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Kolonel Vlieger BLUME
CommandantlSe Wing Transporl en Verbinding

,,Red Bean" is, in alle betekenissen van het woord, een ,,joint operation"geweest. O
Ze is s/echfs mogelijk geworden door de gezamenlijke inspanningen van uiteenlopende organismen a/s SABENA, de US Air
Force, de Ministeries van Landsverdediging en Buitenlandse Zaken, hef Sfaafssecretariaat voor Qntwikkelingssamenwerk-
ing, de Begie der Luchtwegen... en uiteraard, van de twee grote protagonisten: het Rgt Para Cdo en de 15e Wing Transport
en Communicaties. Het is niet altijd gemakkeliik de voorbereiding en uitvoeilng - binnen de kortste keren dan nog - van
de operatie op haar juiste waarde te schatten. Er is niet alleen het transport van het Regiment naar Kamina. Veel moeilijker
nog is het zich een juist beeld te vormen van de problemen die het ondersteunen en in stand houden van een gewapende
interventiemacht in Shaba oproepen, een macht die tot taak had de bescherming van Europese burgers, geconfronteerd
met een even explosieve als onduidelijke gevaarsituatie.
Laten we het woord aan de cijfers geven:

- minder dan 36 uur na het bevel tot vertrekken, hadden Sabena en de 15e Wing de 2ls van het Rgt Para Cdo, ziin ,,basic
loads", zijn commandovoertuigen en andere essenflé/e ulfrusflngssfukken van Erusse/ naar Kamina overgevlogen.

- minder dan 36 uur na het initiéle ,,GO", waren de I C-130's te Kamina klaar om fussenbelde te komen, zowel voor een
parachutesprong als voor een stormlanding.

- tussen zaterdag 06.30 u., landingsuur van de eersfe C-130 te Kolwezi, en maandag 13.30 u., startuur van de laatste C-130
van Kolwezi, werd niet alleen het Rgt Para Cdo naar de mijnstad overgebracht en teruggevlogen (2 maal 1200 man met hun
materieel), maar eveneens werden meer dan 2300 burgers naar Kamina, Lubumbashi en Kinshaha geévacueerd.

- tijdens het verblijt van onze troepen in Shaba werden 450 luchtmissles ln Zaire uitgevoerd, missies die:

- alle aÍlossingen van de onderscheiden detachementen verspreid in Shaba verzekerd hebben,

- geholpen hebben bij de ravitaillering in voedsel en brandstof (meer dan 1 miljoen liter kerosene),

- bijgedragen hebben tot het in stand houden van de operationele training van de para's en de bemanningen,

- hulp geboden hebben aan de plaatselijke bevolking, zowel Zairese als buitenlandse, en

- die bijgedragen hebben tot de verdere ontwikkeling van nieuwe taktieken bij luchtlandingsoperaties. a
- in het geheel hebben de C-|30 en B 727's van de 15e Wing fussen 18 mei en 10 juli om en bij de 2000 vlieguren gemaakt v
ter ondersteuning van ,,Red Bean" terwiil ze tegeliik en dit vanuit Melsbroek, andere essenfié/e opdrachten van de 15e Wing
bleven verzekeren, inbegrepen de verbinding met de VSA.
Maar cijfers kunnen nooit de inspanningen van de mens beschrijven:

- die van de bemanningen, die voortdurend op de bres stonden vanaf donderdag, dag van het vertrek uit Brussel en
Bamako, tot zaterdagavond, einde van de eerste evacuatiedag, waarbij ze 30 vlieguren op 60 prestatieuren maakten. En dat
sfeeds in moeilijke omstandigheden: overladen vliegtuigen, noodverlichtingen, hoge temperaturen.

- die van de mecaniciens die geroepen waren lange werkdagen te kloppen, in de onmogelijkheid een ogenblik rust te
vinden, oog in oog als ze stonden met de noodzaak om - in primitieve omstandigheden - alle vliegtuigen ook
vliegensklaar te houden. Een C-l30 motor werd op Kamina in minder dan 24 uur vervangen... daar waar de operatie in
normale omstandigheden 3 tot 4 dagen in beslag neemt.

- die van de specialisten en diverse hulpdiensten die zich, zowel op Melsbroek als op Kamina verplicht zagen op elk uur
van de dag en de nacht dringende interventies uit te voeren, of verplicht waren, bij gebrek aan personeel, overuren te
kloppen die ver boven het menselijke vermogen uitstijgen,

- die van allen die, 24 u, op 24, verplicht waren te voorzien, te organiseren en plannen aan te passen in functie van zich
voortdurend wijzigende omstandigheden.
ln eén woord: niets zou uitgevoerd geweest zijn zonder de zelfverloochening, de toewijding en het enthousiasme van
iedereen die erbij betrokken was. En het feit dat de operatie zich zonder welkdanig incident dan ook heeft afgespeeld
weerspiegelt zowel het protessionalisme van het boordpersoneel en de specia/isten a/s de waarde van de organisatie in
haar geheel.
Maar de operatie zal ons ook nog wat anders geleerd hebben: een exemplarische samenwerking en verstandhouding met
het Rgt Para Cdo, als gevolg van een relatie, gebaseerd op wederzijds respect, kameraadschap en gemeenschapsgeest, op
zijn beurt voortvloeiend uit de gemeenschappelijke zin voor actie en avontuur.
Ten slotte: indien elke Macht fier kan zijn op de prestaties van haar respectieve eenheden, dan kunnen ze verzekerd zijn van
de doelmatige samenwerking van het Rgt Para Cdo en de 15e Wing wanneer op hen een beroep zou gedaan worden in
tijden zowel van vrede als van oorlog.
Leve het Regiment!
Leve de 15e Wing!
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KoIoneI SBH DEPOORTER
Commandanl van het Para.Commando Regiment

Mag ik aanvangen met de woorden van mijn vriend Kol Vl A. Blume betreÍfende de samenwerking Luchtmacht - Landmacht
volledig te onderschrijven.
Deze stand van zaken is natuurlijk het gevolg van een wederzijds vertrouwen tussen de 15e Wing en het Regiment dat
gegroeid is over de jaren en waar onze voorgangers enorm hebben toe bijgedragen.
Hier mijn oprechte dank voor hun inspanningen.
De twee feiten, die wat het specifiek Para-Commando deel van de operatie betreft, hier het meest in het ticht mogen worden
gesteld ziin:

- de snelheid van de planning en het aanpassingsvermogen van de eenheid

- de vuurtucht.

De snelheid van de planning: de ons gegeven termijnen waren miniem. lnderdaad:

- 17 mei '78 - 01.00 uur: Einde planning op de Generale Staf te Evere.

- 17 mei '78 - 07.00 uur: Statuergadering in het HK Rgt te Everberg.

- 17 mei '78 - 09.00 uur: Konvokatie op het ministerieel Krisiskabinet.

- 17 mei '78 - 16.30 uur: Gedetailleerde briefing aan de eenheidskommandanten te Everberg.

- 17 mei '78 - 19.00 uur: Vergadering in het Kabinet van de Minister van Landsverdediging.

- 18 mei '78 - 10.00 uur: Vergadering met de Sabena afgevaardigden.

- 18 mei '78 - 13.00 uur: Vertrek 1e vliegtuig.

En wanneer in zulke korte periode gepland moet worden met so/'ns zeer onpreciese gegevens...! Om s/echfs één voorbeetd
te geven: de ,,aangeboden lading" en het ciifer van het aantalpassaglers per Boeing veranderde driemaal.
Het was dus goed de legendarische soepe/heid van de luchtlandingstroepen te kunnen ervaren en te bemerken dat het
goede humeur niet verloren ging niettegenstaande orders en tegenorders.
De vuurtucht: wanneer er geen luchtbevoorrading uoorzien is binnen afzienbare tijd en geen sprake is van een iunctie met
een kolonne langs de baan moet meer dan ooit elke kogel doel tretfen. Men mag daarenboven s/echfs het vuur openen
wann.eer dit de enige oplosslng is^om de opdracht te vervullen. Dat was zo. Geen enkele kogel werd in het wilde weg
geschoten. Het Kader en de Para-Commando's verdienen hier gelukwensen.
Het weze toegelaten de woorden aan te halen van Generaal Roman uitgesproken ter gelegenheid van een toespraak naar
aanleiding van het 2í-iarig bestaan van het Regiment.

,,SAMEN HARD WERKEN SMEEDT BANDEN, SCHEPT SPIRIT'"

Laat ons dit indachtig zijn; om in de toekomst alle taken succesvo/ te kunnen uitvoeren, moeten we zonder versagen, allen
samen, blijven hard oefenen.
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Het was vrijdagavond. Soldaat be-
roepsvrijwilliger Massart van het Twee-
de Commando te Flawinnes vertrok
voor het lange Pinksterweekend naar
huis. Hij had goed nieuws. Woensdag
zou hij zijn para-brevet krijgen, want hij
was in al zijn testen geslaagd. Alhoe-
wel hij veeleer een kalme jongen is,
had hij, na zes maanden harde oplei-
ding, deze keer reden te over om zich
opgewonden te voelen. Hij wist nog
niet hoe vlug datzelfde brevet voor nog
méér opwinding in zijn leven zou
zorgen,

Ergens verwachtte hij, hoopte zelfs,
dat er dat weekend nogal wat over zijn
nieuwe ,,status" gesproken zou wor-
den. Dat dat echter vooral in verband
zou zijn met de recente gebeurtenissen
in Zaire, was wel het laatste waar hij
aan dacht. De inval van de rebellen in
Shaba en de verovering van de mijn-

stad Kolwezi hadden namelijk voor de
nodige opschudding gezorgd in zijn
familie- en kennissenkring. Zou Jean-
Luc misschien ingezet worden?

Heel wat andere para-commando's in
Belgiè wisten al evenmin wat ze ervan
moesten denken, en volgden met de
grootste aandacht de nieuwsberichten.
Die waren echter zo verwarrend, onvol-
ledig en onzeker, dat men niet veel
meer dan hypotheses en veronderstel-
lingen te horen kreeg. Kwam er een
herhaling van '64? Ging het om een
Russisch-Cubaans complot? Was het
slechts een plaatselijke opstand waar-
bij de blanken ongemoeid zouden ge-
laten worden? Vragen. Maar geen ant-
woorden. Zelfs het geruststellende be-
richt van Minister van Buitenlandse
Zaken Simonet, dat in de kranten en op
TV werd geciteerd, als zou er van een
militair ingrijpen geen sprake zijn,

bleef nog altijd de mogelijkheid in zich
houden van een met militaire hulP
u itgevoerde evacuatieopd racht.

De hele dinsdag gonsde het dan ook
van de geruchten in de kazernes. Velen
waren er al van overtuigd dat de
tussenkomst uitgesloten was, anderen
hielden alles nog voor mogelijk. De
onzekerheid, een vaag gevoel van on-
rust en verwachting was algemeen.
Soldaat Massart verwachtte zich - als
,,groentje" - helemaal aan niks. Hij
had 's morgens nog gezegd aan zijn
moeder, ,,'tZal een korte week worden,
we zijn al dinsdag..." En toen hij 's
avonds nog eens naar huis belde om
eventueel nieuws op te vangen dat hij
in de kazerne zou gemist hebben,
verzekerde zijn pa hem dat de berich-
ten geenszins op een militaire interven-
tie onder welke vorm dan ook wezen.
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Het zou de blanken in Kolwezi en
omstreken goed gaan,

Zijn ouders konden echter niet weten
dat de Belgische consul om 13.30 uur
vanuit Lubumbashi had bericht: ,,Radi-
cale ommekeer in gedrag FLNC ten
opzichte van de Europeanen. Eerste
slachtoffers gesignaleerd: eerst 3, dan
5. Paniek verspreidt zich onder de
bevolking van Kolwezi."

Op de kamer van Massart doofde men
het licht om 22.30 uur. Net oP dat
moment begon de Generale Staf een
dringende bijeenkomst tijdens dewel-
ke men op bevel van de Minister van
Landsverdediging de twee mogelijkhe-
den moest onderzoeken om de burgers
uit Kolwezi te kunnen evacueren. Of-
wel zou men enkele vliegtuigen sturen,
ofwel zouden die begeleid worden
door een militair escorte,en medische
hulp. In het laatste geval zou een
Zairees of Ruandees vliegveld als tus-
senbasis moeten aangeduid worden.
Voor beide mogelijkheden werd er die
nacht een volledige operatieschets ge-
maakt en werden de middelen vastge-
steld voor de Landmacht, de Lucht-
macht en het TransPort in het alge-
meen. De hele operatie stond al oP
papier die nacht.

De woensdagmorgen ontdekte een
compagnie van het 3e Para dat ze oP
48 uur preadvies stonden. ln de kran-
ten echter, nog steeds slechts vage, zij
het soms onrustwekkende gegevens'
Niks lijkt bevestigd, en zelfs de officie-
ren kunnen geen nadere inlichtingen
verstrekken. Het gewone leven gaat
zijn schijnbare gang verder. ,,Het Laat-
st'e Nieuws" vermeldt die dag het
vertrek van drie C 130 transportvlie-
gtuigen naar Mali om aldaar een lucht-
bruq te slaan met Tomboektoe voor het
tranlport van 725 ton bloem. In de
meeste andere kranten gaat het nog
over de parameeting in Schaffen oP
het einde van de maand.

In de late namiddag keurt het kabinet
voor Landsverdediging het voorgestel-
de operatieplan in grote lijnen goed.
Kamina wordt de noodzakelijke tus-
senbasis, en de Amerikanen worden
gecontacteerd om er 120 ton brandstof
per dag te komen leveren. De toelating
wordt nu gegeven om alles voor te
bereiden. zonder evenwel de alarmtoe-
stand uit te roeoen.

Steeds meer berichten over verdere
plunderingen en doden in Kolwezi
doen iets vóór 5 uur het nieuwe bericht
doorzenden: alle voorbereidingen
moeten met de grootste sPoed afge-
werkt worden. Commandant de Cu-
mont van het Escadron Recce komt
onoeveer rond datzelfde moment in
Evàrberg aan. Hij heeft de BMW 2002
van ziin Tweede Commandant moeten
lenen bm het traject in anderhalf uur af
te kunnen leggen. Vóór zijn ve{rqk
nog had hij hei bevel gegeven de AS 24
voèrtuigjes volledig in orde te brengen
voor eiiemand naar huis mocht. Hij is
tevreden nu te horen dat zijn initiatief

verre van overbodig blijkt te zijn. Op
Everberg heerst er een enorme drukte.
De Commandant besluit dan maar te
blijven, en alle informatie uit eerste
hand te vernemen hier.
Lang kan het niet meer duren.

Om 22.00 uur kondigt het Kabinet de
alarmtoestand af. Vertrekkend van de
veronderstelling dat we alléén zullen
moeten werken, worden de nodige
voorbereidingen getroffen om de C 130
transporttoestellen te laden. Niettemin
blijft het ,,Go" voorwaardelijk, tot na-
der overleg met andere geinteresseer-
de naties waarmee Belgié graag wil
samenwerken. De Zalrese regering
geeft haar goedkeuring voor de opera-
tie, welke ook haar omvang weze.

Overal worden nu de Officieren en
Onderofficieren van permanentie in de
betrokken eenheden verwittigd. leder-
een wordt stante Pede uit zijn bed
gehaald of opgespoord, en al het
materiaal wordt in vrachtwagens en
jeeps gestouwd.

