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50 jaar geleden:
Het Bataljon Bevrijding in Congo

Eerste Marscompagnie
16 Mei—30 Augustus 1960

Tweede Marscompagnie
15 Juli—27 Augustus 1960

Derde Marscompagnie
15 Januari—15 Mei 1962
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50 jaar Marscompagnies

Historiek van de Marscompagnies
Uit “Historiek van het Bataljon Bevrijding”
van Sylvain Weuts
De Eerste Marscompagnie.
De 2de Cie van Bevrijding (nu B Cie) bevindt zich op 13
mei 1960, op kampperiode te BRUCKHAUSEN, als de
alarmtoestand voor Zaïre wordt afgekondigd. De compagnie keert onmiddellijk terug naar SIEGEN, om zich klaar
te maken voor het vertrek.
De eerste lift onder leiding van Kapitein-commandant
Guy WEBER vertrekt op 16 mei, gevolgd door een tweede
en derde lift, respectievelijk op 18 en 21 mei, ze is de eerste
Marscompagnie.
Tot 1 juli verblijft de compagnie te KAMINA, waar ze haar
opleiding voortzet.

Op 30 juni 1960 wordt Congo onafhankelijk na meer
dan 80 jaar kolonisatie. Joseph Kasavubu wordt verkozen als eerste president van Congo. Patrice Lumumba
wordt Eerste Minister.
Om de machtsoverdracht te bespoedigen, beslissen de
Congolese autoriteiten om de Belgische officieren, die
de Force Publique leiden, te vervangen door Congolese
officieren. Dat is echter niet naar de zin van generaal
Janssen, bevelhebber van de Force Publique. De Congolese soldaten komen in opstand, waardoor de Belgen
vluchten naar de provincie Katanga die hen nog steeds
gunstig gezind is. De situatie wordt snel oncontroleerbaar. Er gaan geruchten rond over moorden, verkrachtingen en zelfs genocide.
Vanaf 8 juli verlaten de eerste Belgen Congo. De Belgische regering beslist troepen te sturen om Belgische burgers te beschermen.
Op 10 juli landt het eerste Belgische bataljon in Katanga. Ze zullen snel vervoegd worden door marscompagnies van andere eenheden. In totaal zijn er ongeveer
10.000 Belgische soldaten die 40.000 landgenoten evacueren waarvan er velen nooit meer zullen terugkeren
naar Congo.
Op advies van de Verenigde Staten en de Verenigde
Naties, worden de Belgische troepen

eind augustus

vervangen door blauwhelmen uit verschillende Afrikaanse

landen,

Ierland

en

Zweden.

Achtenvijftig van onze soldaten laten het leven in deze
moeilijke periode uit de Congolese geschiedenis.
***

