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REDDINCSOPDRAC
Deze week publloeert VOX
sJechtg enkele foto's €n twee in-
tervlews dle ter plaatse warden
afgcnomen door César. Het vol-
ledlg relaas van de operatie Kol-
wezi zal In he! volgend nummer
vcrschilnen.'

INTERVIEW VAN KOLONEL SBH
DE POORTER, COMMANDANTVAN
HET PARA.COMMANDO REGI.
MENT.

- Kolonel, nu dat de operatie in Kol-
wezi werd beèindigd, kunt U ons intwee
woorden het verloop ervan uitleggen ?

In twee woorden, dat zaleerder moei-
lijk zijn... Laten we het zo stellen dat het 1e
en het3e Para een "assault landing" hebben
uitgevoerd bij dageraad op het vliegveld
van Kolwezi op 20 mei, wat een enorm
voordeel betekent voor een onmiddellijke
hergroepering. Inderdaad, bij een dropping
heeft men hiervoor bijna een uur nodig.
Deze ingewonnen tijd heeft ons toegelaten
Kolwezi vroeg binnen te trekken. Het 1e
Para volgde de baan en het 3e Para de
spoorweg. Vanaf het ogenblik dat ze de
stad zijn binnengekomen werd de veilig-
heid verzekerd en werd begonnen met de
evacuatie van de europeanen en dit na een
gecoórdineerde actie met de Fransen van
wie de laatste compagnie werd gedropt ge-
lijktijdig met onze landing. Het vervolg werd
bepaald door de omstandigheden.

- Dit gebeurde de eerste dag. Wat
gebeurde er 's anderendaags ?

Allereerst dient gezegd dat bij het
einde van de eerste dag wij zo'n 2.300
vluchtelingen geèvacueerd hadden. Maar
nu om op uw vraag terug te antwoorden, 's
anderendaags hebben wij patrouilles met
de grootte van een compagnie uitgestuurd
naar vier verschillende richtingen tot op een
afstand van 50 km van Kolwezi en dit in de
hoop om nog mensen te kunnen ophalen.

- Heeft U in de loop van deoperaties
bepaalde moeilijkheden gehad op Staf-
niveau ?

Neen, niet rechtstreeks. Natuurlijk
was er een coordinatie nodig met de Zai-
rezen en de Fransen voor de verdeling van
de te zuiveren zones. Kolonel GRASSE
van het 2 REP is me trouwens komen vin-

den om dat probleem te regelen. Dit werd
zonder grote problemen geregeld.

- Welk is uw mening omtrent de
waarde van de operatie {rendement,
doeltreffendheid) ?

Kijk zelf : tweeduizend driehonderd
geévacueerden, niet één burgerlijk slacht-
offer tijdens onze nadering (de doden die
wij ontdekten waren daar sedert drie da-
gen, hetgeen trouwens werd bevestigd
door Dhr Saintraint en de identificerings-
ploeg van onze ambassade).

Meer nog. er was geen enkel verlies bij
onze Para-Commando's. Kolonel Blondeei
stichter van het Regiment, zei destijds "een
goede para is gelijk aan : weinig verliezen,
veel munitie en weinig schieten".

De operatie is dus '100 % geslaagd.

- Hoe verliep de samenwerking met
de 15e Wing en met Sabena ?

Buitengewoon. Het zijn formidabele
mensen, zij hebben werkelijk het maximum
van zichzelf gegeven en ik bedank hen er-
voor.

- Maar welk was eigenlijk de juiste
opdracht die U werd toevertrouwd ?

Mensen evacueren. Dat is alles. En
het is dan ook hetgeen we gedaan hebben.

opdracht in Mali. Deze toestellen ziin
rechtstreeks naar Kamina gevlogen na eén
laatste rotatie op Tombouctou. îe zes uur
de 19de was het eerste vliegtuig reeds te
Kamina. De eerste C130 vanuit Brussel
landde te 14.00 u dezelfde dao.
_ - De vluchttijd schiint la-ng, langer

dan normaal. Welk is hier de oorzaak
van ?

Dat is heel eenvoudig ; er dienden
.grote omwdgen gemaakt om die landen
niet te overvliegen die het overvliegen van
hun grondgebied hadden gewgigerd. Met
de noodzakelijke tussenlandingen voor
een C130 komt dit overeen met25 tot 30
uren vlucht. Dit maar om te zeggen dat de
inspanning voor de piloten - en Oe passa-
grers - groot was. .

- lk mag toch aannemen dat uw be-
manning. een weinig konden uitrusten
vooraleerterug de verbinding te m.
ken ?

Tja, zoals ge zegt : een weinig. Want
de 19de 's avonds koml een bericht uit
Brussel : de regering geeft het groene licht.
Ue Demanningen worden gewekt en het
was toen 04.30 u. Te 05.50 u stijgen acht
C 130 op die, in twee formaties van vier een
"assault landing" uitvoeren te Kolwezi.

De Para-Commando's landen : de red-
dingsoperatie begint.

- Laat ons even teruggaan in de
opeenvolging van de gebeurtenissen.
De 15e Wng kon de Para-Commando's
vanuit Brugsel niet in hun geheel naar
Kamlna vervoeren. Hoe weld dit pro-
bleem opgelost ?