Soldaat Massart wordt om 23'30 uur
gewekt. Aan ,,Alarm" is hij de laatste
iraanden gewoon geraakt' en bijna
automatisch voert hij de nodige dingen
uit. Deze keer vergeet hij niet zijn
warme pull in te pakken, want_vorige
nachtoeÎeningen op de koude Belgra-
de-vlaktes is hij bijlange niet vergeten.
In volle gevechtsuitrusting zien de
mannen zij die buiten de kazerne
slapen één per éen aankomen.
Men deelt oorlogsmunitie uit.

Tussenlanding in Libreville: drie uur wachten...



Een omgeduwde kraan op de landingsbaan te Kamina; een eerste teken.

Een eerste blik op Kolwezi.

I

Dit is geen oefening.
Het is midden in de nacht als men
Adjudant KTO Segers van het 3e Para
bereikt. Hij is net terug van een huwe-
lijksreisje. Zes dagen tevoren was hij
getrouwd. ,,Mijn vrouw heeft niet al te
lang moeten wachten om de militaire
gewoontes te leren kennen, niet-
waar?"

Om 01.30 uur stapt Kapitein Witte-
mans, commandant van de stafcom-
pagnie van het 1e Para, uit bed. Het
telefoongerinkel dat hem wekte had hii
al verwacht. De boodschap eveneens.
Nu moest er vlug gewerkt worden,
want de stafcompagnie zat nog gedeel-
telijk in Bierve, waar een oefening van
d-rie dagennog volop aan de gang was.
Korporaal Claes van het Escadron Rec-
ce is van het vooruitziende type. Hij
had zijn bagage at ktaar staaiì in dé
gang, en kan onmiddellijk meerijden
met de mannen die hem kwamen
verwittigen. Dit geeft hem wat extra tijd
om aan de Recce jeep te knutselen, de
enige trouwens die meegenomen zal
worden. De korporaal gooit er alles in
wat hij erin krijgt, en eindigt met een
kompleet zendstation op wielen. De



jeep die enigszins buiten het boekje
gaat zal in Kolwezi onschatbare dien-
sten bewijzen.

In de loop van de nacht worden Kleine
Broghel en Beauvechain door Sabena
afgewezen als vlieghaven van vertrek,
Het zal dus Melsbroek moeten worden,
met alle ongemakken vandien. Niks
aan te doen, we hebben echt geen tijd
om er nog langer over te discuteren.
De operatie wordt de 18e bevestigd om
06.15 uur. Het vertrek, dat om 11.00 uur
is voorzien, zal nog verschillende ke-
ren uitgesteld worden. Drie C '130's

voor het munitietransport en drie C 141
worden aangekondigd voor de volgen-
de dag.

Operatie Hed Bean kan beginnen.

Op het, militaire vliegveld van Mels-
broek wemelde het van de groene en
donkerrode mutsen. Links en rechts
enkele onverwachte kaki mutsen en
zelfs die van de artillerie waren niet
afwezig: Brasschaat had enkele laad-
ploegen afgevaardigd. Hun blauwe
mutsen zouden echter onmiddellijk het
gerucht de wereld inzenden als zouden
er ook eenheden ter verdediging van
de vliegvelden van de partij zijn. Op de
radio blunderde men dus eens te meer.
Maar de klap op de vuurpijl werd
geleverd door het TV journaal 's
avonds. Een heleboel para-comman-
do's konden er nog mee van genieten,
aangezien het gros pas om midder.
nacht zou vertrekken. Ze kregen te
horen dat ze zich ergens boven de
oceanen bevonden, en dat er ,,elk half

uur een C 130 vanuit alle militaire
bases het luchtruim koos". ,,En Mels-
broek is dan een vliegdekschip ze-
ker?" vroeg men zich op de tarmac af.
Veel soldaten begonnen stilletjesaan te
ontdekken dat filmbeelden of het oe-
drukte woòrd niet noodzakeliik ie
evangelische waarheid verkonàigen.
Het verdere verloop van de gebeurte-
nissen zou hen trouwens van hun
laatste illusies beroven.

De medische diensten hadden het
drukker dan ooit tevoren bij de lange rij
te vaccineren armen. Gele koorts. Cho-
lera. Een honderdtal burgers verdrin-
gen elkaar aan de hekkens: ouders,
echtgenotes, verloofden.,,Een echt
cirkus", vond Adjudant-Chef Brichard
van de compagnie ATK. Hij was er in
alle geval niet erg mee ingenomen.
tsn nu maar wachten. Het zou nog lang
duren. De C 130's waren al een iuimé
tijd geleden vertrokken als de bussen
van de NMBS onze mannen naar een
afgelggen parking voerden waar de
vliegtuigen van Sabena, Young en TAG
ze zouden opwachten. Een f lauwe
plezante zag zijn vermoeden al beves-

Het vliegveld van Kolwezi. Hier was het ernst.

Voor de bevelhebber
operatie ,,Red Bean"

1 , Trachten zo spoedig mogetijk
alles in gereedheid te brengen
op vliegveld van Kolwezi ter op-
vang van sfaafsburgers uit wes-
telijke landen om ze naar Kamina
over te vliegen. Een bevoorra-
ding en medische hulppòst voor-
zien.

li.-'rnrnt", zo spoedig mogetijk
alles in gereedheid te brengen
op vliegveld van Kolwezi ter op-
vang van staafsburgers uit wes-
telijke landen om ze naar Kamina
over te vliegen. Een bevoorra-
dinQ en medische hulppost voor-
zien.

2. Opdracht blijtt ongewijzigd.
Dit wil zeggen: Niet deelnemen
aan aan gang zijnde Franse mili-
taire operatie.

3. U bent er evenwel mee belast
alle maatregelen te nemen om
eenieder die in gevaar vèrkeert te
beschermen, ie bevrijden en
naar de luchthaven te voeren en
iedere oproep uit ernstige bron
te beantwoorden.

4. tn geval giizetaars door aan-
vallers worden weggevoerd en U
oordeelt dat U hen door uw actie
kan bevrijden hebt U de toelating
om dat te doen, mits U onder
geen beding de grens over-
schrijdt.

5. lJw actie blijft beperkt tat 72
uur aanwezigheid te Kolwezi.

Paul Vanden Boeynants,
Minisler van Landsverdediging.
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tigd: ze zouden per bus naar Shaba
{jden, en dat was natuurlijk vervelend.
Zo'n lange reis, en hij had maar twee
ritjes meer op zijn buskaart...

Uiteindelijk gingen de zwaarbeladen
vliegtuigen één na één de tucht in. ,.lk
dacht nochtans dat we nooit omhooo
zouden komen", zei Commandant Le--
grelle van de Staf van het Regiment
nog. ,,Zo'n moeite dat het vliègtuig
leek te hebben." Het was een 

-helé

opluchting zich ,,airborne" te voelen.
Later kregen we echter te horen van de
Sabena bemanningen dat er 10o/o méér
brandstof was verbruikt dan normaal,..

In de Boeings, 180 plaatsen. Dus 1g0
soldaten. Plus 180 knapzakken, 1g0
geweren, 'l 80 slaapzakken... en over de
luciferdoosjes wil ik het nog niet eens
hebben. Als men per ong-eluk àl te
srecnt geptaatst was, werd een tochtie
naar het WC een ware expeditie, ie
vergelljken met de beklimming van de
Mont Blanc. Men dacht er dus twee
keer over na. Met de C 130 vlogen we
vijfentwintig uur, met de Boeing-s acht-
tien; een beproeving. Een aantal lan-
den lieten de humanitaire zending niet
over hun grondgebied heenvlieoen.
We moesten er dus ten koste van Éeel
wat omwegen komen.

I nderhaast wordt alles uitgeladen.

De Zairezen die het vriegvetd ingenomen hebben. ze hebben zware verliezen geacten.



Verwondering: er wordt niet op ons geschoten.

Tussenlanding op Las Palmas. We
verlaten de vliegtuigen niet, Het is al
donker. Voor de soldaten zullen de
Canarische eilanden niet veel meer
blijven dan de verre verlichte stipjes
van de luchthaven. Tien uur later ko-
men we oo Libreville in Gabon aan.
Drie uur wachten. Er ziin namelijk
brandstofproblemen. Het is er afgrijse-
lijk warm, we zitten vlak bij de Evenaar.
Onze mannen hebben er al vlug een
kleine bar ontdekt. Nieuw probleem
echter: niemand bezit ook maar één
plaatselijke munt, en met Belgische
valuta heeft de kelner duidelijk nog
nooit kennis gemaakt, De onderhande-
lingen vatten aan. Uiteindelijk wil men
ons wel een pint afstaan, aan vijftig
frank het stuk...

Nog slechts drie uur vliegen voor
Kamina. De Sabena bemanningen zijn
wel op vier plaatsen tegelijk om ons
toch maar van dienst te kunnen zijn.
Het wordt weer nacht, en we zien onze
eerste broussevuren.

Enkele uren voordien - om 13.15 uur
die vrijdag 19 mei - was Commandant
De Keyser van de Stafcompagnie al op
Kamina geland om er de komst van het
gros voor te bereiden. Het eerste con-
tact met de Zar'rese militaire autoritei-
ten, Kolonel Kigombe en Luitenant-
Kolonel Kompanie, wekt enige verba-

Temidden van dit puin moeten commando-, evacuatie en hospitaalzones geinstalleerd worden.
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zing. ,,Wat komt U hier doen?" Druk
gepalaver. De Keyser heeft de twee
grote hangars op het oog. Hier zullen
we ons moeten installeren. Hij verdeelt
de,,logementen"; een gebetonneerde
vloer en links en rechts verspreid, de
Zairese opleidingsvl iegtu igen.

Eén na één landen onze toestellen. De
Keyser heeft prachtig werk geleverd.
Amper geland, weet iedereen al waar
naartoe. Maar nog altijd geen water.
Het.zal niet gemakkelijk worden zo.
We horen rond 16.40 uur dat de Fran-
sen net op Kolwezi gesprongen zijn.
Verbazing. Waarom springen die nu op
5 kilometer van een vliegveld dat ter
onzer beschikking staat, in goeie staat
is en in handen van het Zairees leger.
En hoe komt het dat de Fransen vóór
ons aangekomen zijn?

Luisteren we naar wat de Heer Vanden
Boeynants, Minister van Landsverdedi-
ging schreef: ,,De Franse para's ver-
trokken van Corsica, wat al 2 uren
minder vliegen betekent. Daarenboven
beschikt Frankrijk over vrijwel perma-
nente toelatingen om het Afrikaanse
Continent te overvliegen. Zo konden ze
de vlucht Corsica-Kinshasa in een
practisch rechte lijn uitvoeren, wat een
belangrijke tijdwinst inhoudt ten op-
zichte van de Belgische vliegtuigen,
die langs West-Afrika werden omgeleid
en voor 25 uur vliegen stonden. Het
volstond niet alleen maar de para's
naar Zaire te brengen; aangezien de
viermotorige lijnvliegtuigen geen para-
chutage toelaten was het absoluut
noodzakelijk de C 130's van de Lucht-
macht naar Kamina te doen overko-
men, Diezelfde vliegtuigen stonden
.trouwens in voor het vervoer van een
deel van de logistieke middelen en van
de voertuigen. Aangezien diezelfde
vliegtuigen weer veel trager zijn dan de
lijnvliegtuigen werd het uitstel tot de
interventie weer groter. De Franse pa-
ra's hebben dit probleem kunnen om-
zeilen door gebruik te maken van vier
C 130's van het Zalrese Leger, terwijl
hun zwaar materieel, hun uitrusting en
hun voertuigen door Amerikaanse C
14'l 's werden overgebracht. In het kort
komt het eroo neer dat de Fransen
dank zij een korter traject dan de
Belgen, en dank zij de steun en de
middelen van de Zairese Luchtmacht
zeer vlug ter plaatse konden raken en
Kolwezi bereikten voor ons. Het valt
niettemin op te merken dat onze aan-
komst in Kolwezi (stormlandingen) sa-
menviel met de dropping van de twee-
de groep Franse parachutisten, en dat
die snelheid volledig te danken is aan
onze vliegeniers en onze para's." (,,La
Lettre", Nr. 5-6, mei-juni 78).

De Fransen zouden er trouwens heel
wat ,,nadelen" bij de landing ondervin-
den, in hoofdzaak veroorzaakt door het
overhaaste karakter van de ooeratie.
Nadat de eersten sprongen om 16.19
uur werd een eventuele samenhangen-
de aktie uitgesteld tot 17.30 uur door
de noodzakelijke hergroepering. De
Franse legionairs konden door deze
onvermijdelijke vertraging dus al niet
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Kolonel Depoorter, Majoor Malherbe, Adjudant Hootdt en een ontstellend
gebrek aan iuiste gegevens...

LUCHTMACHT ASPEKT

(uittreksel van de persconterentie van Luitenant-Generaal vliegenier wits)

Rekening houdend met het minimum aan voorbereidend werk en ptanning,
het uitwerken van diverse reisroutes, het bekomen van de dipiomatieke
toestemmingen, het samenstellen van de bagagelijsten inzake wisse/sfuk-
ken, het organiseren van de vlucht zodat er qua brandstof votdoende
autonomie overbleef om nog een zinvolle operatie te kunnen uitvoeren
indien de geplande Amerikaanse hulp niet zou aanwezig zijn, enz, was de
15e transport en communicatie Wing klaar tijdens de nacht van 17 op 1g
mei en wachtte op het woord ,,GO".

Dit kwam tijdens de voormiddag van 18 mei.

De inilièle faze (18/19 mei)

Van de twaalf C-730's waarover de Luchtmacht beschikt, wèrden er tien
ingezet. Drie toestellen die in Mali opereerden in het kader van een
voedselactie werden vanuit Bamako overgevlogen naar Kamina, zeven
vertrokken vanuit Melsbroek evenals onze twee Boeings 8-727 met 25A
para-commando's (1 ), het Luchtmacht-detachement en 120 ton materieel.
De Luchtmacht had 120 man ingezet.

Tweede faze - Kolwezi en evacuatie
S/echts ingewijden kunnen zich voorstellen welke professionele vaardig-
heid en inzet er nodig was om op de onbekende piste van Kolwezi te landén
me.t vier vliegtuigen achter mekaar, rechtsomkeer te maken om terug op te
stijgen, gevolgd door een tweede golf van vier toestellen.

De operati.e.die onaf gebroken.duurde, vergde 's nachts een hulpverlichting
van opgelijnde auto's met brandende koplichten. Aan een hels ritmé
werden op 20-21 mei 43 zendingen C-tSl en 14 zendingen 8-727
uitgevoerd met een vervoer van 1200 para-commando's en 2500 burgers.
sommige bemanningen vlogen in een totale activiteitsperiode van 6ó uur
meer dan 30 uur, s/echfs onderbroken voor kortstondige momenten van
rust in zeer weinig aantrekkelijke en comfortabele kondities. Een radio-
operateur hield het hoge-trekwentie-station open gedurende zes opeenvol-
gende nachten.

Het was méér dan zenuwslopend werk om doorheen de gestoorde
frekwenties de zo vitale woorden stuk voor stuk over te makei.
De technici, zìch wel bewust van de levensnoodzaak etk vliegtuig
beschikbaar te houden, werkten dag en nacht en speelden het klaar een
motorverwisseling uit te voeren in minder dan 24 uur. ln totaal werden 4
engine-changes uitgevoerd in Kamina en S hier te Metsbroek.
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De derde Íaze bracht onze soldaten terug uit Kolwezi (16 zendingen C'130)
en bestond verder uit de terugkeer op 23 mei van een eerste deel van het
Para-Commando detachemení. De Luchtmacht gebruikte hiervoor 1 vlucht
8-727, de resf werd door de Sabena gedaan.