Op 10 juli ontscheept ze te ELISABETHSTAD. Onder bevel
van Commandant WEBER slaagt ze erin de paniek van de
Europese bevolking te bedwingen en snel de orde en het
vertrouwen te herstellen.
Op 11 juli wordt WEBER commandant van de Belgische
troepen te ELISABETH-STAD en neemt Kapitein BASTIJNS het
bevel van de eerste marscompagnie over. Op 22 juli heeft
de compagnie een belangrijk aandeel in de strijd te
NZILO (zie verslag hieronder).
De maand Augustus blijft ze in Katanga en voert er patrouilles op grote afstand uit. Einde augustus wordt de
compagnie afgelost door de UNO troepen en keert op
30 augustus terug naar BELGIE.
De tweede Marscompagnie.
De tweede marscompagnie, onder bevel van Kapitein
VROOME, komt op 15 juli 1960 te LEOPOLDSTAD aan. Ze
wordt onmiddellijk geïnstalleerd op het vliegveld te
NDJILI, om dit te bewaken en om de voertuigcolonnes naar
de stad te begeleiden.
Op 16 juli vertrekt ze naar KIKWIT, waar ze de streek helpt
beveiligen. Ze bezet de installaties van de muitende troepen, verzekert het luchtverkeer, voorkomt de plundering
van de verlaten Europese wijk en maakt de werkhervatting mogelijk. Ze zorgt eveneens voor de evacuatie
van 160 gevluchte Europeanen.
Vanaf 25 juli is ze te ELISABETHSTAD onder bevel van
”Région 1” en voert er beveiligingsopdrachten uit. Op
27 augustus vertrekt ze naar BELGIE.
De Staf van Bevrijding.
De Staf van Bevrijding komt op 18 juli te ELISABETHSTAD
aan. Dezelfde dag neemt de korpscommandant, Luitenant-kolonel SBH DE VYLDER, het bevel van de “Région 1
du KATANGA”. Onder haar bevel stonden vier marscompagnies van respectievelijk Bevrijding, Grenadiers, 5de Linie en
1ste Cyclisten. Later komen hier de marscompagnies van het
1ste Gidsen, 4de Cyclisten, 1ste Para, 12de Linie en de tweede marscompagnie Bevrijding bij.
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Na enkele dagen van betrekkelijke rust, coördinatie,
patrouilles en wachten, krijgt Région 1 op 21 juli het bevel de operatie NZILO voor te bereiden.
Een compagnie van de Openbare Weermacht bevindt
zich nog steeds te NZILO bij KOLWEZI. Deze compagnie is
nog niet ontwapend en betekent een groot gevaar voor
het Zuiden van KATANGA, gezien NZILO de zeer belangrijke
hydro-elektrische centrale van DELCOMMUNE domineert.
Op 22 juli te 05.00 uur begint de operatie NZILO met de
omsingeling van het kamp, de bezetting en de bewaking
van de elektrische centrale.
Adjudant NIEMBO, commandant van NZILO I, wordt in
zijn woning aangehouden en naar het kamp gestuurd
om zijn manschappen tot overgave aan te zetten. Ook
aalmoezenier ADAM van de Openbare Weermacht zet
de Congolezen per megafoon tot overgave aan.
In plaats van zich over te geven, verzamelen de rebellen zich en organiseren hun verdediging. Te 06.05 uur ontketenen ze een ware fusillade. Een onderofficier en twee soldaten van Bevrijding worden gevangen genomen; soldaat Achiel PINXTEREN van de B Cie wordt gedood door
een schot in het hoofd. Daar het vuur van de rebellen in
hevigheid toeneemt, besluit de commandant van Région 1
luchtsteun aan te vragen.
Te 07.05 uur overvliegen vier HARVARDS het kamp. Ze
beginnen hun aanval eerst met mitrailleurs, daarna met
raketten. De rebellen openen nu eveneens het vuur op
de vliegtuigen.
Te 07.15 uur maakt Luitenant-kolonel DE VYLDER een
einde aan de luchtsteun en geeft aan de rebellen nog
5 minuten tijd om zich over te geven of tenminste hun
vrouwen en kinderen buiten het kamp te zenden. Geen
reactie.
Te 07.20 uur begint de stormloop op de ingang van het
kamp. Soldaat Arthur ALLIET van het 1ste Cyclisten wordt
gedood door een schot in het hoofd. Onmiddellijk daarna begint een zuivering van het kamp. De weerstand
van de rebellen. die zich in alle uithoeken en zelfs tussen
vrouwen en kinderen verschanst hebben, is zeer hevig.
Te 08.30 uur is de operatie beëindigd
Balans:
Région 1: 2 doden, 5 lichtgekwetsten, allen van Bevrijding: Sgt Van Assche, soldaten Callewaert, François,
Geboers en Truyers.
Rebellen: 16 doden, 37 gekwetsten en 200 krijgsgevangenen.
Brief van Kolonel SBH CHAMPION
Elisabethstad, 25 augustus 1960.
De Staf van het Bataljon BEVRIJDING en de twee
marseenheden van uw Bataljon verlaten thans de
schoot van de Groepering KATANGA, na er, met eer
alle opgelegde taken volbracht te hebben.
Naar Afrika geroepen, onder de tragische omstandigheden die ons land en onze landgenoten er ondervin-
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den. hebben U zelf, uw kader en uw manschappen
deelgenomen aan de uitvoering van de meest edele en
verheven opdracht die ooit een gewapende troep te
beurt is gevallen, te weten: de verdediging en de vrijwaring
van mensenlevens en van de persoonlijke waardigheid.
Persoonlijk hebt U met de grootste onderscheiding het
bevel gevoerd over Région 1.
Ik houd eraan te getuigen bij de Commandant van
uwe organieke Groepering en, terwijl ik U dank voor de
onder mijn bevelen bewezen diensten, wil ik U overtuigen van de oprechte fierheid die ik aanvoel uw eenheid op
de slagorde van de Groepering Katanga te hebben geteld.
CRAMPTON
Kolonel SBH
Commandant
De jonge soldatenmiliciens van Bevrijding en de andere
marscompagnies hebben het bewijs geleverd van een
bewonderenswaardige moed en vastberadenheid, bijzonder bij het begin van de zuiveringsoperatie.
Het kader officieren en onderofficieren heeft zonder
angst voor het bestaande gevaar, zijn manschappen
geleid, naar het grote succes van de dag.
Na de operatie NZILO, organiseert Région 1 de handhaving van de orde in Zuid-Katanga. Tevens worden er
patrouilles op grote afstand gezonden naar o.a. LUBUDI,
KASENGA en SAKANIA. Dank zij een voortdurende
waakzaamheid blijft alles kalm tot de aankomst van de
UNO troepen.
De Staf Bevrijding verlaat Katanga tezamen met de Eerste Marscompagnie.
Op aanvraag van President TSHOMBE van KATANGA die
de prestaties van BEVRIJDING ten zeerste apprecieert,
gaan enkele militairen van Bevrijding over naar de
Katangese Gendarmerie: Majoor WEBER, die geschiedenis zal maken ais technisch raadgever van President
TSHOMBE, Kapitein TSHENE, Onderluitenant VAN DE PUTTE, twee onderofficieren en vier soldaten.
Zij laten hun leven In KATANGA.
Op 22 juli te NZILO:
- Soldaat milicien Achiel PINXTEREN, B Compagnie, geboren
te BRASSCHAAT de 10 mei
1940, begraven te BRASSCHAAT. Mitrailleurschutter in
de eerste marscompagnie,
dodelijk getroffen in het hoofd
door een schot van de rebellen, die een hevig vuur onderhouden op de henomsingelend e
t r o e p e n .
- Soldaat Natovrijwilliger Arthur
ALLIET, 1ste Cyclisten, geboren
te GENT de 2 december 1940.
Bij de bestorming van de ingang van het rebellenkamp, dodelijk getroffen door
een schot in het hoofd.
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Op 28 augustus te ELISABETH STAD:
- Sergeant Roland DE CUBBER,
Steuncompagnie, geboren te
ELST de 22 december 1937.
Voorbeeld van een jong onderofficier. Ernstige jongeman,
tuchtvol. één en al toewijding
en overgave; bezit een grondige kennis van zijn beroep en
zijn specialiteit. Dodelijk verongelukt bij een verkeersongeval
te Elisabethstad.
Lijkrede van Luitenant-kolonel
SBH DE VYLDER voor Sergeant
DE CUBBER.
Mevrouwen, Mijne heren,
Nauwelijks enkele dagen geleden werd door de Koning
en door het ganse land een plechtige hulde gebracht
aan het stoffelijk overschot van de 49 officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten die naar hun laatste rustplaats in hun dierbare geboortegrond terugkeerden nadat zij het leven hadden verloren in Afrika tijdens de uitvoering van de meest edele en verheven opdracht die
ooit een gewapende troep te beurt is gevallen, te weten
de verdediging en de vrijwaring van rnensenlevens en
van de persoonlijke waardigheid. 49 Jonge Belgen, die
zich in een spontaan gebaar van grote edelmoedigheid
hebben aangeboden en die, zonder aarzelen, het hoogste offer, het offer van hun leven, hebben gebracht. Van
ganser harte heb ik gehoopt dat deze lange lijst afgesloten was en dat geen nieuwe rouw de laatste troepen die
in Katanga gebleven waren, zou treffen. Helaas, op deze
zondagmorgen, de 28ste augustus, twee dagen voor ons
vertrek uit Elisabethstad kwam zich een 50ste slachtoffer
voegen bij de 49 andere: Sergeant Roland DE CUBBER
werd uit het leven weggerukt door een verkeersongeval.
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Voorbeeldige zoon was Roland De Cubber, ook een
toonbeeld van een jonge onderofficier,
Ernstige jongeman, tuchtvol. één en al toewijding en
overgave, bezat hij ook een grondige kennis van zijn
beroep en zijn specialiteit. Hij bezat ondermeer gemoedsgaven die hem de achting en de sympathie verzekerden zowel van zijn oversten als van zijn gelijken en
ondergeschikten.
Roland De Cubber heeft de gelegenheid gehad deze
schone gaven bijzonder te laten waarderen tijdens zijn
verblijf in Afrika: op de Basis van Kamina eerst, daarna te
Elisabethstad dat door zijn compagnie bevrijd werd de
morgen van de 10 juli, en nogmaals te NZILO tijdens het
bittere gevecht dat het Bataljon er leverde de 22 juli.
Verliest her Leger in hem een onderofficier van eerste
rang, het Bataljon Bevrijding verliest in hem ook een echt
kameraad aan wie de herinnering trouw zal bewaard
warden.
Het is in naam van het Bataljon en bijzonder in naam
van zijn kameraden in de strijd n Afrika, dat ik er aan gehouden heb, hem op deze dag hulde te brengen.
Dierbare Ouders.
Toen ik uw geliefde Roland enkele uren na zijn ongeval
voor de laatste maal heb gezien, rustend op zijn doodsbed, de handen gevouwen, werd ik getroffen door de
kalmte en de rust die uit zijn gelaatstrekken spraken.
Het was, ik ben ervan overtuigd, de weerspiegeling van
de rust die hij gevonden heeft in het hiernamaals en die
de Heer verleent aan hen die Hem goed hebben gediend.
Mocht deze zekerheid, dierbare Ouders. U een troost en
een sterkte wezen in de zware beproeving die de Voorzienigheid U heeft gezonden.

Dierbare Ouders.

Derde marscompagnie RWANDA-BURUNDI 1962

Eerbiedig buig ik voor uw smartelijk leed. Des te smartelijker is dit leed, waar gij U na een scheiding van meer dan
drie maanden, voorbereidde op de feestelijke verwelkoming van deze geliefde zoon waaraan gij, ik weet het,
zozeer waart gehecht.

Een derde marscompagnie onder bevel van Kapiteincommandant August Van Steenkiste, verblijft van 15
Januari 1962 tot 15 Mei 1962 in RWANDA-BURUNDI.