Vanzelfsprekend : ik heb niet vol-
doende vliegtuigen. Weet ge wat het bete-
kent aan voertuigen, levensmiddelen en
munities voor een Regiment para-
Commando dat geroepen werd om zo,n
6.000 km van zijn basis te opereren ?

Sabena heett ons geholpen met haar
Boeings 707 .Hun bemanningen waren bu,
tengewoon : in een oogwenk waren zij zo
goed in de 15e Wing geintegreerd dal men
waarlijk ging denken dat ze er deel van
uitmaakten. Tijwaren het ook die de euro-
peanen die wij naar Kamina brachten, eva-
cueerden naar Kinshassa.

Zij ook hebben onvermoeid gewerkt,
zonder enige maat te geven aan hun in-
spanningen. lk wou nog onze mecaniciens
vernoerhen. Dat zijn de mannen die, letter-
lijk, dag en nacht gewerkt hebben. Dat was
de prijs voor het welslagen van deze opera-
tie.

- Tot slot, Kolonel, een indiscrete
vraag: ltoe verliep de samenwerking
met de Para-Commando's ? ,

(Op deze vraag antwoord de kolonel
niet onmiddellijk, hij steekt zijn tinkerhand
in de.reehterhand, drukt beide handen zeer
hard terwijl met een brede glimlach van
voldoening zijn aangezicht verheldert en
zegt eindelijk:)

Comme ga !

INTERVIEW VAN KOLONEL VLIE.
GER BLUME, COMMANDANT_ISE
WING TRANSPORT EN VERBIN.
DING.

- Het ligt voor de hand dat een
luchtbrug van deze omvang die werd
verwezenlijkt tussen Brussel en Kolwezi
geen klein bier is. Werd U voldoende
vroeg verwittigd ?

Oordeel zelf : op 18 mei té 12.00 u
werden we verwittigd vijf.C130 en twee
Boeing T2Sklaarte maken voor een vertrek
te 14.00 u. Maar in werkelijkheid vertrok het
eerste vliegtuig reeds te 13.15 u... Wij had-
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KAMINA. DE C 130 MOTOREN SÍARTEN. OE REDDINGSOPERATIE IS AEGONNEN.

A DE srAD woFor zoNDER DRALEN INGENoMÉN.

DE EERSTE GÉREDDEN WORDEN OP HÉT VLIEGVELD SAMENGEBHACHT. OP DE

ACHTEHGROND ZIET MEN DE LOOOS WAAR DE MEDISCHE DIENSTEN WEBDEN

SAMÉNGEBFACHT.

ONMIDOELLIJK NA DE STORMLANOING SPOEDEN OE PARA-COMMANDO'S ZICH

NAAR DE STAD KOLWEZI.

I uen woRDT ER GEKoNFRoNTEERD MET EEN DESoLAAT BÉELo.

HET 1STE BATALJON PARA DOET EEN AFSCHUWELIJKÉ ONTDEKKING: lN Dll t
HUIS VINDT MEN 28 LIJKEN.
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OE AANVALSLANOING WORDEN REEDS HONDEREIEN VLUCHTELINGEN INGESCHEEPT iIAAR

2 S.5: 1378

I EEN FRANS KOIiIMANDANT MELDT Z|CH BtJ DE BEL-
GISCHE KOMMANDOPOST VOOF KOÒRDINAIIE,

,
5

IWEE UUR NA
KAMINA.

NA OE GRUWELIJKHEDEN OOK EEN AANGENAMER GEZICHT: ONIT}IPANNEN NA
DÉ REDOING.

A !E! P]lTRgUtL LE Op ZOEK NAAR VLUCHTELTNGEN OtE EEN EtND BU |TEN DE STAD
GESIGNALEERO WEROEN. !'IER KOMPAGNIES ORINGEN DOOR IOT MÉER DAN 40
KM BUITEN DE STAD.

IN OE KOMMANDOPOST BESPREIíEN OE DOKTERS VAN HET VELDHOSPITAAL MEI
DE OPERATIE.OFFICIEF VAN HET BEGIMENT HOE GEWONDEN EN ZIEKEI{ HET
BEST VEFVOERD WORDEN. 

'

OOK DE LOKALE EEVOLKING DOET EEN BEROEP OP BELGISCHE BESCHERMITG
HIER WOROEN ZE TERUG NAAR HUN WONING BEGELEID,

I E WEG TUSSEN OE STAO EN HET VLTEGVELD WORDT ZORGVULDTG BEWAAKT
DOOR KLEINE VEFDEDIGINGSPLOEGEN.

DE IECHNICI VAN DE l5 de WtNG HEBBEN GEEN tNSpANNtNGEN GESpAAFO OM DE
VLIEGTUIGEN STEEOS VLI€GKLAAR TE HOUOEN. HUN AIJORAGE WAS VAN ES.
SENTIÈEL BELANG VOOR HET WELSLAGEN VIr.r OCiE óÉÈNIiiE. 

'
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TERUG UITSHABA
Dit zijn dan de foto's van de aan-

!.onlst van een eerste gedeelte van
!.etRegiment para-comúando dat op
dinsdagavond terug kwam uit Zairi.
zUn opdracht werd een ontegenspre_
kelijk succes. Het is beslist iiet ion_
der enige verluchting dat onze jon-
gens terug "vaste voet" kregen oi de
tarmac te Melsbroek.