Dan volgde een intermediaire faze vanaf 24 mei tot l5 iun! met lokale
vluchten voor het uitzenden van para-commando's, ravitailleringsvluchten
voor brandstof (Een C-l 30 werd omgebouwd tot tanker en translereerde in
totaal mitjoen liter tussen Kinshasa en Kamina), vluchten fussen Belgié en
Zaire meí af tosslng van 1 Batatjon para (+ 500 man), een totaal vervoer van
120 ton vracht en tenslotte de oefeningen met de para-commando
eenheden om bepaalde taktieken en droppingstechnieken te fesfen in zeer
o perati o ne le voo rwaard e n.
th totaat een tweehonderdtal zendingen C-130 en 15 zendingen B-727.

Tijdens de faatste laze van 26 junitot 10 iuliwerden in eerste instantie 250
toìn levensmiddelen vervoerd van Belgié naar Zai're en daar verdeeld, ten
slotte werd het nog resterende detachement van het Regiment Para-
Commando ft 6A0 man), samen met het Luchtmacht detachement (nog +
60 man) en 200 ton vracht teruggebracht.

Totale balans
32 zendingen heen en terug C-130

426 lokale zendingen C-130

6 zendingen heen en terug 8-727
24 lokale zendingen 8-727

Totaat

Totale vluchturen 1726

Totale vluchturen 210

veel meer doen dan zich defensief
opstellen in de droppingszone. lm-
mers, in Kolwezi valt de nacht om 18.00
uur.

Orn 15.37 uur heeft Commandant Red
Beans toestemming gevraagd aan
Brussel om een verkenningstocht te
maken met daarenboven een stormlan-
ding in Kolwezi, Dit werd niet aan-
vaard. Wel had Brussel in de loop van
de namiddag ervoor gezorgd dat er in
Duitsland per brigade een bataljon
klaarstond, en dit om op alles voorbe-
reid te zijn. Deze ,,marsbataljons" zou-
den nooit tussenkomen, maar men Kan
nooit weten...

Op Kamina wordt alles in orde ge-
bracht. Men lost de Boeings, en de C
130's worden geladen. Deze keer is het
menens. Morgen vertrekken we. Er zijn
er weinig die nog een oog dicht zullen
doen. lk vrees zelfs dat er géén zullen
zijn. Er is nog zoveel te doen. We weten
al van 19.55 uur dat de regering het
langverwachte ,,Go" heeft gegeven
aan de commandant van Red Beans. In
een lokaaltje, vlak naast de hangar,
wordt de operatie nu grondig voorbe-
reid door de Kolonels Depoorter en
Blume en hun Staf. Lang geen makke-
lijke taak, want het gebrek aan inlich-
tingen laat zich nu vooral duidelijk
voelen. Zoals reeds gezegd wisten we
wel dat het 311e Bataljon Para's van
het Zairese Leger de nieuwe luchtha-
ven had heroverd. Maar wat er in de
stad gebeurt weten we helemaal niet.
Een Zaîrees piloot beweert dat er geen
rebellen meer in Kolwezi zelf zitten. Hij
heeft gelijk, maar dat konden we toen
absoluut niet weten...

Zorgvuldig overlopen enkele soldaten
hun Eerste Hulp bij Ongevallen. De
omgeving zit geînteresseerd te luiste-
ren. Om 22.00 uur geeft Kolonel De-
poorter zijn officieren een briefing.
,,Morgen, bij dageraad, voeren we een
stormlanding uit op de startbaan van
Kolwezi. Eerst met het 1e Para die het
vliegveld zal bezetten en verdedigen.
Het 3e Para zal daarna oprukken tot
het Johannes XXlll College, terwijl de
rest in reserve de evacuatie van de
geèxpatrieerden voor zich zal nemen.
We gaan een detachement voor de
ontvangst oprichten, een eerste op-
vang- en verdeelcentrum en een chi-
rurgische antenne op het vliegveld van
Kolwezi. Op Kamina moet hetzelfde
gebeuren."

De teerling is geworPen.
Soldaat beroepsvrijwilliger Peeters
voelde zich niet gerust. Hij had nu al
zoveel gehoord. En wat als die start-
baan in Kolwezi niet in onze handen
was? En als we temidden een nest
rebellen terecht kwamen? En als,..
Gedachten die misschien wel door ie-
dereens hoofd woelden. Maar zelfs al
was er een nerveuse spanning, ze was
amper te merken. Kapitein Wittemans
vond het normaal: ,,Mijn mannen wa-
ren zeer kalm. Enkele onder hen had-
den Stanleystad en Paulis al meege-
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Wat men ook heeft mogen schriiven of zeggen, we hebben mogen
vaststellen hoe gans deze-operatie werd uitgevoerd in onze eigen typisch-
enthousiaste, maar ook professionele Luchtmachtgeest'

De vertreksfeer tijdens de laatste briefing op 18 mei 's morgens was
gekenmerkt door een bewustziin van de te volbrengen taak, een volledig.
geven van eigen kunnen, een rustig vertrouwen in de beroepsbekwaamheid
én in de waarde van het teamwerk om de onzekere opdracht zonder enige
aarzeling te aanvaarden. Na de start telde men geen uren meer en kon ieder
voor zich ervaren dat de wil om iets te bereiken het lichaam kan dwingen de
normale limiet van vermoeidheid en spanning te overschriiden. Deze
overwinning over zichzelt, honderdmaat herhaàtd bii atte leden van ons
detachement, was de sleutel van ons succes. En hierbii denken wii niet
alleen aan het varend personeel, dat uiteraard de_grote .vera.ntwo-ordeliik-
heldsrlslco's nam, doch ook aan al die anderen. De technici in Kinshasa,
die in primitieve'en moeiti!ke omstandigheden dag en nacht in de bres
stonden om het materiaal vliegklaar te houden; maar ook de technische
diensten in Belgié die wonderen verrichtten om aan de aanvragen van hun
kameraden ín Shaba voldoening te kunnen geven en de telecommunicatie-
diensten die ptichtsbewust 's nachts doorheen gestoorde frekwentieban-
den die vitale band fussen Zai're en Belgié in stand hielden.

De verantwoordelijken in de crisisstaf, samen met hun collega's in de
staven die sfeeds bes/issingen dienden te nemen op basls van vage of
onvolledige gegevens, doch wier beslissingen van vitaal belang konden ziin
bij het redden van mensenlevens, de Luchtmachtkontroleurs, de brandstof
technici, het dienstdoende personeel in ,,Base Ops" van de 15e Wing,
waaronder meermaals dienstplichtigen; allen hebben aan de buitenwereld
en aan onze Belgische gemeenschap getoond dat op de Luchtmacht
beroep kan gedaan worden om op te treden in krisistiid, en dat de opdracht
doeltreffend zal uitgevoerd worden, dank zij een zeer hoge beroepsbe-
kwaamheid, gekoppeld aan inzet, spirit en die oerdegelijke karakteristiek
van de initiatief nemende Belg orn sfeeds voor elk probleem een oplossing
te vinden.

De 15e Wing kan een moo! Kotwezi-hoofdstuk toevoegen aan haar
indrukwekkeide geschiedenis, waarin humanitaire en andere hulpakties
geboekt staan. De 15e Wing kan terecht beschouwd worden als de militaire
eenheid waarop de Natie sinds hef einde van de 2e W.O. het meest beroep
heeft gedaan i'n gevat van krisis, Op zichzelt een waardevotte vaststelting,
maar voor de Luchtmacht de exponent en het bewijs dat ze de haar
opgedragen zending, wanneer nodig, kan vervullen.

{1) De rest zal vervoerd worden met Sabenatoestellen.



ln colonne marcheren we de stad in, beladen en bepakt als muilezels.

maakt. Die waren van geen kleintje
vervaard. "

Korporaal Van Acker was vooral opge-
lucht toen hij het bevel kreeg absoluut
niet te schieten, tenzij als hij werkelijk
persoonlijk in gevaar zou ziin, of wan-
neer schieten nodig was voor de bevrij-
ding van rechtstreeks bedreigde gijze-
laars. ,,Als ze zo'n dingen vertellen",
dacht hij al, ,,dan zal er wel geen
weerstand zijn."

Majoor Couwenberg, commandant van
de 3e Para, was ook gerust. Hij was
zeker van zijn mannen die ,,gloeiend"
uit de training kwamen. Ze waren
paraat, wat er ook gebeurde.
En toen, toen kwam de zaterdag-
morgen.

Vanaf vier uur die morgen zorgde een
adjudant voor de nodige animatie met
een megafoon, die hij God weet waar
vandaan gehaald had.

,,Even luidruchtig als in de kazerne"
vond milicien Vergauwen.
Om 06.05 steeg de eerste lift van zeven
C 130's op. Aan boord, het 1e Para. In
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het eerste vliegtuig, de Kolonels De-
poorter en Blume. We vliegen laag. Het
is een indrukwekkende formatie. Daar
bereiken we al de Delcomunne dam.
En we zijn er. Het brommen wordt
gezoem: de ,,flaps" openen zich. Een
schok als het landingsgestel vergren-
deld wordt. Een nieuwe schok, harder
nu. We raken de grond. We rijden nog,
als het achterste deel van het vliegtuig
al geopend wordt. Als duiveltjes uit een
doosje stormen de soldaten de tarmac
op, het wapen in aanslag...

Verwondering. Er wordt niet op ons
geschoten. De inlichtingen waren dus
juist. Soldaat Peeters had zich niet
ongerust hoeven te maken. Een vol-
gende keer zou hij niet meer twijfelen
aan de inlichtingen die zijn officieren
gaven.

Vlak na de landing ziet Kolonel Verbe-
ke de Franse parachutes neerkomen
aan de horizon. Diegenen die gister-
avond niet meer konden sPringen om
allerlei redenen. ,,Goed", denkt hij,

( ,,dan komen we samen aan."
L'

,,We merkten onmiddellijk", vertelt
Massart nog, ,,dat er hier serieus ge-
schoten was. Overal de verbrande res-
ten van vliegtuigen die vernield waren.
We wandelen over een waar tapijt van

Overal verlaten wagens. Vele erg gehavend,

Voortdurend op de hoede voor eventuele sluipschutters gaan patrouilles de stad in, het wapen schietensklaar.
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Arcral nog de sporen van harde gevechten.

hulzen. Toen zagen we de Zairese
soldaten. Ze leken opgelucht ons te
zien. Ze waarschuwden: ,,Pas op, er
zitten heel wat geisoleerde schutters."
We hebben ze natuurlijk gevraagd wat
er precies aan de hand was in Kolwezi.
Ze waren er nooit geweest.

Een rare troep eigenlijk, die mannen.
Ze waren een stukje aan het eten op
tweehonderd meter van hun geladen
en onbewaakte mitrailleuse... een ge-
makkelijke prooi voor een vastberaden
commando.

,,Wij marcheerden per sectie in colon-
ne tot aan de spoorweg. Daar ging het
1e Para zijn eigen weg in de richting
van de nieuwe stadsgedeelten. Wij
rukten verder op naar het oudere deel,
in de richting van het station. Een
vriend zei plots: ;;kijk die luiaard daar,
dat slaapt maar alsof er niks aan de
hand is." Het was een lijk. Het eerste."

Ondertussen verzorgt Luitenant-Kolo-
nel Kesteloot, stafchef van het Regi-
ment, op het vliegveld de organisatie
van de zones die door de commando-
post, de evacuatie en hospitaalinstan-
ties zullen ingenomen worden.
Hij contacteert Majoor Mahele, com-
mandant van het 311e Bataljon Para
commando van het Zairese leger, die

Ondeft.ussen komen de eerste vluchtelingen al aan op het vliegveld.
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hem"zijn defensief dispositief uiteen-
zet. Er bestaat geen reserve. In
afwabhting wordt het escadron Recce
(met burgervoertuigen) aangeduid om
de veiligheid te verzekeren.

Een tweede lift van acht C 130's had
Kamina verlaten om 07.27 uur. De
vliegeniers zouden daarna geen rust
meer kennen, en hun krachtige viermo-
toren zouden niet zwijgen voor
maandag.

,,lk heb de eerste schoten gehoord bij
het station", weet sergeant Doudelet
nog, ,,en men schoot wel degelijk op
ons. Waarschijnlijk per vergissing,
want het vuur kwam uit de Franse
linies. We hebben ons bekend kunnen
maken, en alles kwam in orde."
Op dat ogenblik was het 08.55 uur.

Voor het peloton Cordoni, van de 17e
compagnie van het 3e Para liep het niet
zo makkelijk at. Zij werden wel degelijk
door rebellen onder vuur genomen
toen ze de spoorweg volgden, een heel
stuk voor het station zelfs...

Commandant Van Baelen van 1e Para
was zich van één zaak goed bewust:
we moesten snel vooruit komen. ,,De
2.lste compagnie liep voorop. We stop-
ten niet toen we de eerste blanken
zagen. Onze opdracht bestond er in de
eerste plaats uit de veiligheid in de stad
te waarborgen. De wijken stuk voor
stuk uit te kammen. De blanken die het
wensten te evacueren "

Terwijl de soldaten de geteisterde stad
doorzoeken, komen de eerste vluchte-
lingen al op de vliegvelden aan. ,,Toen
ze ons zagen, leek iedereen heel geluk-
kig te zijn. De eersten waren nog met
hun persoonlijke voertuigen gekomen,
en waren net ondenivorpen geworden
aan een ,,fouillering" door het Zairese
leger. lk heb daar onmiddellijk een
einde aan gemaakt door er enkele van
mijn mannen op af te sturen. En toen
kwam de stroom vluchtelingen pas
goed binnen. Met honderden tegelijk.
Op een gegeven moment kwam er een
man recht op mij af. ,,lk heb mijn vrouw
en mijn kinderen verloren, mijnheer..."
zei hij, maar wat kon ik daar in gods-
naam op antwoorden? Hij ging weer
weg. Een andere burger liep hem
echter achterna: ,,Kijk, daar heb je ze!"
De vrouw en de kinderen stapten net
uit een vrachtwagen. Zoals zoveel an-
deren waren ze al vijf dagen lang op de
dool geweest. Al te dikwijls werden
dergelijke mensen niet meer weerge-
vonden. Nu eens een man, dan weer
een vrouw. Soms de kinderen...

Veel vluchtelingen nemen ons voor
Fransen. Wat de ,,informatie" al niet
kan doen...

Adjudant Segers van het 3e Para herin-
nert zich dat de Fransen in de stad
uiterst gespannen waren. ,,Op een keer
heb ik aan de rand van de nog niet
uitgekamde zone een wagen doen
stoppen. De bestuurder was een blan-
ke. Hij wilde de zone kost wat kost
binnenrijden. Goed, ik kon hem toch

Het Licht Vliegwezen van de Landmacht

Samen met de para-commando's zag men de 19e mei op Kamina Luitenant
Fossion en Onderluitenant de Gruben aankomen, beiden oud-para-
commando's, Deze piloten van een Alouette ll werden vergezeld van een
mecanicien. Bii het vertrek van Melsbroek zou de C-130 die de helicopter
zelf en de andere mecanicien rnoest vervoeren een defect hebben. Pas de
20ste, rond 15.00 uur kwam hij ter bestemming aan, veruoerd door een
Amerikaanse C-141.