Vertrek van een deel van de eerste marscompagnie

Tussenlanding Fort Lamy, het huidige N’Djamena in Tsjaad

Page 5

V e r b r o e d e r in g B e v r ij d in g V Z W

Slagorde van de Eerste Marscompagnie
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Slagorde van de Tweede Marscompagnie
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Page 7

V e r b r o e d e r in g B e v r ij d in g V Z W

50 jaar Marscompagnies

Slagorde van de Derde Marscompagnie
Functie

Graad

Naam

Cie Comd
2 Comd

Cdt
Kapt

Van Steenkiste
Matthijs

Comd Pl Fus

Lt
Olt
Olt

1 Sgt en Sgt
Transmissie
Sec Comd

1 Sgt
Sgt

Cypers
Leurs

Dery en De Loecker

Sgt

Van Assche

Vernimmen

Sgt

Reynders

Miécret

Sgt

Van Wesemael

Adjudant en 1 Sgt Maj

Sgt

Ghoos

Cie Adjt

1 Sgt Maj

Van Laere

Sgt

De Vree

Pl Adjt

1 Sgt Maj

Van Rumst

Sgt

Van Leemput

1 Sgt Maj

Dandois

Sgt

Verheyen

1 Sgt Maj

Valentijns

Sgt

Schellens

Bevoorrader

Sgt

Van Daele

Sgt

Hermy

Administratie

Sgt

Caris

Sgt

Maeckelberg

Staf van de Cie
BV Wapenmaker Kpl BV

Johson

Gev Brancardier Sdt NATO

Poelmans

BV Voerder

Kpl BV

Renders

Gev Brancardier Sdt

Bierwaerts

Kok

Sdt

Viane W

Bediende

Sdt

Viaene

Kok

Sdt

De Keyser

Voerder

Kpl

De Turck

Gev Brancardier

Sdt

Van Houder

Functie

1ste PELOTON

2de PELOTON

3de PELOTON

Loper

Sdt NATO

Van Wassenhove

Sdt

Nys

Sdt NATO

Vleminckx

Mitrailleur

Sdt

Leyen

Sdt

Truyens

Sdt

Van Kemenade

Mitrailleur

Sdt

Houssen

Sdt

Vanhorenbeke

Sdt

1ste Sectie

1ste Sectie

Van Cauwenberghe
1ste Sectie

Schutter MG

Sdt

Gelis

Sdt NATO

Truyers

Sdt NATO

Vanderzeypen

Bev MG

Sdt

Bogaert

Sdt

Brandt

Sdt

Joris

Kpl Fus

Kpl NATO

Suetens

Kpl NATO

Uytendale

Kpl NATO

Verhulst

Fus

Kpl NATO

De Meyer

Sdt

Vandevelde

Sdt

Cleys

Sdt

Willem

Sdt BV

Hoste

Sdt

Theys

Sdt

De Praetere

Sdt TV

Leys

Sdt TV

Galagher

Sdt

Belien

Sdt

Van Bael

Sdt

Van Rijckegem

Sdt

Schippers

Sdt

Thijs

Sdt

Christiaens

Vossen

Sdt

Vanberghen

Sdt

Sdt

2de Sectie

2de Sectie

Van Acker
2de Sectie

Schutter MG

Sdt

De Baets

Sdt

Bonte

Sdt

De Kegel

Bev MG

Sdt

De Wilde

Sdt

Rochus

Sdt

Wijnen

Kpl Fus

Kpl BV

De Prez

Kpl BV

Laenen

Kpl BV

De Corte

Fus

Sdt

Van der Pelen

Sdt

Vandenmuisenberg

Sdt

De Rijcke

Sdt

Manderfeld

Sdt

Van Lerberghe

Sdt

Laureys

Sdt

De Prez

Sdt

Vanderhispaillie

Sdt

Van Camp

Sdt

Geenens

Sdt

Van Beneden

Sdt

Calle

Sdt

Beyst

Sdt

Regemortel

Sdt

Mees

Sdt

Depuydt

Sdt

Beens

Sdt

3de Sectie

3de Sectie

De Blaere
3de Sectie

Schutter MG

Kpl BV

Somers

Sdtl NATO

Couckaert

Sdtl NATO

Manderick

Bev MG

Sdt

Thijs

Kpl BV

Lodewijckx

Sdt

Sergoris

Kpl Fus

Kpl NATO

Dieleman

Kpl NATO

Van Drom

Kpl NATO

Clessen

Fus

Sdt

De Bouvere

Sdt

Flokman

Sdt

Hendrickx

Sdt

De Witte

Sdt

Caron

Sdt

Romouts

Sdt

Cuyvers

Sdt

Devits

Sdt

Bruynseels

Sdt

Buytaert

Sdt

Michiels

Sdt

Bruynseels

Sdt

Van Hautekerke

Sdt

Bauwens

Sdt

Yon

Sdt

Van Lancker

Sdt

Engels

Sdt

De Decker
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Slagorde van de Staf “Region 1” te Katanga
Comd

LtKol SBH De Vylder

2Comd en S3

Maj Marquet

S1

Lt Tavernier

S2

Lt Farcy

S4

Lt Lucas

Tr Offr

Lt Van den Eede

Staf Bde Katanga

Cdt SBH Tabary en Maj Stievenard

Basis Kamina– Staf
Sgt Roland Decubber en
1Sgt Sus Cypers

Artikel ingezonden door Roland Adams
Eerste marscompagnie
Herinneringen en uittreksels uit mijn dagboek

Sdt NATO Désiré Van Praet

tula genoemd werd..
Het wachten op het vertrek werd door enkelen verkort
door via een keldergat de “muur” te doen. Iemand
voorspelde onze toekomst met behulp van een kaartspel. Toen het kader dit te weten kwam werd de onheilsbode het zwijgen opgelegd.
De eerste lift vertrok op 16 mei, een tweede op 18 mei
en na enkele problemen met het vliegtuig ook de derde
en laatste lift, waar ik deel van uitmaakte, op 21 mei. Via
tussenlandingen in Rome, Cairo en Leopoldstad (nu Kinshasa) bereikten we de basis van Kamina, die aldaar
BaKa genoemd werd.

Rechts: Soldaat NATO Roland Adams

Na de inentingen in het militair hospitaal van Keulen
ging het uiteindelijk naar de Rolin-kazerne te Etterbeek
en begonnen we ons te realiseren dat we werkelijk zouden vertrekken. Het was in deze troosteloze artilleriekazerne van 1883 dat we onze tropenuitrusting kregen en
het aftellen begon. Het meest opvallende aan deze
uitrusting was wel die tropenhoed , een tot aan de enkels reikende regenmantel en een korte broek die capi-

