij dat ze ons geen volautomatische wapens meegeven om op straat te staan.»

HUMO: Zo’n volautomatisch wapen is er wel in Kleine-Brogel?
Bram: «Geen idee: ik heb nooit in Kleine-Brogel gewerkt.»
Dirk: «Ons automatische wapen is het grote machinepistool, het geweer op een tweepoot. Maar daar gaan we niet mee op
wacht staan.»

HUMO: Jullie zijn iets scherper afgetraind dan de doorsnee agent. Kijken agenten tegen jullie op?
Davy: «Ze zijn supervriendelijk: van elke combi die passeert, krijgen wij een goeiendag. Ze beseffen dat ze dankzij ons weer
een beetje vrije tijd hebben.»

HUMO: Klopt het dat jullie voor Binnenlandse Zaken goedkoper zijn dan politie?
Dirk: «Een wedde van een agent kun je niet vergelijken met die van een militair. Wij hebben bijvoorbeeld een gevarenpremie,
zij niet. En als para heb je ook nog eens een parapremie voor je valschermsprongen. Maar daar moeten wij wel elk jaar tests
voor afleggen.»

HUMO: Kennen jullie het begrip ‘overuren’?
Dirk: «Nee.»
Bram: «Als wij wachtlopen, is dat meestal gedurende één week – van zondag tot zondag, bijvoorbeeld. Intussen gaan wij niet
naar huis, wij overnachten in een naburige kazerne. Sommige jongens waren op het moment van de aanslagen bezig aan een
shift van twee weken. Tja, dan kun je niet naar huis, hè. Er zijn er die drie weken niet thuis geweest zijn. Wanneer je dat voor
een agent zou becijferen, per uur, zou je op een aardig bedrag uitkomen. Maar zo rekenen wij niet: drie weken van huis is geen
rariteit.»

HUMO: Staan jullie ook ’s nachts op wacht?
Robbie: «Bepaalde posten worden vierentwintig uur per dag bewaakt.»

HUMO: Welke?
Robbie (lacht)

HUMO: De Europese Gemeenschap, bijvoorbeeld?
Bram: «Voilà.»

HUMO: Het voordeel is: ’s nachts vragen de mensen niet om een selfie.
Bram: «Het is wat met die selfies. Van mij mogen ze mijn wapen fotograferen, alles wat ze willen, maar mijn gezicht? No way.»
Kenny: «Het probleem is: als je het één iemand toestaat, volgen ze allemaal.»
Davy: «Dat hebben we meegemaakt op Bierset, waar op een bepaald moment een Chinees vliegtuig landde. ‘Mag ik een foto
nemen?’ vroeg er eentje. ‘Ja,’ zei ik met mijn stomme kop. Voor ik het wist, wilde het hele vliegtuig een foto van mij. Alsof ik
Manneken Pis was.»
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HUMO: Is het een ramp als je gezicht op sociale media opduikt?
Dirk: «Op Facebook sporen wij aan tot discretie. Het Duitse leger heeft in Afghanistan een bus met militairen verloren omdat
één pipo aan het thuisfront had laten weten waar ze naartoe reden. De bus is onderweg ontploft.»

HUMO: Mogen jullie praten met de mensen?
Kenny (knikt) «Laatst sprak een vrouw me aan: ‘Ik ben bang om de trein naar Brussel te nemen.’ Ze durfde de trein niet op. Ik
zeg: ‘Wij zijn er voor u, ook in Brussel.’ En ze is met een gerust hart opgestapt.»

HUMO: Krijgen jullie een kop koffie aangeboden als het koud is?
Bram: «Dat gebeurt, ja.»

HUMO: Een pintje?
Davy: «Ook, maar dat mogen wij niet aannemen.»
Bram: «Met oudjaar boden mensen ons een glaasje champagne aan, maar ook dat hebben wij moeten afslaan.»
Dirk: «Je wéét dat fotografen op de loer liggen voor zo’n foto: para met pint. Je mag je niet laten vangen.»