Men verloor echter geen tiid bii het wachten. De uren die vriikwamen
werden besfeed aan het oplossen van het brandstofprobleem. Een tientat
vaten worden God weet waar vandaan gehaald, en die worden met 200 titer
brandstof,.gevuld, zii. het dan weer met een ,,uit de lucht gevallen" pomp.
Bra.ndstolbevoorrading zou dus_geen problemen meer gevén, al waren nog
wel enige.ing.repen nolig. De Alouette zou namelijk ,Jp l' moeten
gebruiken in plaats van de normale ,JP 4T'. Kort daarna àou de hulp van de
ploeg nogmaals welkom zijn bii het ontvangen van de vtuchtetiitgen die
wegwijs moesten gemaakt worden, geteld en getroost. Anderhalî uur na de
leinding van de starlifter dan, was de Alouette alweer in elkaar oestoken en
had ze zelfs al een proefulucht beéindigd.

Om 06..00-u.ur '.s.anderendaags begint de'eerste opdracht: ,,Zo vtug
mogelijk Kolwezi bereiken." Vanaf dat moment zou alles sfeeds sneiler
volgen. Met Kolonel Depoorter en Majoor Malherbe naar de Cp van het Zde
REP en de CP van het 3e Para vliegen, de omgeving verkennen, tot Mpata
en ,nog ve.rder... het ene lijmt het andere aan mekaar tot de helicopter nog
ne-t. vo-o.r het duister kan landen. De nacht valt hier op tien minùten tijcl,
,,Alsof iemand het licht uitdoet" zegt de Gruben mijmerend.

De maandagmorgen evenmin eèn moment van rust voor de Atouette. Ten
zuiden en ten westen van Kolwezi werden nieuwe massagraven gesigna-
leerd in de omgeving van de mijnen aldaar. Een snelle verkenning dié de
helicopter mogelijk maakt bevestigt het gerucht: een dertigtàt tijken
werden gezlen. Men zag ook een lange rii mensen die zich in de richting
van de mijnen voortbewoog. Moeilijk te zeggen om wie het gaat: dè
Alouette is helemaal niet bewapend en het liikt beter - gezien de
onzekerheid - hoogte te houden.

Ondertussen verlaat het Regiment Kolwezi om op het vliegvetd te
hergroeperen, waar ze zich inschepen voor Kamina. De opdrachf is
afgelopen.

De 23e, a/s een deel der troepen naar Belgié terugkeert, btijft de ploeg van
het Licht Vliegwezen in steun van het 1 Para. Een nuttige sfeun soms.
Zij zullen de verkenning op Fungurume voor hun rekeiing nemen. Men
ontdekt er om te beginnen al de nieuwe piste op een ander; ptaats dan op
de kaarten aangegeven staat. Kunnen onze c-130 toestelten hier tanden in
het geval dat een nieuwe evacuatie mogelijk bliikt? De Alouette moet
heksentoeren uithalen om met zijn brandstof rond te komen: Kamina ligt
30.0 km ver... We vliegen dus hoog en maken gebruik van voor ons gunstige
winden.

Dezetfde heli zorgt ook voor de kontakten en verbindingen met de Zairese
autoriteite.n, de plaatselijke bevolking, de geéxpatrieerden en de para-
commando's zelf . Met kaarten op 1.000.000ste, was dat niet attijd een
peuleschilletie.

Het is moeitijk het hete palmares van het Licht vliegwezen in zaire samen te
vatten. De 80 vluchturen werden besteed aan verkenningsvluchten, om
stamhoofden en de d.orpjes te verwittigen van komen-de oefeningen,
d ro ppi n gszo nes o pzoeke n, gewo nden evacueren, i nspectietoc hten toi bíj
de diverse detachementen, vluchten die de blanken daar gerust moesten
stellen, en... de maintenance. Dit laatste uras /evensbelangrijx: tanden in de
,,matiti" deed niet weinig stof opwaaien, en menige zwéeidruppet bii het
onderhoud kunnen dat getuigen...

Met een minimum aan middelen en e.en maximum aan kennis, ervaring en
enthousiasme, hield men de enige Alouette in de lucht. Een betangrijÈ lek
aan de turbine was op s/echts 12 uur hersteld, zonder r,visse/sfukÈeà. uet
initiatief -en de vindingrijkheid van de twee mecaniciens, Bataitte en Dielen,
waren'daar niet geheel vreemd aan...

En toen,kwam de aflossing iyt de personen van Kapitein van Merhaeghen
e!, v311e Sergeant-Majoor Landrieu, piloten, met in hun gezelscna-p, te
Chet Daniel en 1e Serqeant Waltreonv.
Een verdiende aftossini
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nret vastbinden nietwaar. lk vertelde
hem echter dat hij risico's nam. Vijf
minuten later al heb ik hem zien
terugkomen. Snel. Hij had een kogel
door de hand..."

Wat verder ontdekt de compagnie ATK
een massa lijken in het huis waarin de
kantoren van de Genootschap Baron
Lévéque zich bevonden. Het zijn de
lichamen van 28 Europeanen die op en
over elkaar uitgespreid liggen. Vrou-
wen, mannen, een kleine baby zelfs.
Een afgrijselijk beeld. Hoe kan zoiets?
Hoe kan men in koele bloede 28
onschuldigen op dergelijke wijze af-
slachten?

De opdracht gaat echter verder. Zij die
uit de hel willen ontsnappen worden
op alle voertuigen die men kan vinden
samengebracht. Gepropt eigenlijk. De
vluchtelingen doen vreemd. Zonder fut
soms, teneergeslagen, een inzinking
nabij. Anderen komen precies terug
van een weekend aan zee, helemaal
ontspannen. Een man uit Virton vraagt
of vertrekken verplicht is. ,,Helemaal
niet," antwoorden wij. ,,Wij verplichten
niemand, maar volgende week komen
wij niet terug..."

Eén der schaarse stadsplannen in handen van Maioor Couwenberg.

Op de burgeruoertuigen dle ryen voor de.pa@uiltes moet inschakelen worden zware mitrailleurs gemonteerd.
De deuren worden veruvitclercl om zowel chauffeur als begeleider schootsvriiheid te geven en eeà snétte
evacuatie van het voertuig mogelijk te maken.
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Een verdedigingsstelling aan het vliegveld.

De voertuigen bestuurd door inlanders
worden nu telkens grondig doorzocht.
,,lk heb lang in Afrika gewoond", ver-
telt Massart, ,,en ik spreek de taal. Men
duidde mij dus aan als hoofd van de
ploeg die de mensen moest fouilleren.
De zwarten waren doodsbang, en daar-
na totaal uit hun lood geslagen door
onze houding. Hoe kon dat nu, solda-
ten die niet sloegen, die hen niet
mishandelden, die zelfs beleefd
waren...?

lk heb een kerel gezien die het niet kon
verwerken. Hij was chauffeur van een
R4 en de enige inzittende trouwens,
Eerst liep hij rond 4ijn wagen, boog
toen om me te kunnen saluere;r, en
zette zich dan inderhaast op,,, de
achterbank van zijn auto!"

250 km. verder, in Kamina, is het nog
geen 09.30 uur als de eerste vluchtelin-
gen daar arriveren. Ze worden in een
opvangcentrum venivelkomd en ze krij-
gen te eten en te drinken. Er worden
lijsten opgesteld, men probeert alles te
noteren. De kleinste details vormen
vaak de belangrijkste inlichtingen. Op
slechts enkele uren tijd vinden duizen-
den mensen elkaar terug in de hangars
van de basis. De soldaten hebben het
niet makkelijk. Veel van de vluchtelin-
gen kunnen nog nauwelijks een woord
uitbrengen. Ze hebben vrouw of kind
verloren, ze hebben lang rondgedoold.

Op zoek naar hun echtgenoot,
een zoon...

Rond de middag landt een VC 10 van
de Royal Air Force. Een hospitaal-
vliegtuig dat van Lukasa komt. Het zal
present blijven tot de operatie afgelo-
pen is. Een uur later vertrekken 122
vluchtelingen en vier gewonde Zaire-
zen naar Kinshasa.

Er doen zich enkele incidenten voor:
een dame wilde haar dochtertje foto-
graferen juist vóór een der vliegtuigen.
Een Zairees officier rukt haar het foto-
toestel uit de handen. ,,Dit is een
militaire basis, fotograferen is verbo-
den." Luitenant-Kolonel du Bois van
het Bekwamingscentrum Para, en
Commandant De Keyser komen tus-
senbeide. Er wordt gepalaverd en alles
komt goed. Een andere vluchteling,
nog maar juist uit een C 130 gestapt,
haalt ostentatief een briefje van 5 zaire
uit zijn zak en scheurt het voor de ogen
van enkele Zairese soldaten in stukjes.
Zij voelen zich vanzelfsprekend ge-
krenkt en houden de man prompt aan.
Ze nemen hem mee, maar weer komen
de Belgische soldaten tussen. Nu
moeit de commandant van de basis
zich ermee. Weer gepalaver. Weer
komt alles is orde. Maar de atmosfeer
is elektrisch geladen.

Dalende en stijgende C 130's wisselen

naar elkaar af, zonder ophouden. De be-
manningen zwemmen in hun zweet.
Tegen het einde van de dag zullen ze
door de knieén moeten gaan: een
duizendtal oara-commando's zullen
dan naar Kolwezi getransporteerd zijn,
1925 vluchtelingen ge-é\acueerd naar
Kamina en 150 naar Lubumbashi. Te-
gen die tijd zullen ze ook tonnen
levensmiddelen, munitie en uitrusting
versjouwd hebben, en dat alles zonder
de tijd te nemen om iets te eten of te
drinken. Maar de stralende gezichten
bewijzen dat ze zich gelukkig voelen
het nuttige werk bij al deze ellende te
kunnen verrichten. De B 727's onder-
houden een pendeldienst op Kinshasa,
vanwaar de Sabena het verdere ver-
voer naar Brussel verzekert.

Ook de bemanningen van Sabena ver-
dienen onze bewondering. Ze werden
in deze operatie ingeschakeld op de-
zelfde wijze als de militairen. Ze ge.
droegen zich als dusdanig. Na enkele
uren was er geen verschil meer. Sabe-
na en Luchtmacht is één geworden,
verbonden door hetzelfde streven: hel-
pen, steunen.

Uit Brussel komt het bericht dat een
Italiaanse C 130 binnen korte tijd gaat
aankomen, aan boord, wisselstukken
voor onze toestellen. De Amerikaanse
C 141's blijven ondertussen op Kamina
tonnen levensmiddelen, brandstof en
dranken uitspuwen.
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Tegen de avond zouden zo al meer dan 2.000 mensen geévacueerd ziin.

In Kolwezi valt de nacht over de lijken'
maar de stank blijft. De Belgen betrek-
ken kleine defensieve stellingen.
,,Het was een verschrikkelijke nacht
voor ons", vertelt Segers, ,,we hoorden
overal rondom ons schoten, vooral van
Franse zijde. Het onheilspellend gehuil
van de honden. Kreten ook, van
vrouwen..."

Nochtans werden in de twee derden
van de stad die door de Belgen bezet
werden - het andere derde door de
Fransen - practisch geen rebellen
opgemerkt.

Soldaat Peeters verschanste zich met
zijn peloton op een kerkhof . ,,We
proberen door het duister heen te
priemen. Tenslotte zagen we de bomen
zelfs bewegen. Het was, vooral voor de
jongeren onder ons, een zware taak.
Toch werd er geen schot gelost. En ik
kan U verzekeren dat er moed nodig is
om niet te schieten op een boom die op
je afkomt..."

Op de commandopost geeft Kolonel
Depoorter zijn orders voor de volgende
dag. Kolwezi en omgeving moeten
grondig uitgekamd worden. Er zouden
zich nog een vijfhonderdtal vluchtelin-

,l

Vóór hèt huis met de 28 liiken.
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gen schuilhouden. Verschillende pa-
trouilles worden tot 40 km. buiten de
stad uitgestuurd. De chirurgische an-
tenne werkt ondertussen druk verder.
Gewonde burgers, Zairezen, allen vin-
den er hulp. Ook de Franse legionairs.
Eén van hen heeft een kogel door de
long, en dankt zijn leven zonder twijfel
aan de Belgische medische hulp. Maar
zo'n details lees je natuurlijk niet in de
kranten...

En de nacht verstrijkt, af en toe onder-
broken door een salvo, het gehuil en
het geblaf der honden,. Niemand
slaapt. Wie heeft er nu al een oog
dichtgedaan sedert Brussel? Men pro-
beert een stukje te eten, als de appetijt
niet verloren is door de afschuwelijke
stank van de lijken. Rantsoendozen
gaan open. ,,Verdomme, dat mankeer-
de er nog aan, zuurkool met worstjes.
Eten zal voor een andere keer zijn."
ledereen stikt van de dorst, er is geen
water. Adjudant de Cuyper slaagt erin
koffie te zetten met de fles limonade
die hij in het Johannes XXlll college op
de kop tikte. Een memorabel brouwsel,
Nescafé uit '74 en limonade. Een niet al
te geslaagde combinatie. Nu, er moet
al geen suiker meer in..,

De mannen krijgen het uitzicht van
doorwinterde veteranen. Niemand kan
zich scheren, Steeds weer dat water-
probleem. Koller zal zich pas twee
daqen later kunnen scheren, op Kami-
na:Met Soa Reine. Niet slecht naar het
schijnt voor de huidskleur.

Eindelijk wordt het dag. Vandaag is het
zondag. Zondag 21 mei.

De Belgische journalisten van de
BRT/RTB, die op Kinshasa aankwamen
worden met hetzelfde vliegtuig weer
naar Belgié gezonden. Bevel van de
Zairese autoriteiten. Spijtig. Eens te
meer een onbegrijpelijk gebaar. De
hele verdere dag vallen we letterlijk
over Franse, Engelse, Amerikaanse,
Luxemburgse journalisten. Had het Le-
gioen die in haar valiezen meegesmok-
keld misschien? Het is duidelijk nu. We
zien nu zelf waar de eenzijdige berich-
ten - en dat is dan nog vriendelijk
uitgedrukt - in de hele wereld van-
daan zijn gekomen.

Op de Commandopost wordt er druk
beraadslaagd. Kolonel Depoorter, een
Kolonel van het Zaîrese leger en de
verantwoordelijken van het militair
hospitaal van Kolwezi praten er over de
evacuatie van de zieken en gekwet-
sten, en hoe die georganiseerd moet
worden. Op een bepaald moment
vraagt Kolonel Depoorter aan Dr. De
Smaele; ,,lk heb een blanke verant-
woordelijke nodig die als zegsman wil
optreden in Kolwezi, Mijnheer De
Smaele, ik zou U tot blanke burge-
meester willen benoemen voor de duur
van de operatie. Bent U het daarmee
eens kolonel?" Eerder met tegenzin
geeft de Zairees zijn toestemming. De
Smaele eist al onrhiddellijk de gelijktij-
dige evacuatie van de zwarte verple-
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De verschrikking zelt: Hoe kan zoiets?
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gers, om voor de hand liggende
reoenen.

De Zairese Kolonel gaat nog altijd
akkoord. Maar hoeveel toegevingen hij
ook deed, al vlug zou blijken hoe
weinig macht hij feitelijk bezat. Nauwe-
lijks op het vliegveld aangekomen,
kwam het Zairese leger de verplegers
alweer opeisen.

Ondertussen rukte de 15e compagnie
van het 3 Para op tot 15 km. ten Westen
van Kolwezi. Laten we daarover Luite-
nant Guillaume echter vertellen: ,,We
zijn ongeveer een kilometer verder
getrokken dan ons eerste objectief, het
mijncompJex.