De basis van Kamina werd opgericht om in geval van
conflict op Belgische bodem, van daaruit het land te
besturen. De paracommando's verblijven er vanaf 1953.
We voelen er ons, ondanks enkele wrijvingen met de
para‟s, onmiddellijk thuis. De opleiding wordt verder gezet en het eten is er voor ons ongekend goed. We leren
salvo‟s afvuren in pelotonsverband, er worden ”militaire
wandelingen” uitgevoerd en de verbindingen met de
radio‟s zijn vergeleken met de B.S.D. uitstekend. Met de
AN/GRC-9 werden zelfs verbindingen met het moederland tot stand gebracht.
Ons verblijf werd af en toe door enkele hilarische incidenten opgefrist. Zo moesten we op een dag allemaal
in ons blootje bij de dokter verschijnen voor een visuele
en manuele inspectie van onze familiejuwelen, met als
doel te controleren of we geen venerische ziekte hadden opgelopen. Een andere keer werd J. Ide, wiens
functie in Siegen kok was, gepromoveerd als strijker.
Toen hij de broek van commandant Weber verbrandde,
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ontstond er wel enige commotie en durfde niemand
glimlachend door het kwartier lopen. De toestand werd
grimmiger kort na de onafhankelijkheid op 30 juni 1960.
Er ontstond muiterij in het leger en de eerste minister
Patrice-Emery Lumumba verving de Belgische officieren
door Congolezen, waarna veel Belgen op de vlucht
sloegen en de administratie in elkaar stortte. Op 10 juli
ontschepen we te Elisabethstad (heden Lubumbashi
genoemd), en worden we ondergebracht in het atheneum aldaar. De compagnie onder bevel van commandant Weber slaagt erin de paniek van de Europese
bevolking te bedwingen en het vertrouwen te herstellen. (einde citaat uit “Historiek van het Bataljon Bevrijding” van de toenmalige kapitein-commandant S.
Weuts).
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tussen en in de gebouwen. Soldaat Alliet van het 1 ste
Cyclisten wordt gedood door een kogel in het hoofd.
Aan de zijde van 1Sgt Cypers vorder ik door het kamp
tot aan één van de laatste gebouwen waar een aantal
Cyclisten onder vuur genomen worden vanuit een
raam. We lopen achterom en op bevel van 1Sgt Cypers
schiet ik met mijn wapen door de deur waarna we de
schutter gevangen nemen. Ik vermoed dat er verschillende rebellen ontsnapt zijn via het nabijgelegen meer.
Om 8.30 is de operatie beëindigd.
Na de operatie Nzilo zorgden we nog voor de handhaving van de orde en voerden we patrouilles op grote
afstand uit, onder andere naar Lubudi, Kasenga en Sakania. Op de terugreis van zo een patrouille naar Sakania, dat vlak bij de grens met Zambia (toen NoordRhodesië) gelegen is, sloeg onze camion om. Er waren
verscheidene gewonden en Sgt Dedecker stuurde mij
uit om hulp te zoeken. Toen ik enige tijd onderweg was
zag ik dat de weg gekruist werd door een spoorweg en
in de verte naderde een trein. Met veel gebaren en drie
schoten in de lucht deed ik de trein stoppen. Met enige
moeite werden de gewonden op de trein geplaatst en
konden zo Elisabethstad bereiken, waar ze verzorgd
werden en enkele zelfs gehospitaliseerd. Je komt er niet
mee in het “Guinnes book of records”, maar ik zal wel
de enige “Bevrijder” zijn die op deze manier een trein
deed stoppen.
Nabeschouwingen:

Op 22 juli krijgen we onze vuurdoop te Ndzilo I bij Kolwezie waar een compagnie van de Openbare Weermacht weigert zich te ontwapenen. In de vroege morgen vallen we onder hevig vuur en Sgt Van Assche, Sdt
Nato Truyers en nog iemand worden gevangen genomen en mishandeld maar kunnen ontsnappen. Ik bevond mij naast Kpl Nato Decorte toen ze onze linie kwamen binnen gelopen. Kpl Decorte fungeerde met zijn
mitrailleur .30 als basisvuur en ik zie hem nog altijd uiterst
gefrustreerd op het deksel van zijn haperende wapen
slaan. Kort daarna krijgen we ondersteuning van vier
Harvards die de rebellen met hun mitrailleurs en raketten bestoken. Soldaat Pinxteren is ondertussen gesneuveld door een schot in het hoofd en kort daarna
begint de stormloop en de zuivering van het kamp. De
weerstand is zeer hevig en de vijand verschanst zich

De slagorde werd in Kongo grondig gewijzigd en is onvolledig, er ontbreken enkele namen, o.a. deze van Jules Ide, en de ex Koreavrijwilligers Jan Reinders en Roger
Deturk (ik ben niet zeker van de juiste schrijfwijze van hun
namen).
In 1962 gaan we met een derde marscompagnie terug
naar Afrika, namelijk Rwanda-Burundi.
In 1988, 28 jaar na de feiten, wordt ons de herinneringsmedaille van de gewapende militaire operaties toegekend. Ik ben er van overtuigd dat veel deelnemers niet
eens weten dat ze in aanmerking komen voor deze onderscheiding.
Kongo betekend jagen in het Kikongo.
Sdt Nato Adams Roland, T/03714.

Artikel ingezonden door Aimé Van Hecke
Tweede marscompagnie
15 Juli 1960
Algemene toestand
De 2° Mars Cie. landt in KIKWIT de hoofdplaats van de
KWILU provincie, deel van de BANDUNDU regio, met als
opdracht de orde te handhaven en de blanken te begeleiden naar- en op te vangen op het vliegveld voor
evacuatie naar België.Het te beveiligen gebied strekt
zich uit langs de weg van de luchthaven via het kamp
van de “Force Publique”, langs de inlandse wijk tot aan

de administratieve zone die eveneens het woongebied
van de blanken is. Afstand 14 Km.De compagnie is als
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volgt verspreid:
Vliegveld : Staf + 1 peloton : bewaking en patrouilles
in de diepte
Kamp FP: 1 peloton : bewaking en beheer
Administratieve zone : 1 peloton : beveiliging
Speciale toestand
In normale omstandigheden worden de fondsen, bestemd om de inlandse bevolking hun lonen te betalen, van LEOPOLDSTAD naar KIKWIT gebracht op het
einde van de maand. Gezien de chaos en de muiterijen zouden die fondsen nu niet in KIKWIT geraken met
onrust en mogelijke plunderingen tot gevolg.
De burgemeester spreekt de Commandant van de
troepen hierover aan en die beslist de volgende
maatregelen te treffen : indien de fondsen niet aankomen een systeem van voedselverdeling organiseren zolang het nodig blijkt en de voorraad voldoende
is. Er is voldoende rijst, maniok, melkpoeder en allerlei
conserven om de 11.000 inlanders van een minimum
van voedsel te voorzien gedurende een week. VoorArtikel ingezonden door François Cypers.
Eerste marscompagnie.
Mijn belevenissen in Congo 1960