HUMO: Er was een incident met een militair die tijdens de wacht een kop soep dronk.
Dirk: «Oké, straks begin je ongetwijfeld ook over de militair – het was geen para – die met een zakje van Rituals over straat
liep. Als je in je vrije tijd inkopen doet, steek je het weg in je rugzak. Hoe simpel kan het zijn? En natuurlijk mag je soep
drinken. Maar doe het als je niet op wacht staat. Anders komt het op sociale media, en dat is jammer.»

HUMO: Wat is daar zo jammer aan?
Bram: «Bij die militair met zijn Rituals-zakje luidde het onderschrift: ‘Shoppende para geschorst.’ Eén: hij was geen para.
Twee: hij is niet geschorst. Hij is uit zijn opdracht weggestuurd, terug naar de kazerne, en daarmee was de zaak afgehandeld.»

HUMO: Collega Yves Desmet noemde de shopsoldaat in De Morgen ‘de man van het jaar’. Hij relativeerde in zijn dooie
eentje het veiligheidstheater van de regering. Laten we wel wezen: para’s kunnen niet alle hotspots in dit land beveiligen.
Bram: «Oké, je kunt niet op elke hoek van de straat een soldaat neerzetten. Maar als wij mensen met een gerust hart de trein
kunnen laten nemen, gewoon door daar te staan, is mijn dag allang goed.»
Kenny: «Die shopsoldaat maakte geen statement, hij ging shoppen om de eenvoudige reden dat hij nog geen tijd had gehad
om kerstinkopen te doen.»
Bram: «Met kerst wil de vriendin van een militair ook een cadeautje.»

HUMO: Nogmaals, je kunt niet alles beveiligen. Op 22 maart stonden op de luchthaven van Zaventem ook para’s.
Dirk: «Geen para’s.»
Bram: «Verkenningstroepen.»

HUMO: En in metrostation Maalbeek?
Dave: «Daar stond niemand, tenzij boven de grond.»
Bram: «Ook verkenners.»

HUMO: Kunnen militairen terroristen stoppen?
Dirk: «Iemand die zichzelf opblaast? Nee. Dat is terreur, hè. Jaren geleden heeft men het profiel van een zelfmoordterrorist
uitgetekend: mannen in het wit, netjes geknipte baard, citaten uit de Koran prevelend, afscheid nemend van vrienden en
familie. Maar het toeval wil: op een dag sta ik op het perron in Antwerpen Centraal, en er komt effectief zo iemand op me
afgestapt: in het wit, mét baard en rugzak, afscheid nemend van zijn gevolg. Ik denk: ‘Het gaat hier voor mijn ogen gebeuren.’
Maar gelukkig gebeurde er helemaal niks. Kijk naar de videobeelden van de drie terroristen met hun trolley op de luchthaven:
ze voldoen níét aan het profiel van de zelfmoordterrorist. Hoe los je dat op? De veiligheidsdiensten opwaarderen. Zij moeten
nagaan waar die mensen hun munitie halen, zo kun je rampen vermijden. Maar in een massa van achtduizend mensen, die
allemaal met valiezen zeulen, een zot spotten die zichzelf wil opblazen? Sorry, dat is zo goed als onmogelijk. »Als je mensen
gaat controleren voor ze de luchthaven betreden, verplaats je het probleem. Er ontstaat een opstopping van vijfhonderd
wachtenden waar een bom nog grotere schade zou aanrichten. De kritiek op de aanwezigheid van de militairen deel ik niet. De
Special Forces van de politie waren ook machteloos geweest.»
Dave: «Er zijn ook mensenlevens gered dankzij de militairen.»

HUMO: Dankzij de snelverbanden waarover ze beschikten.
Kenny: «Dat extra materiaal hebben wij altijd bij ons.»
Dave: «Tourniquets.»
Kenny: «Verbanden die je aanlegt in geval van extreem bloedverlies bij bermbommen, explosies of vuurgevechten.»
Dirk: «Elke militair heeft een EHBO-opleiding gekregen. Wij kunnen snel ingrijpen, sneller dan andere mensen, al kunnen die
door een stuk van hun broek te scheuren en een potlood te gebruiken ook een knelverband aanleggen.»