En toen ontmoetten we rebellen. Onge-
veer twee dozijn mannen, samenge-
pakt op twee voertuigen. Ze waren
bewapend en droegen allerlei verschil-
lende ,,uniformen". lk heb mijn man-
nen doen verspreiden en de comman-
dant van de compagnie verwittigd.
(N.V.D.R.: de orders waren strikt: er
mocht alleen geschoten worden in
zeer duidelijk omschreven en beperkte
omstand igheden.)

Korporaal Claes zag het enigszins an-
ders: ,,Zo'n honderd meter verder za-
gen we een jeep en een vrachtwagen
oo de heuvel. Er kwamen mannen uit
met wapens in de hand. lk zei direct
tegen Gaston, ,,Nu gaat er geschoten
worden!" Maar de zwarten sloegen op
de vlucht.

lets verderop, zo vertelt Luitenant
Guillaume verder, ,,kwamen we een
twihtigtal zwarte vluchtelingen tegen.
We hebben ze ondervraagd. Naar hun
zeggen bevonden er zich rebellen in
hun dorp, een vijftal kilometer daarvan-
daan. Ze waren brutaal, nerveus en
bedronken, wisten ze er nog aan toe te
voegen. Wij keerden terug naar Kolwe-
zi, want de opdracht was beéindigd, er
waren geen blanken meer.

Adjudant Segers had geluk. In de buurt
van het sportkomplex ontmoette hij
een vluchtende Europeaan die hem
vertelde: ,,Ga bij mijthuis. Er staat eten
en drinken genoeg. lk heb zelfs een
stuk vlees in de oven moeten achterla-
ten". Er bleek zelfs warme soep voor-
handen te zijn. In Kolwezi was alles
mogelijk...

Rond de middag verscheen de Belgi-
sche Ambassadeur uit Kinshasa, Mr.
Rittweger de Moor, in Kolwezi. Hij was
vergezeld van een identificatieploeg.
Samen met Kolonel Depoorter en de
krijgsauditeur Denaegel, zou hij de
stad bezoeken en er zich met soldaten,
burgers en Zairezen onderhouden.

Ondertussen kamden de Para-com-
mando's de stad verder uit. Massart en
Doudelet vonden het verre van gemak-
kelijk. ,,lk moest een bePaald huis
binnengaan. Een enorme hond sprong
echter blaffend tegen het hek op. Nu' ik
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Medisch aspect

Op zeer korte termiin moest de organisat!9 l! ziin. H.et v.erwittigingglgyel
lcwam de 17e mei 'ó morgens aan,het definitieve order de 18e mei bli h9t
begin van de nacht. Dé 18e. zou mèn vertrekken vanaf 11 uur in de
voormiddag.

Dokters die aan de operatie deelnamen:
lste echelon: 3 gebrevetteerde para-commando dokters per batalion; dus 6
dokters voor de 2 batalions 1 en 3 Para.
2de echelon: De dokters van het Medisch Centrum Para-Commando, allen
gebrevetteerden Para-Commando. Opdracht: een eerste triéringsstation
oprichten (STA TRI)
Sde echelon: Een chirurgische antenne, geleverd door MS en samenge-
steld uit drie chirurgen, een anaesfheslsf en drie omnipractici.
Verder ap elk echelon een sterke steun aan brancardiers.

Wat het materiaal betreft beschikten we over de medische koffers die voor
het eerste echelon organiek ziin aan het batalion. Het betreft hier een
standaarduitrusting die toelaat de eerste zorgen toe te dienen aan

" gewonden, verbranden en zieken. Het tweede echelon hield al het materiaal
AMF van het triéringsstafion (STA TRI) van het Regiment Para-Commando
in; op het 3de echelon vinden we dan het noodzakeliike voor chirurgische
ingrepen te velde.

De algemene bedoeling van de medische steun was: de batalionsdokters
zouden de bataljons begeleiden tijdens hun opmars van het"vliegveld naar
de stad. Hun taak bestond eruit de eerste zorgen toe te dienen aan
gewonde militairen, evenals aan de burgers die ze in de loop van hun
opmars mochten ontmoeten. De Sfa TRI die voorzien werd op het vliegveld
van Kolwezi - en daar effectief werd opgericht - rnoesf de gewonden die
door de hulpposten van het batalion gezonden werden, opvangen en
klaarmaken voor de evacuatie per vliegtuig. De licht gekwetsten werden na
verzorging naar hun eenheden teruggestuurd.

De chirurgische arttenne van het Sde echelon zou in principe op Kamina
gebleven zijn, maar de ervaringen van Stanleystad indachtig (43 geívonde
burgers en 9 militairen op minder dan 1 uur, door de sprong en de
vuurgevechten) en gezien de afstand Kolwezi-Kamina, besloten we ze mee
te nemen naar Kolwezi zodat de SIA TRI en de chirurgische antenne
permanent hebben samengewerkt daar.

De medische fussenkomsf verliep zonder probleem; het eerste echelon was
van bij het begin van de operatie werkzaam.

Het 2de en het 3de echelon waren klaar om op te treden een hatl uur nadat
ze op Kolwezi waren aangekomen, dus drie uur na de landing van de eerste
lilt. De gebouwen van de vlieghaven van Kolwezi bestonden uit twee grote
delen, waarover de chirurgische antenne en de STA TRI zich verdeelde om
er de eerste gewonden en zieken te ontvangen.
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De instatlaties waren weinig comfortabel: geen water noch elektriciteit.'.

Getukkig hadden we de voorzorg genomen ierricans mee te nemen vanult

Kamina.
De eersfe patiénten die we ontvangen, waren bu.rge1s, dle,in meer 9f
l"-i n àé ré', ítà i sic n i sc n g eú a u m at i s é e rd w a re n e n h o o f d za ke I i i k be h o efte

naiaaài aan trooít. Maar2t vlug huamen er burgers aan d.ie en4ele dagen

vòor onze aankomst door kogels verwond werden en de eerste zorgen
gekregen hadden in het burgerhospitaal.
we zoroden daarenboven voor een groot aantal zai'rese burgers en

mititaireln. Een zwaar gekwetste Franse legionair dankt ziin leven aan ons'
De evacuatie werd tol in de perfectie uitgevoerd door de Luchtma.cnt, en

liiíióîàiii xaÀina drie dokters van het-Regiment, die..de gewond.en nog

àén lr"ttté' maal konden onderzoeken voor de eigenliike evacuatie naar

leiqié. ioen we Kolwezi verlieten hebben we een respecqab4e voorraad

il,íóéiriiaeÉi acnter:gelaten voor de enige dokter van het vre.emdelin-

àénl"oiò"n die zetf s/eòhts over een kleine medische tas beschikte.
"r"iàií"í"ài"i,,"r'l"ro'0" À"rc'ip"Àri" op de iuiste man.ier opse.vat. Ggz.iel
'à:;l:;;; íó6roàiéianiite,Àiinén zat hei groie voordeet er precies i2!1t!^e,
medische koff ers binnen het batalion steeds klaar staan en dat een.5 t A t nt
' 
;l ; ;;;;ri é' óíàéi iiilai gé nó, a é n. w e h e b b e n w e i n i g m o et e n b i i be ste t t e n
'vóor de fusienkomst in Afrika: Nivaquine en Halazone'

Het verrast Ons aangenaam in het hospitaal .van Rolwezi een Zairese chirurg
îi'o nl r oei t" n d i e víe aÀ assistent;c.h i r u rg 1,9 ! "'- ly9 !..ke 

n n e n i n N a m e n'

Hij nochtans was nog veel gelukkiger met de ontmoe.îtng'

Hii voetde zich evenàens bedreigd en we hebben hem en ziin familie naar
' #,;;;; 

"" 
;;;s; i,; ;: ; ; i -

Ptezieriqe anecdote: vlak voor het vertrek teletoneerden de drie d.okters die

,lsià,"i-i"t-Uòdiscn Centrum van het Regiment verbonde.n.ziin (en dus

oeèn iape, hebben) naar de Staf op Everberg om daar drie .pistolen te

ii"ge, die ze bij hun vertrek naar Melsbroek zouden komen halen.

Groot was hun verbazing op het wachtlokaal van Fy"!O:!g,-9-?boterde
broodies te vinden ,;ii;:n-i'n plastieken zakies. Hadden ze-immers niet
gevrai,àga (n het Frans) om "pistolets"?

ledereoperatieindepraktijksie/f,specifiekeprobleme.n,entelkensook.
kunnen er andere tess|n-uiit'getrokkén worden. Van medisch standpunt uit
gezien, weet men echter nooit genoeg"'

tn Stanteystad waren s/echfs 4 dokters van het Regiment,terf]t"{t-t' was de

chirurgisbhe antenne-op Kamina gebteven en evacueerden de Amerikaanse

C 130's oP Kinshasa
Nu werd er door de Engelsen een hospitaatvtiegtuig--S?l-*-"-',!. dat .op
Xàm'iiàbrcer. We *aí"laís'trii!1". tn d.e tóekomst zouden we altiid moeten

beschikken ore, e"i'g-iiO iitgeruste medlsche ptoeg eigei aan het
-riii'à'à'Àí, 

"i tàir"ngrítéta ,it Jokters gebrevetteerde.para-commando's,
ài-iàra"i iit een goéd uitgeruste chirurgische ploeg die de eenheden van

htet Regiment van-dichtbii moet kunnen volgen'

zette miin baionet op mijn geweer en
klauterdb ovér het ijzeren hek. Van
binnenuit kon ik de poort openen' en
het beest koos bang en hongerig het
hazenpad. Maar dan was dan nog verre
van hbt einde van de historie. OP de
voordeur zelÍ zalen nog maar eens drie
of vier hangsloten. Deze keer was
schieten onvermijdelijk' hoe konden
we hier anders binnen geraken? OP

andere keren volstond het een ruit in te
slaan en daardoor te roepen. In het
Frans en in het Nederlands. OP die
manier hebben we moeizaam een hele
wijk doorzocht,"

..Een van miin vrienden liep een huis
binnen dat ni'et op slot was. Hij opende
de deur dus zonder moeite, en onmid-
delliik kwamen hem honderden kui-
kentles uit het huis tegemoet... tot
oroot qenoeqen van de buurthonden.
Éen n-uis in ltrifa binnengeraken?
Geen klein bier. Gasscherven bovenop
de muren beletten je dat al in de eerste
plaats, als het al geen ijzeren hek met
òcherpe punten was. Overal dikke ha-
oen waar zich makkelijk iemand onge-
iien kan verbergen. Een scherpschut-
ter bijvoorbeeld...

Oo het hoofdkwartier moet Ma;oor
Màlherbe alle mogelijke diplomatieke
trucjes toepassen. Een Grieks vluchte-
lino heeft het aan de stok met een
ZaT-rees soldaat. Brullend en heftig
oesticulerend komen ze bij de Belg
ierecht, die scheidsrechter wordt be'
noemd. De oPgewonden Zairees doet
nooal vervaarliik met zijn ongetwijfeld
oeiaden wapen. Geen mogelijkheid om
ie weten te komen waarover de ruzie
gaat. Maar het is blijkbaar de Griek die
last zoekt. Zel'Ís zijn eigen vrouw en
zoon proberen hem te kalmeren' Zon-
der succes. Uiteindelijk neemt Majoor
Malherbe zijn pijp uit de mond, en dat
oebeurt maàr zdiden' ',Mijnheer' als U

iu niet gaat zwijgen, wordt U hier
achtergelàten." Het gekrakeel sloql
meteen. De man heeft maar een nalÎ
woord nodig. Hij zal geen woord meer
zeggen. En de ZaÌrees ging weg' grom-
mend weliswaar, en met woeoenoe
blikken in de ogen, maar weg.

Tientallen dergelijke incidenten' We
leefden orecies bovenop een kruitvat.
Nu kwam het erop aan de vonken te
vermijden. Zelfs de soldaten slaagden
er in. Massart bijvoorbeeld: ,,Met de
vrachtwagen pendelden we tussen de
stad en het vliegveld' En toen kregen
we panne natuurlijk. Uitgerekend mid-
denin een troep Zairese soldaten. De

zwarte burgers die we net oP dat
moment vervoerden moesten we doen
uitstappen om het defect te herstellen.
We plaatsten ze ergens in de schaduw
en gaven ze in afwachting wat te eten
en te drinken. De Zairese soldaten
begonnen echter in het Swahili tegen
ze ie roepen. ,,Waarom verbergen jullie
zich achter de blanken? We vinden je
toch terug en maken je dan van.kant."
Hun dreigende houding en het Îelt oat
ze steeds dichterbij komen, doen ons
inqriipen. We stellen een MAG oP'
sciiétensktaar. Desondanks voelen we
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De C 130's zullen niet sti/staan vÓÓr de steeds.
toenemende massa naar Kamina werd overgebracht.

Iussen hun dierbaarste bezittingen brengen
velen hun hond mee.

Enkele dieren bleven helaas alleen achter.



Het aspect
Ontspanning
en Cultuur
Iussen 18 mei en I iuni 1978
zorgde de CDSCA voor de vol-
gende zaken oP Kamina:

- Enkele honderden kranten,
waarvan een groot de.el gratis
gekregen van- sommige dag'
bladen.

- ledere donderdag; ongeveer
150 tiidschriften.

- 750 boeken.

- 250 striPverhalen.

- 39 films.

- Twee 16 mm toestellen.

- Een kleuren TV en een video'
recorder.

- 32 cassetfes lNieuwsberich'
ten, voetbat, fitms) van zestig
minuten (door SID oPgenomen).

- 1 50 gezelschaPssPelen'

- 650 
- dozen briefPaPier en

briefomslagen.

I
l-/1

ons niet bijster oP ons gemak. Een

Zairese vrouw klamPt me aan' Lo
steviq dat de indrukken van haar vin-
oers-noq een hele tijd zichtbaar blijven'
iX had- nochtans mijn smoke-vest
aan..."

Om 16.00 uur komt President Mobutu
ióór oJi*"ede keer'aan op h.et vlieg-
veld. Hij is omgeven door zijn lljrwacn-
i"n 

"n 
óen woix journalisten' Zoals de

".ii". oàq, to.n óe President om 15'10

,ui'r*".1 stelt Kolonel Depoorter zich

aan hem voor en geeft een kort verslag'

trìoútu o"a"nkt én feliciteert het Regi-

ment.

En weer valt de nacht. Met zijn salvo's'
zijn geheimzinnige geluiden en zUn

sluipende schaduwen.

Onze missie is nu eigenlijk al afgelo-
oen. Er bevinden zich geen vlucnÎelln-

oen meer in Kolwezi' Op de startbaan
Van het vliegveld waar we alle achter-
gelaten voeltuigen op rijen hadden
qezet vanaf de zaterdag, vormen de
àanoestoken koplampen voor de laat-
ste keer de enige, maar toch uitsteken-
de bebakening voor onze vliegtuigen'
Het was een idee geweest van kolonel
Blume, die werkelijk aan alles dacht'
om die ,,noodverlichting" te installe-
ren. Ze zou uitstekende diensten bewij-
zen toen we na het vallen van de
duisternis nog vluchtelingen moesten
inladen.