50 jaar Marscompagnies

stel wordt aanvaard en de burgemeester zal een verdelingsplan uitwerken.
De vergadering
28 Juli 1960 : in een grote zaal van de lokale school
wordt de vergadering voorgezeten door de burgemeester en kapitein VROOME. Zijn eveneens tegenwoordig,
Luitenant VAN HECKE en als tolk een Luxemburger van
CEGEAC die het Lingala beheerst. Het auditorium bestaat uit een honderdtal bejaarde Congolezen dorpshoofden in de meest aparte outfits.
Kapitein VROOME neemt het woord en zin per zin wordt
vertaald en op gegrom en gemompel onthaald.
De inhoud : geen geld maar wij zorgen dat u rantsoenen krijgt tot het geld er is.
Er wordt door de burgemeester gezegd dat de Belgische militairen aan deze toestand geen schuld treft en
dat ze zelfs bereid zijn zelf naar Leopoldstad te rijden/te
vliegen om de fondsen te halen… als ze beschikbaar
zijn.
Dit is het einde van de toespraak en … zijn er vragen…
Zuid-Afrikaan.
Na ± 20 minuten in de lucht, kwam de piloot naar achter in het vliegtuig met een bericht in zijn hand. "Wie is
baas?" vroeg hij en gaf het bericht aan de Cdt en
vroeg "Wat nu?". Cdt WEBER las het bericht en gaf het
door aan mij. "Wat denkt u, CYPERS". “Dat kan niet
want het bericht is in 't Frans. En er werd ons gezegd dat
alle bevelen in het Vlaams zouden zijn wanneer we werkelijke opdrachten kregen." "Onmiddellijk de basis vervoegen, opdracht niet uitvoeren!" "Dat is ook mijn gedacht",
zei de Cdt en gaf het bericht terug aan de piloot. Hij zei
'We vliegen door, maar vraag een VERIFY in 't Vlaams,
en verwittig ook de Flying Boxcar van de para's.
Goed dat het zo gebeurd is, want enkele tijd (één á twee
jaar) later is er een zekere Mijnheer PEETERS in de cinemazaal te SIEGEN een voordracht over het Communisme komen houden. Hij heeft toen aangehaald dat in
1960 een Italiaan, een communistisch agent, vanuit zijn
huis buiten de militaire zone van KAMINA, valse berichten aan de vliegtuigen verstuurde.

De dag voor onze inzet in E'Ville, in de namiddag, waren alle compagniecommandanten met hun onderofficieren TS op de briefing in het gebouw van de COMRU.
Na een uurtje kwam Cdt WEBER bij mij en zei: 't is serieus
deze keer, verwittig de compagnie en laat de BASIC
uitdelen.
Later op de avond, was de briefing op COMRU gedaan en werden wij met de camions naar het vliegveld van onze luchtmachtbasis KAMINA gebracht. Het
vliegtuig was voor ons opgeëist, met de piloot, een

In ieder geval onze operatie ging door. De Flying Boxcar met een 15-tal para's aan boord kwam op tijd boven 't vliegveld van E'Ville. Het was voorzien dat zij zouden springen, het vliegveld innemen en de start en landingsbaan vrij maken. Hiervoor hadden zij 10 minuten,
dan zou ons vliegtuig landen. Daarna met een tussenpauze van 10 minuten, zouden onze twee andere
vliegtuigen landen en is onze compagnie compleet.
De para's zijn niet moeten springen daar het vliegveld
reeds in goede handen was. Militairen van de Force
Publique en een handvol Congolese MP's onder het
bevel van de majoor PAELINCK en de Adjudant DEHOND (neef van onze Sergeant Sgt SOULLIAERT) had-
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den de klus reed geklaard.
Majoor PAELINCK bracht Cdt WEBER op de hoogte van
de toestand te E'Ville.

50 jaar Marscompagnies

daar flink onder vuur. We gaan ze helpen! CYPERS gij kunt
met de .50 schieten. Kpl REYNDERS, neem het stuur. CSM
BONEN gij blijft voor de verdediging.”

Onze Cie was terug samen, en het vliegveld was van ons.
Gans de gebeurtenis verliep heel vlug. Intussen kwamen
veel blanke vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen
op de luchthaven. Dat was voor onze manschappen de
spreekwoordelijke druppel. Wanneer u van uw eigen
landgenoten op de vlucht ziet en de problemen erbij,
dan doet dat toch iets.
Vele van deze vluchtelingen waren met hun eigen wagen gekomen. Zij legden hun contactsleutels op een
tafel en zegden: Mijn wagen is een .. (merk) hij staat op
de parking, jullie gebruiken hem. Hij mag zelfs kapot. Voor
ons was dat wel de moment. WIJ HADDEN VERVOER !!!
Personenwagens van VW tot en met grote Amerikaanse
wagens en enkele vrachtwagens waaronder deze van de
Congolese MP (met chauffeurs).
Cdt Weber gaf onze opdrachten: Het peloton van de 1
Sgt KIMPEN, verdediging vliegveld. Een peloton om de
baan van E'Ville naar de luchthaven vrij te houden. De
para's gesteund door een sectie van ons, naar het kamp
MASSART, waar de grootste groep muiters waren. Onze
andere pelotons naar strategische punten in de stad.
Wij zijn geland om 6 uur 's morgens en om 8 uur werd de
officier van wacht, een Belgisch adjudant door de muiters
doodgeschoten. Ik (1 Sgt CYPERS) kreeg als opdracht
met enkele militairen, namelijk 1Sgt BOB BOON, Kpl
REYNDERS een kok, Kpl IDE en Sdt Mil KNOPS, van de stad
naar het College te gaan, waar de vluchtelingen samen
getroept waren, deze te beveiligen.

Ter plaatse aangekomen was de situatie wel heel duidelijk. Er was dikke miserie. 'Wij reden tot voor het gebouw
van C.F.L. (±70 meter). Ik vuurde in verschillende buien
op alle vensters die ik kon bereiken. Wanneer ik mijn
tweede band munitie begon, sprongen de para's over
de baan en doken letterlijk door de vensters naar binnen.
Daar werd er geroepen en geschoten, er vlogen wapens
en Congolezen naar buiten. Een onderofficier stak zijn
arm door 't raam met zijn duim naar boven" Oké". De Cdt
zei: Die mannen zijn binnen, nu gaan we de vluchtelingen
helpen!"

Bij onze terugkomst bij het College zagen we dat de Adjudant van de F.P. een tweede pantserwagen gebracht
had. We vormden twee colonnes .

De vrachtwagen MP bracht ons ter bestemming. Een
zeer groot gebouw, achter de ingangspoort was er een
grote koer vol met geparkeerde auto's en honderden
mensen van verschillende nationaliteiten. Er waren veel
van deze mensen die gewapend waren.

Een onder leiding van de Cie Comd richting RHODESIA
langst de KIPUSHI.

De menigte mensen slaakten een grote diepe zucht
wanneer wij door de poort binnen stapten. Hoe verdedig
ik dat met 5 man? Ik moet die mensen gerust stellen, dat
is al zeer voornaam. Dus liet ik de Mi.30 op driepoot opstellen. In de poort aan de ingang, een schootsveld hadden we niet. Maar het was genoeg. De menigte kalmeerde. Ik sprak een pater aan en vroeg hem of hij de
geluidsinstallatie op de koer kon bedienen, goed? Vraag
dan dat er vrijwilligers zijn die een wapen hebben bij mij
aan de ingang komen om 't College te verdedigen. ±20
mannen melden zich en werden door mij op verschillende plaatsten en aan de vensters geplaatst.

Tijdens deze verplaatsing hebben we maar één keer
moeten optreden, ter hoogte van MUSOHI. De Congolezen wierpen met stenen naar de wagens van de vluchtelingen, waarbij van deze laatste gekwetste vielen. Dit
alles terwijl honderden Congolezen een groot warenhuis aan het plunderen waren.

Er kwam een Adjudant van de F.P. met een pantserwagen
aan. Samen met Cdt WEBER (deze laatste reed rond van
het één peloton naar het ander). Wij hadden toch
geen radio's! Hij zei '“deze pantserwagen komt juist van
pas want onze para's zitten vast langs de weg achter 't
Kamp MASSART, de muiters hebben wapens gegeven
aan de Congolezen van de C.F.L. en ons mannen liggen

Een tweede onder de leiding van Olt VAN PUT in de
vrachtwagen MP. Hierin zat de sectie van Sgt SCHREPPERS
en wij l1Sgt BOON, 1Sgt CYPERS, Kpl REYNDERS en Sdt Mil
KNOPS, bijna gans achteraan de colonne, eveneens
richting RHODESIA langs KASUMBALESA.