HUMO: Was 22/3 een nederlaag voor jullie?
Dirk: «Ik vroeg me al langer af: ‘Wanneer is België aan de beurt?’ Amerika, Spanje, Groot-Brittannië, Frankrijk – het moest
vroeg of laat onze richting uit komen.»
Kenny: «Sinds 22/3 is de discussie over de noodzaak van onze aanwezigheid op straat wel verstomd.»

HUMO: Wanneer is een pakket verdacht?
Bram: «Een pakket is voor ons niet zo snel verdacht als voor de politie. Maar als wij vermoedens hebben, gaan we wel een
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perimeter van 200 meter afzetten en mensen evacueren. De politie zal dat niet doen omdat ze anders overal perimeters
moeten afzetten.»
Dave: «Wij zullen sneller zelf eens kijken wat er in zo’n pakket zit. Op een bepaald moment stonden wij voor een synagoge
toen daar een verdacht pakket was gesignaleerd. Je kent de cinema die zo’n signalement met zich meebrengt. ‘Ik zal zelf eens
kijken,’ zei iemand van ons. Het bleek een doos met oud papier die buiten was gezet.»
Bram: «De politie zal zo’n pakket met vier mensen controleren, wij doen dat met één man. Als het toch ontploft, gaat er maar
één aan.»

HUMO: Zijn jullie nooit bang?
Dave (vol onbegrip) «In België?»
Kenny: «We gaan geregeld naar het buitenland, waar we in een onbekend milieu terechtkomen. Hier kennen we het.»

HUMO: Ook bij dreigingsniveau vier, als er een aanslag in de lucht hangt, zijn jullie niet verontrust?
Dave: «Als het gevaar concreet is, werkt het net andersom: dan ben je zeker niet bang. Je adrenaline gaat stromen, je bent nog
alerter.»

HUMO: Kicken jullie op gevaar?
Bram: «Het is plichtsbewust-zijn. Na de aanslagen kreeg ik telefoon van nagenoeg alle collega’s die thuiszaten: ‘Kunnen wij
niet bijspringen?’ Zo zit een para in elkaar: ik zou het mezelf ook niet vergeven als ik op zo’n moment niet zou helpen.»

HUMO: De para’s, één grote familie?
Dirk: «Kijk, als wij morgen met honderd para’s een dringende opdracht moeten uitvoeren, heb je in de kazerne vierhonderd
ongelukkigen – de mensen die niet mogen meedoen.»
Dave: «Zo’n onverwachte opdracht werkt beter dan Lourdes: iedereen is op slag genezen.»

HUMO: Jullie zijn de elite-troepen van het leger. Willen jullie meer bevoegdheden: arrestaties verrichten van types als Salah
Abdeslam, bijvoorbeeld, zoals de Special Forces?
Bram: «De Special Forces zijn een andere categorie, laten we wel wezen. Ook al zijn wij hun kweekvijver.»
Dave: «Het merendeel van de Special Forces heeft een voorgeschiedenis bij de para’s.»
Bram: «Maar wij zouden bijvoorbeeld ook huizen kunnen binnengaan.»
Dirk: «Of checkpoints organiseren. Dat hebben we indertijd, bij de voorbereiding op onze operatie in Somalië (in 1994, red.),
in de regio gedaan. Burgemeesters vroegen ons achteraf: ‘Zouden jullie dat niet vaker doen, controles met het oog op
drugsbezit en inbraken?’ Auto’s in Brussel controleren, dat zouden wij ook best kunnen.»
Kenny: «In het buitenland doen we het al.»
Dirk: «Daar doen we niks anders.»

HUMO: Hebben jullie op wacht het gevoel: ‘Wij verdedigen onze fundamentele democratische waarden’?
Bram: «Ik zeg altijd: ‘Wij zijn er om de democratie te verdedigen, niet om er zelf één te zijn.’ Wij hebben een uitermate
hiërarchische structuur, met één baas. When the shit hits the fan, is er één iemand die beslist. Dan kun je geen tijd verliezen
met discussiëren.»

