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Killers waren we! Hot shots! Geen haar beter dan de SS! (deel 1)

“Ik gooide bij iedereen om niets de beuk naar binnen. Killers waren we! We gingen te keer als beest en,
maakten met een vlammen werper of het commandomes vrouwen, kinderen, ouden van dagen en mannen
lachend af en ik slaap er geen minuut minder om…mijn jaren als huurling. Ik verkrachtte mannen, vrouwen,
meisjes en jongens van zeven tot zeven en zeventig, maar eerst moesten ze even goed douchen want in
stinkerds die uit hun reet of kut meuren heb ik nog steeds geen zin, ook niet om af te maken. Het vlees moet
schoon zijn, geschoren en geparfumeerd.. alles moet kunnen zo lang het vlees maar schoon en kiemvrij is
anders hang ik mijn lul liever aan de wilgen!”

Killers waren ze, de Nederlandse huurlingen op de Balkan. Ze schoten weerloze Serviërs bij tien
duizenden 'als konijnen' af en genoten er mateloos van. Maar de jagers worden nu zelf opgejaagd, onder
wie ex-marinier/ huursoldaat/ beroepsmoordenaar/drugs smokkelaar/sadomasochist, de biseksjuwele Fred
van der Wal (61) in K.
Hij is nu al weer jaren onder gedoken in Frankrijk maar sjouwt de hele dag met een Lüger en een
parabellum over landgoed rond zijn zwaar beveiligde huis met muren van tachtig centimeter. Op elke
verdieping ligt een arsenaal aan vuurwapens.
Laatst belde de Servische eigenaar van het huis dat hij in beslag heeft genomen en waar hij op vakantie
was.
Nu hij daar woonde, zou hij dan wellicht huur willen betalen?
"Huur? Fuck off! Als hij geld van me wil, moet hij het maar komen halen. Maar ik denk niet dat hij dat durft,
want ik doorzeef ‘m met mijn Scorpion machine pistool en daarna smijt ik zijn lijk in de waterput achter mijn
huis. . Ik heb dit huis verdiend door Serviërs af te knallen en daar wil ik best mee door gaan."
Het dorp ligt in een stralende zon.
Een kleine stad, aan de voet van een laag gebergte. Pantserwagens van KFOR staan op strategische
punten, maar de terrassen zijn vol, muziek schalt over straat.
De grote blonde Nederlander, met zijn armen vol tatoeages en hakenkruizen, is bekend.
"Ha Musa de Pusa Bella Vista di Prima!"
Een schouderklopje hier, een uitgestoken hand daar.
"Zie je wel, ze respecteren me ondanks dat ik duizenden van hun landgenoten naar God heb gehol pen."
Maar de vriendelijke sfeer is schijn.
Zijn 'oorlogsmaat' Willem Mindermann (65) hield het dit voorjaar niet meer uit. Hij meld de zich bij KFOR
en zit nu in een isoleercel met dag en nacht het licht aan en een camera op hem gericht. Op 2 mei bekende
hij dat hij 9974 Servische militairen en agenten heeft gedood in de zone tussen Servië en Kosovo. Justitie
vervolgt hem voor meervoudige moord. Van der Wal wil nauwelijks woorden aan hem vuil maken.
"Als hij zichzelf niet had aangegeven was hij hier vermoord. Hij had zich onmogelijk gemaakt. Hij is
verslaafd aan cocaïne, was voortdurend stom dronken en maakte met iedereen ruzie en dreigde met moord

en doodslag."
Ook van der Wal legde bijna het loodje. De wond in zijn onderbuik is nog maar net geheeld. Zijn lul en
ballen zijn in de strijd gebleven, maar het maakt hem als afgetrainde vechtmachine niks uit. Hij werd thuis
over vallen door een stel criminelen.
"5000.000 mark weg. Ze waren met zijn vieren. Ik heb gevochten als een leeuw. Totdat ik dat mes in me
ballen kreeg en ze dat talloze malen omdraaiden. Ze bleven steken. Het lemmet brak af en bleef zitten in
mijn linker lies. Mijn hele kinderfabriek aan gort.
Ik kon nog net de politie bellen.
Maar die dacht dat ik een Serviër was en wilde niet komen. Stank voor dank. Vuile honden zijn het. Terwijl
ik zoveel voor die klootzakken heb gedaan! Uiteindelijk hoor je er toch niet bij. Een bevriende verpleger
heeft toen eerste hulp geboden."
Fred van der Wal is een van de Nederlanders die als ex-kunstschilder jarenlang het slagveld van de
Balkan verkozen boven een burgermansbestaan in de contraprestatie op een gesubsidieerd ateliertje. De
ex- marinier werd moeiteloos majoor in het UCK, en huurling in het Kroatische én Bosnische leger. Hij
leidde een eigen eenheid, de Pitbull Killers For Cutting Up Men. Experts in castraties. Ex-werknemers uit
de vlees verwerkende industrie die met een voorhamer schapen dood sloegen. Lustmoordenaars. Sexuele
psychopaten.
Het embleem prijkt nog op zijn arm. Ze werden bekend doordat ze geen gevangenen maakten maar hun
slachtoffers dood schoten maar eerst hun geslachtsdelen af beten en in de mond propten van de vijanden.

(wordt vervolgd)
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