De vluchtelingen goed en wel over de grens KASUMBALESA gebracht. Opdracht volbracht en we keren terug
naar E'Ville dachten wij. Zo vlug ging dat niet, voertuigen
gedraaid en terug naar de Cie. Maar na een paar km
een hevige knal de motor kapot. We zagen de vrachtwagen MP met ons mannen in de verte verdwijnen.
Daar stonden wij! In panne! De pantserwagen een beetje verder geduwd tot op een plaats waar we een beter
zicht op de omgeving hadden. Er zijn nog veel auto's
met vluchtelingen voorbij gereden. In de namiddag verminderde deze vluchtelingenstroom. De laatste stopten
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even bij ons en gaven ons drinkbaar water en fruit en
ze vertelden ons ook dat de Belgische troepen uit de
stad E'Ville weg waren en terug getrokken waren op
de luchthaven! Wij hielden ons zo rustig mogelijk en
toonden onze ongerustheid niet. Alles kon! Wat was er
met de camion MP gebeurd? Zijn zij terug bij de compagnie? Maar ons in de steek laten dat kon niet! Ze
zouden wel het nodige doen om ons te depanneren,
maar wanneer? leder groepje vluchtelingen dat voorbij kwam, vertelde hetzelfde.
Tegen de avond stopte er een Italiaan en 10 minuten
daarna een Nederlander, en die vertelden ander
nieuws. Zij kwamen van een stationnetje op ±20 km van
ons en daar waren een 30-tal Congolese militairen met
de trein meegekomen en zij wisten dat wij daar in panne stonden. De Nederlander had een farm juist over de
Rhodesichse grens, en moest 's anderendaags terug
naar dat stationnetje en hij zou ons op de hoogte houden.
In het midden van de nacht stopten er twee auto's.
De eerste een kapitein van de F.P en geladen met een
drietal MG's en enkele kisten met gevulde laders. De
tweede adjudant MOL, zijn vrouw, een kat en 1 MG,
laders en een revolver. Zij kwamen van MWADINGUSHA.
Hun soldaten waren daar ook aan het muiten.
Zij waren in burger en wilden over RODESIA naar ZuidAfrika en dan naar België.
Ik zei " Vergeet dat! Al uw wapens en de munitie hier, wij
kunnen die gebruiken. En ook in burger en met uw wapens zult ge nooit voorbij die grenspost komen!"
En zo gebeurde het.
's Morgens, de Nederlander ging zijn materiaal in station afhalen, bracht hij ons verslag uit: van de 30 man
bleven er nog een 10-tal over. Ze waren dronken en
discussieerden er over of ze naar ons gingen komen of
niet. Toen sprak ik af met de Nederlander dat hij ons 's
middags met zijn camionette zou komen halen en
langs kleine wegen naar zijn boerderij brengen. Telefoon was er niet.

50 jaar Marscompagnies

Mil en ik, betrokken eveneens het bureau en de bijhorende kamers bij onze Cie Comd. De bureaus van de
provincie hadden telefoonverbinding met de meest
noodzakelijke plaatsen in KATANGA ook met BRUSSEL.
Ik ben getuige geweest van het telefoongesprek tussen
twee Belgische Ministers en de commandant. Zij gaven
hem de aanstelling en benoemden hem langs de telefoon tot Majoor en Commandant van al de Belgische
troepen in KATANGA. De commandant moest de week
nadien naar Brussel voor de bevestiging. De dag na dat
gesprek kreeg ik een serieuze opdracht. Ik vertel geen
details maar ik werd de persoonlijke lijfwacht van de President van KATANGA, Moise THJOMBE.
BWANA YA BONDUKI de THJOMBE
De president en zijn familie bewoonde het vroegere
Paleis van de Belgische GOUVERNEUR van KATANGA. Ik
was verantwoordelijk in het Paleis en voor de verplaatsingen van de President. De derde avond van mijn opdracht, werd ik verwittigd door de familie van THJOMBE
dat ik aan de telefoon moest komen. Het was Minister
MUNONGO. "Hij wist zeker dat er mensen van de partij
van Patrice LUMUMBA op weg waren om THJOMBE en
zijn familie te vermoorden". Alle deuren beneden en
boven waren op slot. De President lag in bed te slapen,
hij had inspuitingen gekregen van de dokter om te rusten.
Om 2 uur 's nachts hoorde ik lawaai, liep door de grote
zaal naar de ingangsdeur en zag daar dat de politie
twee gewapende mannen op de stoep gepakt hadden.
De politie deed patrouilles rond het park en in het park.
Enkele dagen na dit incident werd ik door Kol DE VYLDER
teruggeroepen naar de Cie om mee te gaan naar KOLWEZI NZILO. Die vertelling laat ik over aan andere militairen die er bij waren en zal enkel de foto uit de krant afdrukken.

Hij zou mij naar een plaats brengen waar er wel telefoon
was en ik zou dan trachten te telefoneren naar de Belgische Ambassade of naar de luchthaven van E'Ville.
's Middags, de Nederlander was op zijn afspraak, en wij
bezig met al onze bewapening en het materiaal op zijn
camionette te laden. En ja, daar waren ze!
Met een vrachtwagen en een personenwagen om ons
op te halen. Zij waren onder het bevel van die Adjudant van de F.P. die ons de pantserwagen bezorgd
had. Hij had ook voor een takelwagen gezorgd.
Terug in E'Ville. De luchthaven en de andere strategische punten nog steeds in onze handen. De gebouwen van het ATHENEUM werden door ons gebruikt als
PC Cie. en logement. De Cdt had zijn bureau in de grote
gebouwen van de PROVINCIE. Kpl REYNDERS met een Sdt

Dat waren onze eerste muiters die zich overgaven. De
muiter links in beeld was gewond aan het hoofd, ik loop
achteraan en houd hem met mijn vigneron onder schot.
De militair rechts is de Lt Jean VANDENHEEDE.
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Artikel ingezonden door Norbert Deloecker
Derde Marscompagnie RWANDA-BURUNDI

De activiteiten zijn volledig anders georganiseerd dan in het
garnizoen.

Ongeveer 50 jaar geleden
15 januari—15 mei 1962

Grote problemen stelden zich op het gebied van de bevoorrading in levensmiddelen en van het onderhoud van de voertuigen en radioposten.

Getalsterkte :
- Officieren
- Onderofficieren
- Korporaals en soldaten

: 6
: 19
: 121

Slagorde officieren :
Compagniecommandant: Cdt August F. J. Vansteenkiste
2de Commandant:
Kapt Dirk Matthijs
Pelotonscommandanten:
- 1ste Pl: Lt Dery (tot 10 Februari 62)
- 2de Pl: OLt Claude Miécret
- 3de Pl: OLt Jean Vernimmen
- Sport/SCV: OLt Norbert De Loecker, Comd 1ste Pl vanaf 10
Februari 62)
- Verbindingsofficier : Kapt Lucien Tchène
Vertrek :
De inplaatsstelling vanuit BrusselMelsbroek naar Usumbura (Burundi)
gebeurde in 6 liften:
12 Januari: Cie Comd
15 Januari: het installatiepersoneel
met
Kapt D. Matthijs met 16 Onderofficieren en het Stafpersoneel
15 Januari: Het 3de peloton met OLt J.
Vernimmen en 39 Onderofficieren en
troep
17 Januari: Het 1ste peloton met Lt
Dery en 39 Onderofficieren en troep.
18 Januari: Het 2de peloton met OLt
C. Miécret en 39 Onderofficieren en
troep.