HUMO: Is het lastig objectief te blijven kijken naar een moslim met een lange baard?
Kenny: «Je hebt veel moslims met een lange baard, tegenwoordig. En hipsters (lacht). Maar als zo’n moslim met vrouw en
kind voorbijloopt, denk je: geen gevaar. Je filtert de informatie.»

HUMO: Maar een moslim met lange baard die alleen op stap is, dat is alarmfase rood?
Bram: «Nee, dat is het pas als hij heel zenuwachtig loopt te prevelen, terwijl het zweet op zijn voorhoofd parelt.»
Dave: «Als een dikke rosse de Spar overvalt, ga je geen magere blonde aanhouden. Als een vrouw zich misdraagt, ga je niet
achter een man aan. Als een jongere van 18 dealt, pak je geen man van 70 op. In dit geval zijn we op zoek naar donker getinte
mensen, je weet wie je in de gaten houdt – bon, ik voel dat ik mijn woorden moet wikken.»

HUMO: We naderen de grens van het politiek correcte.
Dave: «Het daderprofiel lijkt meer op dat van een Marokkaan dan dat van een Noor. Maar goed, veel hangt af van waar je op
wacht staat. In een concentratiewijk ben je vanzelf meer op je qui-vive.»
HUMO: Trek je met een klein hartje naar Molenbeek of Anderlecht?
Dave (lacht)

HUMO: Je lacht. Angst is taboe, hè?
Robbie: «Je gaat naar elke post met hetzelfde gevoel.»
Bram: «Aan elke post is dreigingsgevaar verbonden, anders zouden we daar niet staan.»
Dave: «Maar het is een ander gevoel: op straat in Molenbeek staan of rondlopen in de IKEA van Anderlecht. Shoppende
mensen of straatvolk, dat scheelt.»

HUMO: Zijn er al incidenten met para’s op wacht geweest?
Dave: «Na een manifestatie van extreemrechts zijn mannen van ons tussenbeide gekomen. Is dat een incident?»
Robbie: «Die kerels van extreemrechts waren een dakloze in elkaar aan het slaan.»

HUMO: Hebben jullie te maken gehad met de hooligans die naar de Beurs zijn gekomen?
Dave: «Wij zaten in Brussel, maar niemand van ons was in de buurt.»
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HUMO: Anders was daar niet gebeurd wat er is gebeurd?
Dave: «Ah, wat is daar gebeurd misschien?»

HUMO: De hooligans namen de trappen van de Beurs in en verstoorden bruusk de ingetogen sfeer van de rouwenden.
Dave: «Dat hangt er maar van af vanuit welk kamp je het bekijkt. De media zijn heel slim in het uitspelen van verschillende
kampen. Ik ga me daar niet over uitspreken.»
Bram (sussend) «Niemand van ons was daarbij aanwezig.»
Dave: «Aan het station hebben de militairen wel allemaal een hand van de hooligans gekregen.»

HUMO: Zijn jullie de vrienden van de hooligans?
Dave: «Totaal niet.»
Bram: «De aanwezigheid van politie werkt bij hen als een rode lap op een stier, wij hebben dat effect niet.»
Kenny: «De hooligans hebben ons in groep bedankt.»

HUMO: Zijn jullie intussen helden voor de bevolking?
Dave: «Voor mijn zoon, ja.»
Dirk: «De militair die op Zaventem een zwaargewonde naar buiten heeft gedragen, dat is een held voor de getroffen families.»

HUMO: Laatst circuleerde ook een foto van een para die een gehandicapte in zijn rolstoel over een drukke Brusselse steenweg
duwt.
Dirk: «Dat was iemand van ons.»

HUMO: Wist hij dat fotografen op de uitkijk stonden?
Bram: «Nee, de batterij van die man zijn rolstoel was op.»
Dave: «Wij zijn ook maar mensen, hè. Ik stond op wacht bij het ziekenhuis van Anderlecht toen de hel losbrak. Natuurlijk heb
ik gehandicapten aan de ingang geholpen.»

HUMO: Moet jij dan niet de wacht houden?
Dave: «Je bent altijd met zijn tweeën.»
Bram: «En we zijn geen vechtmachines, hè.»

