
Het varken uithangen 

 

 

Als ik door ons slaapkamerraam het panorama bewonder, zie ik uitgestrekte 

velden en weiden, een brede streep bos, de koepel van de basiliek van 

Scherpenheuvel en daarachter een hoogst merkwaardig fenomeen. 

Daar, in de verte, aan de Schaffense hemel, hangt namelijk het varken, zoals de 

imposante luchtballon door de inboorlingen wordt genoemd.  

Toen ik nog les gaf bezochten wij elk jaar met de hoogste klassen van de 

basisschool het militaire domein. De meester en de juf waren tot groot jolijt van 

de leerlingen door de instructeurs als modellen uitgekozen om het noodzakelijke 

materiaal bij een sprong te showen. Als dan tot slot de loodzware parachutes 

werden omgehangen en we bijna door de knieën gingen, kon de pret niet op. Dit 

alles gebeurde gelukkig op de veilige, begane grond. Maar nu was het prachtig 

weer en het varken wachtte ongeduldig op het vliegveld. Wij werden door twee 

sadisten uitgenodigd, gepakt en gezakt, in de kooi plaats te nemen en met hen de 

hoogte in te gaan. 

Eigenlijk was ik weinig enthousiast, want het jaar voordien had ik de 

onderrichtingen voor de sprong uit de toren iets te gretig gevolgd . Ik landde in 

een wat ongewone, eigen stijl op de mat en botste met de neus tegen mijn 

rechterknie. De bloedneus was voor de meisjes minder aanmoedigend om die 

sprong ook te wagen, maar de jongens  kropen met een air van wij-zullen-eens-

laten-zien-hoe-het-moet  de trap op. 

Dus nu geen gezichtsverlies meer, de kooi in en mee omhoog!  

Op 300 meter hoogte zag de wereld er boven Diest prachtig uit. Gelukkig moest 

ik, letterlijk dan, geen stap verder zetten. Mijn bewondering voor de mannen en 

vrouwen die dat normalerwijze wel doen en zich zo naar beneden storten werd 

er des te groter om. Eerlijk, ik was al blij dat ik ook de daling in de ‘veilige’ 

kooi zonder angstaanvallen en hartkloppingen had doorstaan. Al moest ik, net 

zoals na een bezoek aan de tandarts, bij mijn thuiskomst om ongekende redenen 

van hemd wisselen. 

 

Dat bewuste varken zweeft officieel sinds 1947 boven de Trainingsschool voor 

Parachutisten. Uit Leopoldsburg, waar het toen gestationeerd was, vertrok zes 

jaar later het 1
ste

 Para naar Diest. 

Op zondag 2 augustus 1953 marcheerde het door onze straten.  

‘Welkom’ was het woord dat in blanke letters lichtte op de met rood fluweel 

getooide stadhuisgevel.  

‘Welkom’ was de wens die groeide in het hart van elke ware Diestenaar. 

‘Welkom’ was de straling der zon, die na zich wekenlang achter regenwolken 

verscholen te hebben, plots ons oud stadje met lust en leven overgoot.’  

Zo stond het in de stijl van ons aller Ernest Claes in de Gazette van Diest. 

 



Deze officiële aankomst werd gevierd met een indrukwekkende parade op de 

Grote Markt en een ontvangst in de Sint-Joriszaal van het Stadhuis. Gastheer 

was burgemeester Omer Van Audenhove. ’s Namiddags werden de deuren van 

de Citadel geopend en ’s avonds werd een concert gegeven. De viering werd 

besloten met een groot volksbal.  

‘Het avondfeest bracht weer gans Diest op de been. De cafébazen deden goede 

zaken. In de kleurige stralenbundels der projectoren ontwikkelde zich fijne 

balletten, een droom van ritme, kleur en dans, terwijl een paar fantaisisten voor 

de komische noot zorgden.’ schreef dezelfde krant. 

 

Gedurende meer dan een halve eeuw werden de banden met de Diestse 

bevolking steeds nauwer en was de eenheid meer en meer verankerd in de 

streek. Ze bood hulp aan de landbouw, bij talrijke overstromingen en liet zich op 

sociaal, sportief en cultureel gebied niet onbetuigd. 

Toen in 2001, als gevolg van de herstructureringen van de krijgsmacht, de  

verhuis van het bataljon uit de Citadel werd overwogen, steunde de bevolking  

het massaal. Twee jaar later kon het de vijftigste verjaardag van zijn aankomst  

vieren. Uiteindelijk is het doek dan toch gevallen. Op 27 augustus wensten we  

het 1 Para bij hun vertrek een welgemeende Farewell! 

 

Het Trainingscentrum voor Parachutisten blijft evenwel in Schaffen en dus het 

varken ook.  

Zie het daar majestueus hangen, meer dan achtentwintig meter lang, met een 

doorsnede van tien meter en ongeveer een halve ton wegend. We zien hoe de 

soldaten en hun onderrichter uit de kooi vallen, hoe de parachutes zich openen 

en  hoe men keurig landt op het groene vliegveld. 

En kijk, het varken wordt naar beneden gehaald, de volgende ploeg stapt in en 

het stijgt opnieuw. Even later bengelen weer para’s aan kakikleurige 

paddestoelen. 

Het volkse gezegde “Ze hangen het varken uit”, heeft voor ons nog een andere 

betekenis gekregen. Het wordt immers uit zijn hangar gehaald bij mooi, helder 

weer en wij halen dan, om een iets voorzichtiger sport te beoefenen, de fietsen 

van stal. 

 

Laat de para’s maar doen, mij krijgen ze niet meer van de grond. 
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