05 Februari 62: Het 2de peloton van OLt C. Miécret lost het
1ste peloton van Lt Dery af te MUHINGA. OLt N. De Loecker
neemt het bevel over van het 1ste peloton en Lt Dery keert naar
België terug op 07 Feb.
05 Februari62: Maj Lessire van 3 Para geeft te NGOZI een briefing over de nieuwe aan te nemen opstelling
15 Februari:
Staf Compagnie te NGOZI
1ste peloton te NGOZI
2de peloton te MUHINGA
3de peloton te GABIRO met Kapt L. Tchène als Sector Comd
(Kakitumba, Nyakatale, Gabiro,
Gatsibu). Tijdens deze periode worden inlichtingen verzameld over de
blanken die verblijven in de provincies Kayanza, Ngozi, Muhinga,
Karunzi en Kirundo.
26 Februari 62:Bezoek van Gen-Maj
Thomas, Stafchef van het Leger.
03 Maart 62: Einde opdracht te
Muhinga. Wordt gevolgd door een
reeks van vierdaagse patrouilles in
de streek van NEMBA (meren centraal Rwanda-Burundi).
08 Maart 62: Het 1ste peloton lost
het 3de peloton af te GABIRO in het
NO van RWANDA (Kagera park en
Mutara-jachtgebied).
04 April 62: Bezoek van de korpscommandant Lt-Kol SBH Groven.

21 Januari: Het reservepersoneel met
Kapt L. Tchène, OLt N. De Loecker en
10 Onderofficieren en troep.

07 April 62: Verlofperiodes (een
week) aan het Tanganyikameer te
Rumonge, beurtrol per peloton.

Initiële opstelling:

27 April 62: Einde opdracht te Gabiro. Einde verlofperiodes te Rumonge. Voorbereidingen terugkeer naar
België.

20 Januari 62: 1ste Pl te Muhinga op
110 km ten oosten van NGOZI lost een
peloton van het 3de Bataljon Para af. De Compagnie(-) te
NGOZI lost de marscompagnie van het 1ste Cyclisten Bataljon
af.

Tussen 27 April en 15 Mei:Uitvoering twee patroeljes in de
streek van Nemba.

Algemene opdracht:

Terugkeer: Gebeurt in 6 liften:

De blanken beschermen en eventueel evacueren.

9 Mei: 1SgtMaj Van Rumst met 8 OOffr en Tp.

Rebellen (van buiten RWANDA) opsporen en bestrijden tijdens opdracht in N.O. RWANDA.

10 Mei: 2de peloton OLt C. Miécret met 39 OOffr en Tp

Verzamelen van inlichtingen.
Verloop der gebeurtenissen:
De eerste drie weken past men zich aan de nieuwe omgeving,
opdracht en klimaat aan.

11 Mei 3de peloton OLt J. Vernimmen met 40 OOffr en Tp.
12 Mei: 1ste peloton OLt N. De Loecker met 40 OOffr en Tp.
13 Mei: Kapt D. Matthijs met 6 OOffr en Tp.
15 Mei: Cdt A.F.J. Vansteenkiste met 7 OOffr en Tp.
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Vertrek van de 1ste marscompagnie terug naar België met hulp van US

Sgt Verhas met soldaten van zijn sectie

2de marscompagnie terug te Siegen met o.a. lt Van Hecke

Overhandiging van de vlag van de 1ste Marscompagnie door
Lt Kol Devylder aan Cdt Webers

Voetbalploeg 3de Marscompagnie

Boogschieten te Ngozi:
Julien Van Rumst en Frans Van Leemput

Vertrek van de 3de Marscompagnie
van uit Melsbroek
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Arthur Kimpen

OPDRACHT CONGO 1960
Eerste marscompagnie Bataljon Bevrijding
1ste Peloton
Opgedragen aan al de mannen van het eerste peloton.
***
“Veteranen praten gewoonlijk niet over de strijd omdat die ervaring niet in woorden te vatten is.
Het is een mengeling van moed,lafheid,grootmoedigheid,
schaamte,schuld,angst,vernedering en van geluk of pech.
Dat ontneemt een mens de zin om zich daarna op de borst te
kloppen.”
( Robert J. Samuels)

50 jaar Marscompagnies

Er ging een siddering door België en van de plannen
van de regering Eyskens om geleidelijk Kongo naar de
onafhankelijkheid te begeleiden kwam onder druk van
de omstandigheden niets meer in huis.
De apartheid was intussen afgeschaft door gouverneur
Petillon.
De Congolezen kregen toegang tot alle cafés, restaurants en vrije toegang tot alle openbare instellingen.
In deze periode had Congo een bevolking van 13 miljoen. Er waren 700 missieposten van katholieken en protestanten.
De katholieken hadden de overgrote meerderheid met
6700 missionarissen. De protestanten hadden er 2300.
In tegenstelling tot de administratie had de kerk wel een
zwart kader van priesters en bisschoppen.
Van de circa 21OOO ambtenaren waren er circa 11000
zwarten, maar alleen in de lagere kaders tot opsteller.
Ook de industrie stelden honderdduizenden zwarten te
werk. De Union Minière de Haut Katanga had alleen
reeds 20.000 werknemers, maar zorgde ook voor de
16.OOO vrouwen en 60.OOO kinderen.
Op 29 januari 1960 organiseerde de regering een politieke rondetafel conferentie in Brussel, waarop verschillende politieke partijen met hun voornaamste politieke
leiders uitgenodigd werden.
Waaronder de fanatieke Patrice Lumumba, voorzitter
van het ANC, voor deze gelegenheid uit de gevangenis
in Congo ontslagen, waar hij vastzat voor opruiing.
Aanvankelijk was er zelfs sprake van twee landen, België
en Congo, maar met één staatshoofd, Koning Boudewijn.
De vertegenwoordigers van de vele kleine partijen konden niet op tegen de twee grote van Kasavubu en
Lumumba.
Zodat die voorstellen, dat koning Boudewijn staatshoofd zou zijn van een onafhankelijk Congo, afgezwakt
werden. Maar ook dit ging niet door onder druk van
Kasavubu en Lumumba die voelden dat zijzelf de volledige macht zouden kunnen veroveren.

Aanleiding
Al lang waren er de geruchten dat het bataljon Bevrijding een compagnie naar Congo zou sturen.
De vrees bestond dat de beloofde Congolese onafhankelijkheid
met ongeregeldheden zou gepaard gaan.
Vooral toen op 4 januari 1959 onverwacht zware rellen
uitbraken in Leopoldstad, naar aanleiding van een verboden betoging van Abako, de partij van Kasavubu.
De ordetroepen van de openbare weermacht hadden
dagen nodig om de situatie onder controle te krijgen.
Er vielen 49 doden en er waren meer dan 200 gewonden waaronder een vijftigtal blanken.