HUMO: Er was ook een foto van een militair die een oud vrouwtje de trap van Kinepolis op hielp.
Dirk: «Iemand van de Batterij van Brasschaat, artillerie en genie.»

HUMO: Een para, dus.
Bram: «Jazeker, maar wel één met een groene muts.»

HUMO: Jullie dragen een rode muts. Wat is het verschil?
Bram: «De eenheid. Wij zijn de infanterie paracommando: wij hebben rode mutsen.»

HUMO: Is zo’n rode muts het allerhoogste in het leven, het symbool van succes?
Dave: «Kinderen krijgen en trouwen vond ik nog net iets belangrijker, maar ik ontken niet dat ik trots ben op mijn rode muts.
Ik heb ze toch maar mooi.»
Kenny: «Als de media iedereen die nu op straat de wacht houdt een para noemen, doet dat pijn. Wij hebben wel meer moeten
doen om onze muts te halen.»
Dirk: «Wat je ook vaak hoort: ‘Wij doen hetzelfde als de para’s, alleen springen wij niet.’»
Bram (lacht)
Dirk: «Het is moeilijk om para te worden, maar nog moeilijker is: para blijven. Elk jaar moet je je proeven doen, ongeacht je
leeftijd: een speedmars van 16 kilometer binnen de 120 minuten afleggen met stormgordel en aanvalsvest – inclusief schop,
poncho, water, lader en tas. In bepaalde pelotons moet het zelfs binnen de 100 minuten. En dan moet je ook nog de koorden-
en hindernissenpiste bedwingen. En 100 meter zwemmen in gevechtskleding, met wapen en bottines. En ten slotte: je
medische tests doorstaan.» Robbie: «En je sprongen doen, minstens vier per jaar.»

HUMO: Kortom: het kan elk jaar afgelopen zijn?
Dirk: «Voor de fysieke proeven zijn weinig para’s bang, wel voor de medische tests. Eén sprong, één breuk, en het kan voor
altijd afgelopen zijn. Of je gehoor of je gezicht dat achteruitgaat.»

HUMO: Moet je ervoor leven?
Kenny: «Je bent er continu mee bezig: als ik naar een concert ga, heb ik altijd oordoppen bij me.»
Dave: «Op restaurant denk je: ‘Zou ik dat dessertje wel nemen?’ Want wij moeten op de weegschaal, hè.»

HUMO: Als je overgewicht hebt, moet je naar de politie?
Dave: «Dat valt reuze mee. Ik heb vastgesteld dat ik een verkeerd beeld van de politie had: de eenheden waar wij mee te
maken krijgen, zijn behoorlijk fit.»

HUMO: Zijn jullie rambo’s?
Dave: «Zeker niet.»
Kenny: «Rambo is een kerel die iedereen in zijn eentje aankan, wij zijn net het omgekeerde: samen sterk.»



19

HUMO: Een jaar geleden was de bekendste Belgische para Dimitri Bontinck. Tenminste, hij gaf zich daarvoor uit.
Dirk: «Dimitri Bontinck heeft nooit bij de para’s gezeten. (Neemt muts erbij) Dit heeft hij nooit op zijn hoofd gehad. Van die
persoon moet ik, vanwege zijn mediageilheid, niks hebben. Niemand uit onze eenheid profileert zichzelf zo.»

HUMO: Indertijd kregen wij, als miliciens, de raad niet in Tielen af te stappen. Para’s, heette het, hadden een opvliegend
karakter en waren lichtgeraakt.
Dirk: «Cafépraat. Para’s zijn een weerspiegeling van de samenleving: er zullen best wel vechtersbazen tussen zitten, maar dat is
in andere kringen evengoed het geval. Je moet ook niet met een sjaal van Club Brugge een café van Antwerpse dokwerkers
binnenstappen. Zijn dokwerkers daarom opvliegend? Nee, hè. Dat zijn supporters van Antwerp.»

HUMO: Zijn jullie kalmer geworden?
Dirk: «Vroeger had je hier miliciens die het beste maakten van vijftien maanden verplichte legerdienst: ze overnachtten in de
kazerne en gingen ’s avonds in de stad pinten drinken. Nu zijn wij een beroepsleger. Wij gaan ’s avonds naar huis.»