Het is pikdonker als Brussel toestem-
mino qeeft om het Regiment terug te

trek-keó naar Kamina. Eén C130 ver-
trekt nog dezelfde avond, volgestouwd
mei atteé wat we niet meer echt nodig
Éebben. Maandag, om 08.50 uur volgt
éèn nieuw bericht uit Brussel: ,,For-

meel bevel afwachten om terugkeer
naar Belgiè aan te vangen." Zou het
dan toch nog niet afgeloPen ztln t

's Morgens draait alles op volle toeren.
De luc-htbrug tussen Kolwezi en Kami-
na zal de 15e Wing opnieuw voor een
hele tiid de rust ontnemen. De para-
commàndo's van hun kant zien het
einde van het avontuur in zichl' 7e
laten zich na aankomst op veldbedden
vallen in dezelfde hangar waar ze drie
daqen tevoren nog oP het vertrek
haóden zitten wachten. Om 14'00 uur
is iedereen aangeKomen'

Met volle teugen worden de eerste
rustige momenten gesmaakt. De zware
schoénen die de meesten al sinds
Brussel niet meer van de verhitte voe-
ten konden halen, gaan er eindelijk af.
Een genot. Het gevoel van veilig-heid
smaa-kt als een góeie ouwe will. 9q9l
schoten meer, geen honden. EindelUK
ook weer tijd voor wassen en scheren.

I . t^ hòt^ò^ ,,.t, I I Technici van de 15e wing, onvermoeibaar in de weer' I

I bd"r""n hetpt waar er te helpen valt. | | 'uttt'tut vqtt se 've r''t'r' v"'-""--'--- 
|

Heel wat zwarte vluchtelingen bieden zich eveneens aan'
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Het frisse gevoel, de gladde wangen.
Tiid ook voor een haPje dat we oP
sdiritusvuurtjes klaarmaken. Maar de
oedachten dwalen af. Naar Kolwezi.
Éas nu dringt het afschuwelijke echt
goed door. De eerlijke geur van zweet
kan de ingebeelde stank van de lijken
niet verdringen. We voelen ons door-
drongen ervan.

Er wordt plots weer weinig gepraat.
Nerqens worden moppen verteld. De

mee.-sten zijn eindelijk door de knieén
gegaan. Sómmigen liggen met vrijwel
niets om het lijf te snurken tegen oe
sterren op. Toch niet allemaal echter.
Er zijn gespierde armen nodig.om orde
te br'enéen in de stapels munitie, om de
wapens schoon te maken en de Palet-
ten klaar te zetten voor de terugtocht.
Want tot nader order weet men niet
méér of we vertrekken morgen. Niette-
min doen nog wel geruchten de
ronde,..

Om 18.00 uur komt de zekerheid' Het
oesnurk van de enkele slaPers, het
óezoem van de insecten doet er niet
ieer toe. Er is een nieuw bericht uit
Brussel, Van de Minister van Landsver-
dediging aan de commandant van Red
Bean:

1.In naam van de Regering fe.liciteer
en dank ik de troePen onder uw
bevel om de schitterende wijze waar-
oo zii de opdracht hebben uitge-
vóerd- die hen door het land was
toevertrouwd.

2. Het bevel voor de terugkeer naar
Belgiè wordt bevestigd.

3. Nochtans moet er tot nader order
een autonoom, versterkt bataljon op
Kamina blijven, samen met het vlie-
oend materieel, alle munitie, de lo-

éistief en de allernoodzakelijkste
voertuigen.

4. Oodracht: klaar staan om, oP bevel
vàn de Minister van Landsverdedi-
ging, gelijk welke reddingsoperatie
uit te voeren die door nieuwe om-
standigheden vereist zou kunnen
worden.

Twee uur later wordt eraan toegevoegd
dat men zich moet voorbereiden oP
een eventueel optreden in Lubumba-
shi, Kipushi en Likasi.

Daar oaan we weer!
We k-unnen oP zijn minst Proberen
toch wat te slapen. Daarna zien we wel
verder. De slaap komt moeilijk of hele-
maal niet terug. We weten dat er een
briefing gegeven wordt in het "kan-
toor" van de kolonel.

Officieren komen en gaan. Ze hebben
oakken Papier in de handen, kaarten
boms. nét lezellige avondje thuis' voor
de haard, in Tielen, Diest of Flawinne
beginnen we al te betwijfelen'

En dan wisten we nog niet eens wat
voor nieuws er in Brussel rondging.

0

Er kan alweer een glimlach at nu.

Nog s/echts enkele minuten en de hel zal delinitief voorbii ziin'
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Gelukkig dat we er nog niet van af-

wisten. Later zouden we nog tild g-e-

àoég t rijgen voor die berichten' Ze

zouàen óns verontwaardigd en droef
maXen. Wij die altijd geloofd hadden
dat de geschiedschrijving op tetten
berust, we werden zwaar ontgoocnelo'

Het is al nacht als de volgende beslis-
sinq bekend wordt. Het 1 Para zal
bliiíen. De anderen keren terug. Mor-
oe'n al. ,,lk ben erop voorzien", vertelt
ÀOiudant DemuYnck al wie het horen
wil, hij heeft materieel mee voor veer-
tien dagen.

De enen zijn tevreden dat ze mogen
versireXt<en, anderen hebben er niets
tegen te moeten blijven. En oT-9,?:

keérd, om zo te zeggen , Er ziln er zelÎs
die spiit hebben de vrienden te moeten
achtériaten die ze die laatste dagen zo

òo priis hebben leren stellen' De ver-
tr'efkehOen hebben er geen idee van

dat we weldra hier terug zullen staan'
In Evere, waar men een centrale heeÎÎ

opgericht om allerlei inlichtingen te
vèÉtrerxen aan wie daarom vraagt'
óéolnt het telefoontjes te regenen' "El
miin zoon, mijnheei, wanneer komt hij
terug ?"

,,Bii welke eenheid is hij, m.evrouw?"
,,Éún.. hii is bij de para's..."

..Zelfs als miin zoon er niet bij is' dan

iióm ix nog haar Melbroek' , zegt een

iàsin"iaoó"n vader aan de telefonist'
..lk beqroet dan maar de anderen' lk wil

i"'tériÉ'tèt"n. En de eerste die ik kritiek
-nóoi 

spuien op onze jongens, qiq a"lt
"ens...'' 

Het laatste paste niet ll. let
kader van de geweldloze humanllalre
aktie...

Hel logistiek asPekt

,ii o"rl",,in" operati" is de .rotvan de log.í,st:?k nsat dt!i,2t?!i.:ii^13g^Îf::
niet veronachtzaamd *ólai, iarnt de-veelvuldige, togistieke opd-rachten

ziin even betangriik aÉ'íò'ipeiationite taken va;de troepen. E.n indien de

i:ói;;';;;d"; déî'óixl àiios'istie*e steun.s-evraas! *919 Í??:^uiteentopend
was, dan ls dit te wiyéÀ aa'n de comptexiieit en-de verscheidenheid van de

vraeen die aan ae ,,tniJiàaió"-iu'''n"aen" gestetd werden''o:;"r;;;, 
ae opdracnt in SHABA werd,snet ger.eqe:ld,door h-et 

-Logistiek,
Centrum Nummer t iii'te alidln ats p.itoot-eénheid. Het Regiment werd

atdus onttast na, oniài|àíe-laminis,tratieve beslommeringen .2n. kon zich

zodoende voledig "rí'iîiii Jié'ó1i;q;'ryi19À. ,,uet Regitient ktopt en wii

doen open", was de sfireuti die de geest weergeeft met' dewelke het

iíéii'rri{i'cr'riii, uí,i-fiéiien was bii de venrut[ins van de opsedragen

taak.

Hetisechterktaarbtijkelijkdathe.tbijzonderkaraktervandezeoperatieen';;';;;;i;;ài olpàrkliig'en, te *i1ten a.an een serationatiseerde werkins in

vredestiÌd, niet toetietelí aiàii"liògi .liéx centiun Nr. 1 alle vragen van het

Reqiment para cdo"'oó-riiî eéít1e io, beantwoorden. om aan alle

ì"r,31à'iZiaigi','ía"l-i, vótdoén werci een netwerk van verbindingen opge-

richt zodanig dat, bii de aanvang op ,permanente 
wiize en achteraf op

d oo r l o pe n d e w i 1 ze, i éaàíe lp' oà' í n u h h.et "Re gjye n.t ko n g e reg i st ree rd e n
"b;i,';;5;i ; ; ò',:té i ii À, 

" 
n à e o b g e t e s d e t i i d s t i m i ete n'

Alduswerdendebestetlingen,diere-chtstreeksvanhetRegim.entl<lanmen,
?'ii, n';,í'tióiriÉió1ìilrriú N,. r geidentifi,c_eerd en votdaan of , in sevat van

overmacht en rexen'i'ig ioia"ía met de over 't 7lge.m99n zeer korte

leveringstermilnen, doórgegeven, aa1 d3- andere Logistieke Centra of

oespecla/ise erde eenheiei zoats de Groepering Bévoorrading of de
-Ceàtrate Eenheid der Huishoudingen'

i" ,o, die al deze eenheden speelden m.oet zeker in het daglicht gesteld

worden: iedereen dr;;g ;,;;i;;éiioe bii met atte btiiken van g.oede wit en

dienstbaarheid die de hog.e.yayqe!,-ry|tn d.9 toíistie*.uftmaken' De

Groepering aevoorriàing íichtte tot de betreffendi.De.pots leverings' of

aankoopbeveten voil gàvraagde artiketen-die niet of niet meer voorradig

waren ap de ecnen,n íài' a7Lóuttiéie centra; de Logisti.eke^centra die

J}i"ói"íítié'sé;;is i;;e';;;";;; ;;;-de oproep van Losistiek centrum Nr'

1 sprongen rce nngs de wég van de z|aéiingjse hutp,'-Zodoende werd in

korte tijd een .net géiiiri'iì ,lia arVara-Cómmando antenne waar alle

gecontacteero","rliià"i,-iuàe' ryet ylt Logistiek centrum Nr' 1' de

vereiste ,trr, ,r^",i-b,;;hú;; i"t is onmogeiilt !9 loi,Y?.1-::,!ieder 
op

absorute wiize te ,à,1'i,éólàiiiiei' leaereeà, wiens medewerking onont'

OeàriiiX waé deed voor 't beste en 'f sne/sfe'

i"t iitrouringsverslag werd oo.k tetkens door Log .c Nl' ,1 geleverd'

alhoewel het niet 
"iiía ""nio'dig 

was om bii tq 1t9u!91 of 'de,bestelling
BAKA nr. X reeds ge-tévera werd, úan.neer mei wist dat dit artikel.oVt t! ur11

íé'it'iòù úii nirloù, 
';f';;;'àiiér artixetvanuit zEDELGEM.i.n de toop van

;;';"";,;iàe;;.,.! iia;;àiióii nà; resuttaat tett: praktisch atte bestettinsen

van het Regiment;;,;;;; ò;r;;-en as-spsetegcie'tiidstimiet of atthans in de

snelst mogeliike tiid voldaan'

Dinsdaqavond op Kamina' De vrienden
ón óórrÉéutt zijri al ver. Al bijna thuis'
ói"Àèn"i die 6leven, die nog altijd op

n"i" uérooeo liggen dat ze gisteren
doodvermoeid innamen, denken .aan
f,àn. SofCa"t Deroose hoopt vooral dat

ziin vrouw niet naar MelsbroeK ls

óéqaan. Hii kan natuurlijk niets weten

óvèr oe ihdrukwekkende bijzondere
ietéiooncentrale. Ziln vrouw zal niet

ìiuóÉGióot op hem'zitten wachten' de

Àiàm 
"an 

de tèlefoon heeft haar gerust-

óà.t"ro. ,,Jan komt vandaag nog niet

Íàài: nuii, maar lang zal dat wel niet

Cui"n 
"n' 

Kamina is écrrt een veilige
olaats."

Adiudant Segers, van het 3 Para, die

eéi peloton-Fuseliers in versterking
van ftet 1 Para heeft moeten samenstel-
len, denkt aan de rest van ,'zl,n
oatàtion. Hii is eigenlijk wel een beetje
ialoei's. Hii'is hier achtergebleven en

2al met ,,Vreemden" moeten samen-
wórten. lal dat geen probleem geven?

En wat gaan we nu Precies moeten
doen? De onzekerheid houdt nem waK-

[àiOle nacht. De lichten trouwens ook'

Later zutlen ook zii begriiPen
waaraan ze ontsnaqten'
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Het Logistiek Centrum Nr, 1 lag praktisch permanent ,,op de.luist.er" naar
de behóeften van het Regiment, en was dag en nacht gereed om.fussen te
komen naargelang van- de geplande uurregeling. uan het .ingelegde
luchtvervoer.-Zijn7ot, evenals deze der andere logistieke .eenheden kon
slechfs aan dé hand van enkele ciifers gemeten worden: maar wat
betekenen cilfers voor hen die niet rechtstreeks bii het probleem betrokken
waren?

Zo werden bijvoorbeeld om en bii de 7aa artikelen gevraagd aan de Mat-
keten (verdedld over ongeveer 130 uerschillende typen), dit.v.e.rtegenwoor-
digt oàgeveer anderhatvb ton f ret. Meer dan 35 ton levensmiddelen werden
aíteverA waarvan 80 o/o door de Centrale Eenheid der huishoudingen' 2750
-persoonlijke ktedingsvoorwerpen .werden door de Ravitailleringsketen
'qeleverd,'zonder de-prestaties en leveringen te vernoemen in verband met
-nrand- en srneerstoifen waarvan we de opsomming aQn de lezer willen
besparen maar waar de benzine en de mazout de bestgekenden ziin voor
het grote publiek... vermeldenswaard is ook dat het kader en de troep van

togb Nr.'t 150 nachten gepresteerd hebben voor de operatie.RED BEAN'
aiiait attes komen nog dé veetvuldige transportopdra.chten die volge.ns .de.
aàrd en omstandigheden verdeeld werden aan'de eenheden, waaronder het
72 Bn Log fpt. Uét Log C Nr. 1 voerde 60,opdrachten uit met verscheidene
categorie'én' voertuigén die samen 4541 kilometer afgelegd hebben
nietiegenstaande Mdlsbroek, centraal punt onze.r.operatie,.zo.kort bii ligt.
K t, Ki It, Bevoorradingen enz..., klinken normaal in de routinetaalvan onze
spdciatiéten, maar ni tnoest voor dez.e geteg.enheid alles.gepalettiseerd
worden, van ierrycans tot tomaten 1" keuze...! En we mochten ons aan 't
ongetoóftilksie eerst verwachten: ,,50 borstels, 50 stelen, 50 aftrekkers en
ZO-Olusapbaraten tegen maandag 9 u. in Melsbrgek" la.t.vrqagt me1 ons de
zaterdaiàvond! En loch slaagt een oflicier van.!1tp C Nr.1 erin ni.et alleen
de btusàpparaten van de Brigadier-Chef van 1 KDR, verantwoord.eliike voor
het ma{azijn en die gelukklgliik in Etterbeek woont, los te .kriig.en maar
vindt bóve'ndien de moge1ftneiA om bii een collega van het Logistiek
Centrum van de Landmàchi het nodige kuismaterieel te ontlenen bii een
eenheidsreserve.

En het transport? Geen nood, alles in de koffer en_op d.e achterbank van
iijn persoonltilX voertuig en weg naar Melsbroek. Er zullen waarschiinliik
wet énkete vóorbiigangérs perpleks gestaan hebben wanneer ze een heer
in uniform deze'eigeàaardige wapens zagen vervoeren op een zondag-
morgen...

