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HERBEGRAFENIS Belgische soldaat na identificatie bijgezet op militair ereveld in Maastricht

Erewacht en -saluut van Belgische soldaten voor Joseph Paul Van Calck bij diens herbegrafenis.
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Laatste eer soldaat Van Calck
Een indrukwekkend schouwspel gisteren op de algemene
begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht. Daar werd
een Belgische soldaat die in 1944 sneuvelde bij Thorn met
militaire eer herbegraven op het Belgische ereveld.
door Sjoerd Willen

T

ijdens een dagpatrouille, is
gekwetst geworden en in de
handen van de vijand gevallen toen hij, onder een hevig vuur,
poogde een zwaar getroffen makker op te rapen. Is gestorven in de
omgeving van Thorn op 27 september 1944, aan de gevolgen van zijn
verwondingen, aldus het Koninklijk Besluit van 11 augustus 1954

waarmee het oorlogskruis werd uitgereikt aan de Belgische militair Joseph Paul Van Calck. De soldaat
van de Brigade Piron lag lange tijd
in een anoniem graf op het Belgisch ereveld voor zeelieden in Willemstad. Jaren na de vondst van de
resten rees een vermoeden om wie
het ging. De familie stond DNA af,
waarop de bergings- en identificatiedienst van defensie het stoffelijk
overschot wist te identificeren.

Zodoende kon Van Calck - de laatste vermiste van zijn brigade - gisteren naast zijn wapenbroeders worden herbegraven, op het Belgische
ereveld van de algemene begraafplaats in Maastricht. Het was een
indrukwekkende plechtigheid in
aanwezigheid van familie en hoogwaardigheidsbekleders, en met militair eerbetoon.
Zo was er een erewacht van het Belgische leger, gaf ook de Nederlandse bergings- en identificatiedienst
acte de présence, en werd de dienst
opgeluisterd door de Belgische marinekapel. Raymond Renkens van
het Belgische Instituut voor Veteranen, las de necrologie voor. Die
gaf een kleurrijker beeld van de korte, maar bewogen levensloop van

de - tot recent onbekende - soldaat.
Van Calck, geboren op 8 oktober
1924 te Molenbeek, ontvluchtte november 1943 huis en haard om zich
in Engeland bij een Belgische vrijwilligersbrigade te vervoegen. Met
de brigade nam hij deel aan de bevrijding van Normandië en België
voordat hij in Midden-Limburg op
heldhaftige wijze het leven liet.
Van Calck heeft de leeftijd van
twintig jaar nooit bereikt. In een
van de toespraken werd ook terloops verwezen naar ‘Parijs’. „Laat
ons dankbaar zijn voor het offer
dat Joseph Paul van Calck en anderen brachten voor onze vrijheid en
onze democratie, waarvan recent
weer is gebleken hoe kwetsbaar die
kunnen zijn.”