HUMO: De macho’s zitten niet meer bij de para’s?
Dirk: «Ik dacht het niet: rambo is een scheldwoord.»

HUMO: Zelfs Jani Kazaltzis kan tegenwoordig bij de para’s, zoals onlangs in ‘Jani gaat’ op VIER?
Dave: «Dat was geen slechte tv.»
Dirk: «Wij zijn daar goed uit gekomen, al heeft Jani maar een deeltje van de opleiding gevolgd.»

HUMO: ‘Dat is mijn nieuwe sacoche,’ zei Jani over zijn wapen. Kan openlijke homoseksualiteit in het leger?
Dirk: «In dit bataljon is een man met een man getrouwd – in militaire outfit.»
Dave: «Vijftien jaar geleden.»

HUMO: En dat werd aanvaard?
Dave: «We hebben het uit de krant moeten vernemen. Hij beweerde ook dat hij het slachtoffer van zijn seksuele geaardheid
was: ‘Daarom mag ik niet mee op missie naar Libanon.’ Ik mocht ook niet mee – dat had niks met mijn geaardheid te maken.»
Dirk: «Het is best mogelijk dat één van ons met een man samenwoont.»
Kenny: «Zolang hij zijn job goed doet, valt daar niks op aan te merken. Maar het is aan hem om te beslissen of hij daarvoor
uitkomt of niet.»

HUMO: Zijn er ook moslims onder de para’s?
Bram: «Jazeker.»

HUMO: Hoe makkelijk is het voor hen?
Kenny: «Moet je hen vragen.»
Bram: «Ze staan mee op wacht in Molenbeek. En op 22 maart belden zij ook: ‘Moeten wij niet komen helpen?’»
Kenny: «Ze doen hun job even goed.»
Bram: «Ze willen bewijzen dat niet alle moslims potentiële terroristen zijn.»

HUMO: Hebben jullie vertrouwen in collega’s die moslim zijn?
Dirk: «Verschillende godsdiensten zijn hier vertegenwoordigd: katholieken, joden, boeddhisten – ik kijk niet anders naar hen.»
Dave: «Zolang je job niet lijdt onder je godsdienstbeleving.»
Dirk: «Als sommigen een rantsoen zonder vlees verkiezen, houdt de keuken daar ook rekening mee.»

HUMO: Heb je het nu over vegetarische para’s?
Kenny: «Nee, over een rantsoen zonder varkensvlees.»

HUMO: Halal?
Dirk: «Nee, halal, dat doen we niet. Maar als mensen geen varkensvlees eten, houdt de kok daar rekening mee. Net als met
mensen die een allergie voor gluten of champignons hebben.»

HUMO: In afzienbare tijd veranderen jullie van naam: para’s worden Rangers. Komt dat hard binnen?
Bram: «Wat ons meer bezighoudt, is de vraag: kunnen wij in Tielen blijven? Er gaan geruchten dat wij naar Leopoldsburg of
Burcht zouden verhuizen. Dat wij voortaan Rangers zullen heten, is tot daaraan toe: Rangers en para’s doen nagenoeg
hetzelfde werk. En onze kentekens zullen we wel mogen behouden.»
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zaterdag 03 september 2016
Algemeen verloop :
Vanaf 0930 Hrs : Samenkomst Jan Melsenspark Te Meeuwen ( kerk)

1000 Hrs : Plechtigheid en bloemneerlegging aan de gedenksteen Sgt MELSENS
1030 Hrs : Verplaatsing met eigen voertuig naar Peer (‘t Poorthof)
1100 Hrs : Per bus naar kerkhof Peer , bloemneerlegging aan het graf Lt LIMBOSCH
1115 Hrs : Verplaatsing met bus naar Caliban steen, hulde en bloemneerlegging
1145 Hrs : Verplaatsing per bus naar Peer ‘ t Poorthuis

Aansluitend ontvangst door het gemeentebestuur van Peer

-

30 oktober 2016. om 10.00 uur in ons Home
-