Geen probleem, dat zat achteraf wel geregeld worden met de eenheid van

clàie 'b,ereidwiliige collega, desnoods mits een goede pint! Maar het
essentlé/e was er: de opdracht was uitgevoerd'

zoats u ziet is het beter ziln taak met een vleugie luryor t.e o.mschriiv.en

éérae, dan aan de hand van grote tabettei of uittreksels van het

iéHaasOoeX, De toewiiding bii de-uitvoering der taak was.enorm, of het nu
giiióièi 1000 doosies ste-kleó of 300 doosles blink, dat had geen betang,

éei opdracht was een oPdracht.

Die bliiven branden. Uit veiligheidsre-
denen.'Middenin de nacht wordt hij'
net toen de vermoeidheid hem over-
won, weer wakker van de kou. Het
oestommel van de mannen die één na
één eveneens overvallen worden door
de onverwachte nachtelijke tempera-
tuur duurt nog wel even. In de warme
slaapzakken gaat het weer. Om 06.00
uur'is het plots weer klaar buiten. ,,Als
die dag evenlang gaat duren als de
nacht..." denkt Deroose - en zUn
gezwollen ogen liegen er niet om'
I...dan heb ik er niet veel zin in."

Gelukkig is er goed nieuws. In Likasi
en Lubumbashi zullen detachementen
uitoezet worden om de blanke burgers
daàr gerust te stellen. Vooruitgescho-
ven posten worden respectievelijk in
Kambove en Kipushi voorzien. Daaren-
boven verzekert Kolonel Depoorter er
de mannen van dat iedereen aan bod
zal komen, want een beurtrol zou reeds
in de fiaak zijn. Slapen die kerels op de
Staf dan nooit? Eindelijk weer werk,
eindelijk worden we weer nuttig!

Het kader is niet weinig gelukkig. De

ontsnappingsmolen was wel al op volle
toeren beginnen draaien, en er ston-
den al hdel wat oefeningen en trai-
ninqsopdrachten vrijwel helemaal af-
gevlerkt op papier, maar het zou niette-
Érin een hele heksentoer worden om
de enorme groeP bezig te houden en
vooral tegelijk paraat te blijven! De

nieuwe opdracht zou daat voor een
groot deel vanzelf voor zorgen.

De ontplooiing zou de 27e beginnen,
dus was er nog de tijd om ter Plaatse
en zonder al teveel tijdsdruk de opera-
tie tot in de puntjes voor te bereiden'
De diverse commandoPos-
ten moesten centraal in de steden
liggen, maar men moest rekening blij-
ven houden daarbij met Logistieke en
andere diensten, transmissiemogelijk-
heden, enz... De twee'volle dagen die
ons restten zouden besteed worden
aan vlotte en gunstige contacten met
de Zairese autoriteiten en de burgers.
Het enige Probleem was dat van een
eventuele evacuatie. We waren hier per
slot van rekening niet voor niets ach-
tergebleven; een mogelijke nieuwe
aanval van de rebellen was dus niet
geheel denkbeeldig. Het Probleem
werd trouwens nog groter als Presi-
dent Mobutu bleek niet te kunnen
instemmen met een dergelijke aktie,
behalve voor vrouwen, kinderen en
voor normale verloven,

Al vlug ontdekten we dat het vliegveld
van Lubumbashi een mogelijke strui-
kelblok kon vormen. Als centrale vlieg-
haven van de Panafrikaanse Macht zou
het best wel eens overbelast kunnen
worden, en het lag dan daarenboven
nog zo'n 140 km. van Likasi. Vervoer-
problemen genoeq dus... Een ander

op zoek naar de laatste
achtergebleven blanken.
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Zelfs tijdens korte momenten van rust bleef men op alles voorbereid.

De zware munitie even van de schouders nemen betekende een ware opluchtíng.
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Stof genoeg tot naden4en hier'

De Alouette ll van de Light Aviation
kreeo de opdracht. De 24e, om 12.00

uur éteeq ie oP. Aan boord, slechts
twee paséagiers; de piloot, Onderluite-
nant de Gruben, oud-Para-commanoo
en Maioor Vliegenier Vervoort. Fungu-
rume ligt oP zo-n 300 km. van Kamina,
en dat ls een verdomd eind voor een

helikopter die ook nog terug moet
kunnen keren... Aangekomen oP de
aanqeduide plaats zien de twee inzit-
tend1n... geeh vliegveld. ,,Stijgen dus",
denkt de Piloot. De naald van het
brandstofreservoir doet hem snel rede-
neren, en nog veel sneller ingrijpen.
Ziin reactie is de goeie' Nu kunnen
Oéiaen het vliegveld enkele kilometers
verderop zien liggen. Geen tijd om te
discuteien over dé verkeerde inlichtin-
oen oo de kaart. Maar toch nog wel om
éventi'es rond de piste heen te cirkelen'
We zitten op slechts 80 km. van Kolwe-
zi, en men kan nooit weten' Vergeten
we niet dat een Alouette ll geen bewa-
pening bezit, en daarenboven niet de
minsté bescherming biedt...

Beneden rijdt een witte wagen kleine
rondies. Géruststellende rondjes? De

Maiobr en de Piloot voelen of hun
*aben op ziin plaats zit, en terwijl de
maioor. e'en !rahaat klaar houdt zet de
CrúOen ziin-toestel omzichtig aan de
grond. De'rotor blijft evenwel draalen'

Uit de wagen komen een viertal men-
sen. Blan-ken. De majoor gaat hun
richtino uit terwiil Onderluitenant de
Grubeà ziin toestél stil zet. Opgelucht
kan hij eióoetiir uit zijn helm' Hij stapt
uit en 2iet uit de hoge struiken langs de

startbaan een tiental zwarten komen'
Gevarieerde,,uniformen", en'.. Kalach-
nikoffs.

De maioor staat een heel eind verder te
oraten'met de blanken. De piloot slikt
even en betast de granaat in zijn zak.
De wapens met de eigenaardige laders
naderen... en blijken een detachement
van het Zairees leger toe te behoren.
..En ik die al dacht aan de Gruben,
R.l.P. en in stukjes..."

Fungurume was een goeie gok. De C
130 toestellen kunnen er zonder pro-
blemen landen, keren en weer opstij-
gen. Zelfs als ze eivol geladen zijn. En
dat kon net niet oP Likasi.

De 27e mei, een zaterdag, vertrekken
de eerste detachementen naar de ver-
schillende steden waar de blanken op
hun qeruststellende aanwezigheid zit-
ten i-e wachten. Deze keer zijn de
mannen gewassen, geschoren e.n ult'
oerust. Het nieuwe hoofdKwartler In

tubumbashi blijkt rond de zwemkom
van de stad te liggen. Met daarnaast
een restaurant. Wàar zowaat een maal-
tijd op hen wacht. Een échte. De vraag

vliegveld, liefst in de omgeving van de
noordelijker gelegen steden' was ver-
kieslijk. in Fuhguiume, waar zich heel
wat Énqelsen bevonden zou er zich
zo'n vlie--gveld bevinden. Nog maar een
goed anderhalf jaar.echter; een ver-
kenning zou nodlg zUn.

0

Geen rust voor personeel noch materiaal van de 15e Wing'
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wie er nu eigenlijk voor wie zorgt wordt
uitgesteld tot aan het dessert. Maar
zelfs daarna nog verhinderen de wel-
komstwoorden en -daden van de blan-
ken de meesten om de nieuwe situatie
nuchter te bekiiken.

Ook in Kipushi een gastvrij onthaal. Na
acht dagen C-rantsoen gaat de bief-
stuk friet erin als... biefstuk f riet. En als
er soms nog iets nodig is, moeten we 't
maar zeggen. Zelfs hier ontbreekt het
zwembad niet, al ligt het iets verder van
de commandopost. Het blijkt een soort
parochiaal centrum te zijn met aan de
ene kant een bibliotheek en aan de
andere kant de cinemazaal.

Het goeie voedsel, het plotse komfort,
de gulle vriendelijkheid, een ware trac-
tatie na Kolwezi en Kamina. Maar lang
duurde het niet of soldaat Deroose had
door dat dit slechts bijkomstigheden
waren. Ook zijn vrienden voelden nu
de zenuwachtige spanning die hier in
werkelijkheid hing. Een paniekerige
onrust zelfs: ,,Ligt Kipushi niet vlak op
de Zambiaanse grens, en is er een
betere olaats denkbaar om Shaba weer
binnen te vallen?" Een vraag die we
niet weinig te horen kregen...

,,Als iullie vertrekken, gaan wij ook
*"g...t'. Wij waren dus de redplank'.We
veriegenwoordigden voor velen daar
de ruÉt, de vrede, de veiligheid. En we
begrepen hen wel. We Praatten niet
meér'over de gueuze in 't stamcafé
thuis. Ze zouden het als een aanslag op
hun veiligheid beschouwd hebben...

Op Kamina installeert men zich zo goed en zo kuaad als het kan.

L

En voor het eerst sinds het vertrek kan men een oog dichtdoen. Velen nemen niet eens de tiid om hun schoenen uit te trekken.
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Druk hoefden we er ons niet over te
maken, het zou wel koelen zonder
blazen, En inderdaad. Zelfs mijnheer
Vandenbussche die we in Kipushi leer-
den kennen als één der zenuwachtig-
ste woordvoerders van de Gécamines
werknemers uit die streek. Hij kwam
ons op het vliegveld van Lubumbashi
nog nawuiven toen we definitief ver-
trokken, en zag er al heel wat geruster
en ontspannen uit. Nadien zou hij de
40 km. naar Kipushi met zijn wagen
moeten rijden. Alléén. Twee weken
daarvoor vroeg hij nog een escorte
voor dezelfde weg...

In Likasi was er al van bij het begin een
andere stemming. Het vroegere Jadot-
ville lag namelijk heel wat noordelijker,
en dat zorgde ervoor dat er veel minder
valiezen klaar stonden. Ook hier was
de commandopost op een weinig con-
ventionele plaats ingericht. Deze keer
beschikten we over het golfterrein met
de bijbehorende clubgebouwen. Ook
hier de mooiste herinneringen. Me-
vrouw Tavernier kwam er iedere dag
onze vuile was halen, en bracht ze
gewassen en gestreken de volgende
dag gratis weer terug, Talrijke burgers
bezaten er een paard. En lieten ons
kennis maken met het gevoel van in
een zadel zitten. Tot twee keer toe
werd er een feest ingericht voor ons.
De eerste keer omdat we vertrokken.
De tweede keer eveneens omdat we
vertrokken. Ons vertrek was namelijk
op het laatste nippertje uitgesteld.

Kortom, de talrijke contacten oP de
diverse plaatsen met blanken waren
gevarieerd en zorgden ervoor dat we
veel mensen, veel meningen leerden
kennen.

Maar we leerden er ook andere men-
sen kennen. De zwarte bevolking. Al
wie ooit plaatsnam in een patrouillewa-
gen kan getuigen wat voor aanhang we
hadden onder de plaatselijke bevol-
king. Tientallen kinderen liepen onver-
moeid hele straten ver naast de wagen
mee. Joelend en juichend om de grote
eer die ze daar blijkbaar in zagen. De
ouderen kwamen eveneens na een
eerste schuwe en achterdochtige blik,
hun herkenning lachend tonen in de
tuintjes voor hun huizen. Onze Pa-
trouilles waren al bijna feestelijke op-
tochten geweest, ware er niet dat de
huizen en de tuintjes die namen niet
verdienden.

Toen soldaat beroepsvrijwilliger Sle-
gers aan zijn kinderen vertelde wat hij
allemaal gezien had, botste hij oP
ongeloof en in het beste geval verba-
zing. Je moet de onmenselijk grote
armoede persoonlijk gezien hebben
om ze te kunnen vatten. Het gaat ons
Westers petje te boven hoeveel ellende
en welke toestanden daar nog wel
bestaan.,. Gelukkig maar dat velen
onder ons Congo al hadden meege-
maakt. Zonder hen zouden we ge-
woonweg alles hebben weggegeven.
Dat belette evenwel niet dat heel wat
rantsoenen C ongemerkt toch van ei-
genaar verwisselden.

We hebben ook heel wat gepraat met
de zwarten. Vaak korte, simpele of
zakelijke gesprekken, maar enkele van
ons hebben ook in die groep vrienden
gemaakt. Dat we onze ideeén, onze
mening over de Afrikaanse bevolking
hebben aangepast, hebben uitgediept,
zal niemand betwijfelen. Dat dat vaak
in positieve zin was, evenmin.

Stof tot nadenken was er dus genoeg
voor de jongens. Maar er was natuur-
lijk méér dan dat. Er waren de wacht-
beurten, de bewakingsopdrachten, de
patrouilles en de escortes. Makkelijke
taken eigenlijk, al waren er niettemin
de spreekwoordelijke uitzonderingen
op de regel. Zo bleek het bewaken van
Petro-Zaìre lang geen makkelijke kluif.
De brandbare naam van het complex
alleen al zegt genoeg: hier zou niet
gerookt worden, noch gekookt. En wie
de wacht afkwam tijdens de dag stond
er ook goed voor: de bureau's en
werkplaatsen waren dan bezet, en sla-
pen kon dus alleen maar buiten gebeu-
ren. Schaduw of geen schaduw. Nee,
op Petro-Zaire is er niet veel gelachen,
maar de job duurde alles samen
slechts 7 dagen.

De andere opdrachten: burgers escor-
teren naar een andere stad, verken-
ningstochten van meer dan 12 uur
(geiien de staat van de wegen) tot 200
km. ver, iemand afhalen op 't vliegveld
of bevoorrading gaan zoeken; je kunt
het zo gek niet noemen of er stonden
hele pelotons vrijwilligers klaar. Als 't
maar geen wachtbeurt was.

Noq nooit hebben de mannen zoveel
waóhtbeurten geklopt als rn Shaba.
Niet dat het zoveel onaangenamer was
dan in een Belgische kazerne, integen-
deel zelfs. Hier voelde je een wacht-
beurt aan als een noodzakelijke kar-
wei. Per slot van rekening was het
oevaar toch niet denkbeeldig' Maar het

!ing hem om de routine, het feit dat je

er telkens slechts voor enkele uurtjes
aan ontsnapte. En de zwemkom, of de
simba tussenin konden daar weinig
aan veranderen. Het lag Korporaal van
Acker vooral op de lever dat hij wilde
helpen. lets doen, Zonder het te weten
deed hij veel. Hij voerde zijn opdracht
feilloos uit. De burgers waren gerust
gesteld, al was het alleen al om zijn
aanwezigheid en die van zijn vrienden.
Al betekent dat geenszins dat de op-
dracht makkelijk was.

Het probleem school erin de mannen
bezig te houden zodatze paraat bleven
om aan elke situatie het hoofd te
kunnen bieden. Maar bewaPend en
bepakt doe je in een vreemde stad niet
wat je wil... Voor typisch militaire
oefeningen bood Kamina de ideale
omgeving, al hadden ze daar wel Pro-
blemen op ontspanningsgebied. In de
steden zat men met het omgekeerde
probleem verveeld. Elke stad had wel
iets te bieden, en van zodra men dat
dan had ontdekt werden de mogelijk-
heden ten volle uitgeprobeerd. In Lika-
si waren er de Paarden, en dat was
meteen de gelegenheid voor velen om
voor het eerst die ,,kunst" aan te leren.

Maar het was tegelijk ook een bron van
jolijt, vooral als uitgerekend de ser-
geant eraf donderde... ln kipushi was
èr een georganiseerde voetbalmatch'
en vrijwel overal waren er zwemkom-
men. De CDSCA had voorgezelschaps-
spelen gezorgd, en de kranten ontbra-
ken evenmin op het aPPè|. Er kwamen
trouwens ook af en toe wel andere
oeleoenheden uit de lucht vallen. een
Éezoik aan de ,,Cité des Jeunes" in
Lubumbashi bij voorbeeld. Eén van de
paters die daar werkzaam was in die
missiepost, was de oom van één van
onze sergeanten, en in drie Ploegen
verdeeld kon het hele detachement van
de familiedienst genieten...

