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Boek van 192 pagina’s waarin in drie delen beschreven wordt hoe Steven Gelders 
crashed nadat hij als paracommando en lid van de Belgische special forces uitgezonden 
was, deelnam aan 6 militaire missies in Somalië, Rwanda, Burundi en Zaïre. Een groot 
deel van het boek (tot pagina 158) wordt gebruikt om de ervaringen gedurende de 
missies te beschrijven. Die missies waren vol geweld en traumatische ervaringen, 
waardoor hij grote moeite heeft met de terugkeer naar een normaal civiel bestaan. Hij 
beschrijft zijn persoonlijke ervaringen in Afrika tijdens energievretende spannende en 
stressvolle acties tegen elkaar wedijverende rebellengroepen. Hij vertelt open en 
duidelijk over de honger en ellende van de bevolking in deze gebieden, de 
gewelddadigheid in deze landen, de corruptie bij de lokale politici. Uiteindelijk gaat hij 
in op zijn problemen bij thuiskomst, hoe hij weer moest wennen, zich aanpassen, en re-
integratie. Het syndroom van Tietze bij hem werd ontdekt en hij besluit dan gezond te 
gaan leven. 
 
Cover: ‘Steven Gelders vertelt in dit boek over zijn leven als paracommando en als lid 
van de Belgische special forces. Over de extreme operaties die hij uitvoerde. 
Over zijn gevechten tegen een vijand die hem overdag toelachte en hem 's nachts 
beschoot. Over de adrenaline die door zijn lijf raasde. Maar hij beschrijft ook de 
ondraaglijke lichtheid van het bestaan dat hem thuis opwachtte. Het onvermogen om 
van oorlogs- naar vredesmodus over te schakelen. En zijn crash, omdat hij te veel had 
gezien, te veel had meegemaakt.’ 
 
Citaten:  
Pag.82: ‘In mijn hoofd leefde ik in een wereld waarin ik alles moest oplossen en altijd 
moest reageren wanneer ik geconfronteerd werd met zaken die niet konden. Zonder het 
te beseffen was ik misvormd, ik kon niet meer terugschakelen naar het gewone leven.’ 
 
Pag.159: ‘In al mijn opdrachten had ik veel te veel van mezelf gevraagd. Ik had altijd 
geprobeerd alles te geven. De spanning en de stress stapelden zich op, en toen het 
moment kwam dat alles rustig werd, ben ik gecrasht.’ 
 
Pag.179: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de militairen die 
dezelfde dingen meegemaakt hebben als ik, die dezelfde missies gedaan hebben, vandaag 
ook problemen hebben.’ 
 
Pag.185: ‘Vandaag heb ik een lange weg afgelegd naar een leven dat opnieuw draaglijk is. 
Dankzij de vele gesprekken met Lies weet ik nu hoe het komt dat ik soms raar en 
extreem kan reageren op banale gebeurtenissen en slaag ik er veelal in om emotionele 
uitbarstingen te voorkomen.’  
 
Recensie:  
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E. Westerhuis:  Talloze uitzendingen van militairen, waarvan de politici van mening zijn 
dat militaire deelname aan de betreffende missie onder de categorie 'vredesoperaties' 
valt, blijken voor de 'boots on the ground' in de praktijk vaak deelname aan regelrechte 
oorlogen, waarbij tijdens gevechtsacties doden en gewonden vallen. (…)Zijn verslag laat 
de keerzijde zien van deelname aan vredesmissies in gebieden met een wankel politiek 
bestel. Met enkele kaartjes. 
 