Palaveren en afbieden. Het geliefkoosde tijdverdrirt achterat.
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,,En dan beweren ze dat het hier winterseizoen is""'

I

Dropping boven de brousse. Nieuwe eruaringen en harde training'



0
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De commandopost, een stip in het eentonige landschap'

Verraderlijke termietenhopen; mooi, maar wie er op viel...

,,lk heb me eigenlijk nooit verveeld",
moest soldaat Deroose achteraf beken-
nen. ,,Er was altijd wel iets te doen, en
als de spieren wat te stijf dreigden te
worden, werden we toch net afgelost
en konden we op Kamina daar wat aan
doen." Met de parachute bijvoorbeeld.
Voor wie op de grond bleef was het een
totaal nieuw zicht. Voor wie de sprong
zelf uitvoerde waren er ook de nodige
nieuwe ervaringen. Soldaat Van Bra-
bant dacht de kneepjes te kennen, en
was vast van plan te termietenhopen
niét te leren kennen. Toch niet al
vallend. Hij manceuvreerde zichzelf in
een mierennest... ,,En in Zaire zijn die
beesten bij de pinken", haast hij zich
eraan toe te voegen. ,,Vóór ik mij van
mijn parachute kon ontdoen zat ik er al
vol van. Van kop tot teen. En bijten..."
Hij stottert er nog van. ,,lk moest me
helemaal uitkleden om ze van mijn lijf
te krijgen. en ze beten nog méér. Een
vriend kwam me ter hulp, maar van bij
de eerste beet in zijn vinger mocht
Markske het verder alleen oP-
knappen..."

Hergroeperen in het nieuwe land-
schap. Niet makkelijk want ,,alles lijkt
op alles hier, en vindt dààr je weg maar
eens in terug." zegt soldaat Lambregt.
De ervaring schiet hem echter te hulp,
en de basis kon na een korte mars vlug
weer bereikt worden. ,,Wat hebben we
hier? Winter?" vraagt een door het
zweet kletsnatte voorbijganger met ro-
oe KoD...
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Af en toe kleine dorPjes. Lachende
mensen. Er is niet altijd tijd om er
contact mee te hebben. En daarenbo-
ven kennen de meesten hier geen

Frans. Helemaal bepakt en bewapend
kun ie moeiliik met handen en voeten
gaan uitleggen wat je wil. Sommigen
[eren dus-later terug. Met de fietsen
van de vliegtuigmecaniciens. Het wor-
den onver{eteijke uitstapjes. En de

onderhandelingen, al worden ze ge-

vàerc rono de-aankoop van een dood-
oewone vrucht, zijn heel wat exotl-
écher en plezierigdr dan het afbieden
in de steden. We worden dan nog
telkens als helden ontvangen oP oe

koop toe. Gelukkig dat de Staf er bij
elke oefening aan denkt de dorpjes te
laten verwittigen dat er iets op ti.l is' en

dat ze niet ongerust hoeven te zUn' ,'En
oelukkiq maar dat de Zairese Majoor
irii OaarOii telkens vergezelde om de
Oo'et treffeliik uit te leggen", verzucht
Onderluitenànt de Gruben, de helicop-
terpiloot, ,,want hoe moet je een drop-
ping uitleggen aan mensen die nog
hiet-eens wèten wat een parachute is,'

En dan nog met handen en voeten"' /
Buiten de óefeningen echter is Kamina
ueir" uan een vakantieoord. Hier vooral
duurt de dag lang en is de nacht kort'
Men went uiieindelijk wel aan de nach-
teliike kou, maar de lichten en het
ià*aai van de vorklift die vrijwel onaf-
qebroken op en af rijdt met de paletten,
iir nouden ettelijke oogjes open Voor
véel van de longens is naar huls gaan

svnoniem geworden van eens goeo

nàar bed te gaan. De biefstuk friet van

de eerste dagen is na de ontvangst in

de steden geen onbereikbaar verlan-
gen meer èn een goeie frisse Pint

De badkamer zonder douche'
Koud en ondrinkbaar water'

Rav Nr; 24 uur oP 24 in de weer..'



hebben ze hier maar uit de koelkast te
nemen. ,,Nee, 24 uur slapen, dat is mijn
droom nu", zegt Adjudant Gérin. En

het vrouwtje? ,,Dat valt immers te
kombineren..." kniPoogt hij.
Die van de Rav Air laten zich niet doen.
,,De mannen hebben misschien geen
oog dicht gedaan toen wij met de
vorklift werkten 's nachts", geven ze
toe ,,maar als je denkt dat wij lagen-le
slapen op het stuurwiel ervan,.,." Zij,
en met hen alle logistiekers op Kamina,
hebben het inderdaad ook niet gemak-
keliik oehad. Voor hen was er geen
rotdtie6eurt. Zij bleven op Kamina, en
de enkele korte toeristische uitstapjes
naar Lubumbashi waren slechts korte

verademingen in een dienstrooster dat
elke dag weer vierentwintig uur lang
dreigde te worden. Maar ook zij klagen
niet. Daar was geen tijd voor.
Er was wel altijd tijd voor een grapje, of
een komische gebeurtenis. Zo ontdek-
te Kapitein Wittemans op een dag een
nieuwe broer. Een zwarte. Gekleed ìn
een ABl-hemdvest met in zwarte let-
ters op het borstzakje geborduurd
,,Wittemans" liep de kerel fier over de
basis van Kamina. Nu moeten we eraan
toevoegen dat de Kapitein daags er-
voor een hemdvest was ,,kwijtgeraakt",
en dat de zwarte in de verste verte niet
tot het Belgisch Leger was toegetre-
den... De ,,familiezaak" werd intern

geregeld naar wij vernamen, en de

,,broer" draagt nu weer gewone
hemden.
,,Op Kamina was het voor mij het
lastigste" zeggen de meesten, maar
achtéraf bekeken, voegt Adjudant Wa-
terloos eraan toe, ,,was dat vooral door
de onzekerheid. We hadden tijd daar'
veel tiid zelfs, en we gingen allerlei
qeruchten als Evangelie zien. Dàt
éoeelde ons parten. Sommigen schre-
vbn wel drie vier keer naar huis dat ze
noo vóór de brief zelf zouden aanko-
me'n. Dat verontrustte uiteindelijk zelfs
de families en het was maar normaal
dat ze niks geloofden van wat ze in de
brieven lazen. En dan werd er zoveel
oezeverd in de kranten.'.
Óe kranten... Zo konden de lezers van
een Antwerpse krant verbaasd verne-
men dat e( ,,zware tuchtproblemen"
heersten oP Kamina. We waren er
zogezegd aan de rand van een muiterij.
Zo een goeie hadden we nog nlet
oehoord... Als het al waar is wat de

ósychologieboekjes vertellen, dan kan
veiveling, irritatie, nietsdoen, en wat
weet ili al meer misschien wel tot
dergelijke problemen leiden, maar niet
op Kamina. De voorwaarden waren
misschien niet vervuld of wat dan ook'
maar de oeruchten die de ronde deden
in Belqiè- waren volledig uit de lucht
oeqrepln volgens Mr. De Naegel'
kriigsàuditeur bij het Regiment in Ka-

mina. Hii wordt in zijn mening gesterKl
door de-Griffier, Mr Meirhaeghe en de
Officier van Gerechtelijke Politie' De-

mev. ,,ln plaats van tuchtProblemen
kreben we van Lukanzu Mputu' Luite-
nan-t-Kolonel Krijgsauditeur van het
Zairees Leger in Lubumbashi, de ver-
zekering dàt wi1 de meest geQls.clpli-

neerde troepen aldaar waren' Hij felici-
teerde er ons trouwens hartelijk voor"'
En die felicitaties werden heus niet uit
beleefdheidsoverwegingen gegeven.
De talrijke keren dat ze samenwerkten
bewijzeh eerder het tegendeel.
,,Zo-waren oP een bePaald moment
twee zwarte kinderen omgekomen bil
een granaatexplosie. Vlak vóór het
incident zouden Belgische para's op
die plaats gesignaleerd zijn, en die
werd'en onmiOOetliik beschuldigd van

- in het beste geval - nalatigheid."
De krijgsauditeur is ernstig nu'.de zaak
heeft 

-duideliik voor de nodige op-
schudding g'ezorgd. ,'Toen zijn wij
echter. sameh met de Zairese kommis-
sie die het onderzoek moest voeren ter
plaatse gaan kijken. We vonden -
!elukkig - de lepel van de granaat...
die geen Belgische was."

In feite was het enige drama tijdens de
operatie dat van soldaat Digiaro. Een
drama dat ook tot heel wat uiteenlo-
pende commentaren heeft geleid. La-
ien we echter Kolonel geneesheer Tan-
cré aan het woord: ,,lk heb hem Per-
soonlijk vergezeld van Kolwezi naar
Kinshasa, en hem daar samen met 4
qewonde militairen oP een DC'10
leinstalleerd. lk stond er versteld van
toen ik later zijn dood vernam. De
vlucht naar Belgié zou goed verlopen
zijn tot boven de Middellandse Zee.
Vanaf dat moment was er een Plotse
verergering van zijn toestand, Dat kon

Afscheidsrededoordeh.VanMosseve|d9!9ns.u!.^Qe^neraaIvan
Betsiè ln Lubumb.s;i "ìtU;-$;;k;;-d;àC 

luni tsze

Officieren, onderofficieren en soldaten van het Regiment Para'cOmmando

en 15" Wing.

, *"rarr,*, een moeitiike opdracht met numanitair doel uit te voeren: het

doel was inderdaad ats Belgische onderdanen onze landgenoten tn gevaar

te hutp te komen en bovendien ook andere nationalìtetten op te sporen en

ze in veitigheid te brengen.

Officieren, onderolficieren en soldaten,. u die aan .deze.operatie hebt

ó;; ;í à;; ;,:,;,,- ù nuoí' i'i; ; "^;í' ;b'làà à n- aoélt retiend nei a v an d eze

opdracht gekweten'

lndien de bevotking van de geéxpatrieerden eraan gehouden heeft zo,talrii-k

naar het vtiegvetd te komen, enkele o.genblikken voor uw venre-K naar

Aetaié via Kaúina, is het om hun fierheid-te tonen over de iong.e.n.s van onz.e

íiiiiéi aiuóó 
"iirittrre,nae 

wiize het welslagen van een moeiliike operatie

hebben bewerkstelligd.

;;;- ;;,;:;; ;;";;;",o"ard met een gevoet van erkentetiikheid voor de

^o"a 
en toewiiding-w'aarvan u btiik hebt gegeven en voor het gevoel van

veiligheid dat uw gedrag ons heeft ingegeven'

De geéxpatrieerden van Lubumbashi wensen hun dankbaarheid in daden

om te zetten.

ZowittendegeéxpatrieerdenaanallendieaandeoperatieKolwezihebben
deelqenomei een herinnering aanbieden, bestaande uit een Kaart va.n z'atre

ii-gltarenèÀ koper, met een-aandu.iding ua.n de geografische ligging van

Kahina, Kolwezi, Likasi en Lubumbashi (1)'

tk ben er ten stettígste van overtuigd dat deze herinnering een biizondere
Dlaats in uw haard zal kriigen, en dat ze, wanneer 29 aan.uw ouoers.,
'echteenote en kinderen zal getoond worden, u hen z.ult vertellen over.dn
werdtddeet waar zoveel van uw landgenoten met hart en 4et ne1pen.
oewerkt. waarvan ze hielden, en t1t de ontwikkeling waaNan ze zoveel.

hebben bijgedragen maar waar ze ook lange uren van leed en smart
hebben meegemaakt.

Ge zutt uw families ook spreken over hun vastberadenheid hier voor iaren
te btijven werken, vandaag zoals ze het gister.en g.edaan hebben, inzoverre
dat de veiligheid van de personen gegarandeero ts'

Gii zutt hen ook zeggen hoezeer de opdracht van de geéxpatrieerdgn groo!'

edet en belangriik-is, niet alleen voor Zaire, maar ook voor net tot en se

toekomsit van-hét Westen.

lJw fierheid zal dan de onze treffen en samen zulten wii het bewiis leveren
dat in onze wrede wereld er dan toch nog p/aats is voor lotsverbondenheid
en menseliike gevoelens.

(1) Aangezien de.vervaard.iging hiervan.veet tiid vgfgt: d!y!9-e-!:,t.!o-l[,
àúqustui voor alle exempl{rei afgewerkt waren en in Lubumbashi terecht
kwimen. Vandaaruit zullen ze naar Belgié gezonden worden.
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De groep is, op inschepen na, klaar voor Brussel'

Het gelukkig weerzien dat weinig
comnrcntaar vereist.

niemand verwachten. Hijzelf wilde niet
oeèvacueerd worden. Hij voelde zich
óiet ziex genoeg daarvoor, Om hem
oerust te stellen hebben we hem dan
fraar gezegd dat hij na verzorging wel
terug lou mogen komen. Hij .is gestor-
ven àan een inwendige bloeding waar-
van de oorzaak niet kon achterhaald
worden. Stress? Misschien, maar zeker
is dat er hier geen sprake was van een
trooische ziekte. Geen pest' geen cho-
lerà, niks van wat men de mensen heeft
willen doen geloven".

En de 15e Wing, die vlogen naar huis'
en die kwamen terug. Ook zij hebben
in Kamina niets meer om te gaan
bekiiken voor de eerste keer' De ont-
moeiinq tussen Kapitein Michiels, Lo-
oistiekdr, en Kapitein Michiels, vliege-
iier bij de 15e Wing, kon zich blijven
herhalén. Ware er niet de aflossing
gekomen.

De 9e iuni al was één der reservecom-
paqnie's teruggekeerd naar Belgié' af
bn"toe gevolg-O door kleine groepjes
anderen. De 23e en 25e zou de rest
voloen. Het avontuur zou daarmee nog
weiniet helemaal afgelopen zijn, want
de 3 Para kwam nog een korte Perlooe
overnemen om een aantal hulpacties in

samenwerking met de plaatselijke co-
mités voor zijn rekening te nemen.
Niettemin greèp de officiéle militaire
bevelsoverÀame door de Panafrikaan-
se Macht al de 22e Plaats'

In aanwezigheid van Generaal Senga
en Kolonel-Majoor Lubaris' Jespectie-
veliik bevelhebbers van het Zairese en
Maiokkaanse Leger, van Kolonel De-
poorter en Kolonel Blume, werden
detachementen van de Para-Comman-
do's en van de 15e Wing oP de
vlieohaven van Lubumbashi bedankt
en òefeliciteerd door de vertegenwoor-
digér van de geèxpatrieerden aldaar,
Cònsul-Generaal Van Mossevelde.

Voor de mannen daar was het een
laatste blik op de plaats waat ze zolang
verbleven hadden. De blanken waren
in vrij grote getale aanwezig, en alhoe-
wel zii slechts een klein ideetje konden
oeven van wat het oP Melsbroek zou
úorden, hun aanwezigheid was niette-
min hartverwarmend. Het werd een
korte en sobere militaire plechtigheid.
Een waardig en bescheiden punt ach-
ter een geslaagde humanitaire ope-
ratie.

Red Bean mag als voorbeeld gelden!
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