Iedereen wist dat het te vroeg was, iedereen wist dat
Congo niet voorbereid was op de volledige onafhankelijkheid.
Maar iedereen hoopte dat het wel zou loslopen en er
werd besloten algemene verkiezingen in te richten in
Mei 1960 en de volledige onafhankelijkheid toe te staan
op 30 Juni 1960.
Herinneringen bij voorbereiding
De 1e marscompagnie Bevrijding werd samengesteld.
Maanden voordien hadden velen zich opgegeven als
vrijwilliger voor deze missie. Meer dan er nodig waren.
Allen hadden, ook ik, reeds allerlei inentingen gekregen
in het militair hospitaal van Keulen. Netjes genoteerd in
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een geel boekje “Health certificate”.
Nu scheen het toch waar te zijn. De S1, verantwoordelijk officier voor personeel, liep nog zenuwachtiger
rond dan anders. Zijn lijsten zagen rood van de wijzigingen.
Ik was benieuwd. Zou ik er bij zijn? Mijn naam verscheen uiteindelijk op de definitieve slagorde als adjunct peloton, eerste peloton.
Ik was blij. De reis, naar dit verre onmetelijke land,
waar de dagbladen iedere dag van vol stonden, heel
het vreemde avontuur, lokte me.
Zoals de meesten was ik nog nooit op reis geweest en
kon alleen maar dromen van een exotische bestemming.
Aan het gevaar dachten we niet. Het zou immers allemaal wel in orde komen. De zwarten zouden inzien
dat ze het zonder de blanken niet konden redden en
na wat heen en weer roepen, zou alles de eerstvolgende jaren ongeveer hetzelfde blijven.
Maar ik voelde ook verdriet. Voor mijn vrouw, voor Rudi en Sonja, nog zo klein, slechts drie en één jaar De
duur van de opdracht was niet bepaald, maar meer
dan 3 à 4 maanden zou het toch niet zijn.
Hoe zouden Rudi en Sonja er na die maanden uitzien?
Ze waren zo lief de dag voor mijn vertrek. Ik had hen
slapen gelegd, zoals steeds wanneer ik thuis was. Rudi
was uitgelaten en levenslustig. Zijn vader in het klein. Ik
moest hem opnieuw vertellen van „klein soldaatje‟.
Dat is zijn held waar rond hij al zijn dromen weeft. Wat
heb ik dat „klein soldaatje‟, het arme ventje, al allemaal niet laten doen?
Toch gisteren moest ik wat in de lijn blijven van mijn
nakend vertrek.
Ik vertelde hem dat papa weg moest naar een ver en
mooi land, vol zon en levenskracht. In dat verre land
waar zwarte mensen wonen met zwarte kindjes.
Maar in dat land leven ook vele Belgische mensen. En
die hebben ook kindjes. Kindjes zoals Rudi en Sonja.
Kindjes die spelen in de zon in hun bloot lijfje.
Maar sommige zwarte mensen zijn boos op die blanken met hun blanke Rudikes en Sonjakes. Ze kunnen
vervaarlijk met hun ogen rollen. Daardoor zijn die blanke kindjes bang en durven niet meer spelen in de zon.
En het „klein soldaatje‟ gaat nu morgen weg om die
blanke kindjes te helpen. Het „klein soldaatje‟ gaat
zorgen dat al die kindjes terug met hun aapje in het
zand kunnen spelen. Toch daar het zo ver, zo heel ver
is, gaat papa mee met het klein soldaatje.
Zijn oogjes blinken, glinsteren als glasscherfjes.
Twijfel
Ik denk intens aan mijn twee schatten. Ergens knaagt
het. Want telkens wanneer ik hen voor de eerste maal
in mijn armen nam voelde ik me intens verantwoordelijk voor die hulpeloze kleine mensjes en telkens had ik
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inwendig gezegd “ ik wil voor altijd een goede vader
voor je zijn, je helpen en beschermen.”
Had ik me dan toch niet beter laten schrappen voor
Congo? Er waren immers kandidaten genoeg.
“Ja papa, Rudi en Sonja gaan ook mee met „klein soldaatje‟.”
“ Nee jongen, dat gaat niet, je weet toch, je zus Sonja is
nog maar één jaar oud en kan nog niet lopen.”
Ik ga naar ons slaapkamer, waar Sonja blozend ligt te
slapen in haar bedje. Haar roze tutje is uit haar mondje
gevallen en ligt onder haar wang. Ik leg hem op het
nachtkastje. Straks zal ze wakker worden en er wenend
naar vragen, “tut-tut”, en ze zal niet eerder ophouden
tot dat mama hem in het schoteltje met suiker geduwd
heeft en terug in haar mondje steekt. Tevreden valt ze
dan terug in slaap.
Sonja, dat kleine brokje leven, waar ik zoveel van houd,
beseft nog niet dat haar papa weg gaat. Overal waar ik
ga, kruipt ze me na en wanneer ik haar omhoog zwier
lacht ze schaterend. Een diep schuldgevoel dat mijn hart
lijkt dicht te knijpen overweldigt me. Ze is nog zo hulpeloos.
Afscheid
Rudi, Sonja, je maakt het papa zwaar om met „het klein
soldaatje‟ weg te gaan. Maar het kan niet anders. Ik ben
soldaat en soldaten moeten andere mensen helpen.
Maria haar ogen waren onophoudelijk met tranen gevuld en haar gesmoorde snikken deden me pijn.
Een vrouw kan op verschillende wijzen mooi zijn, maar in
het lijden is ze wel het mooist.
Ze schrok toen ik het haar zegde dat ik meeging naar
Congo.
“En wanneer dan?” was haar eerste reactie.
Ik durfde haar niet aankijken toen ik het haar zei:
“morgen nacht, en maandag 16 mei stijgen we op in
Brussel. We zijn de eersten die vertrekken.”
Lieveke toch, waarom moest u zo wenen? Een afscheid
van ‟n paar maanden is toch niet zolang. Ik ben toch al
zo dikwijls weg geweest op kamp en manoeuvres.
“Ja, maar nog nooit zolang.” snikt ze.
Ik spreek haar over het weerzien. Terug pas getrouwd,
met een nieuw gewassen liefde. We zullen opnieuw en
opnieuw zeggen dat we van elkaar houden.
Want wat is er mooier dan te beminnen en het te tonen?
Jouw liefde merk ik nu als je weent, als ik in je glinsterende, betraande ogen kijk, waar de hulpeloosheid uitstraalt.
Praktische problemen
Weinig hebben we die nacht gepraat, weinig hebben
we elkaar geliefd. We waren beiden ongelukkig in het
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nakends afscheid dat ons omarmde.

ken nog wat praktische zaken.

Stil lagen we naast elkaar naar het plafond te staren. Zij
waarschijnlijk denkend aan de eenzame zomermaanden, die al in de lucht hingen. Aan het gemis van haar
man. Haar verdriet verbergend voor de kinderen wanneer ze ‟s avonds naar hun papa vragen. Het zich sterk
houdend voor haar moeder en mijn ouders, wanneer ze
voor ‟n paar weken naar België gaat

Maar het vertrek maalde, als een hardnekkig virus, door
onze hoofden. Bij haar misschien nog met een tikkeltje
hoop dat ik niet zou vertrekken en slechts meeging tot
Brussel als reserve. Ik met de stellige zekerheid. Ze weende en drukte me aanhoudend tegen haar aan.

Met de DVT, realiseer ik me, want een auto hebben we
niet meer. Onze occasie Skoda heeft het begeven.

In de bussen was alles anders. Het zwaarste was achter
de rug. We zijn op weg, kameraden onder elkaar. We
verdringen allen onze diepste gedachten.

Dus moet ze met de DVT die om de twee dagen vanuit
Siegen vertrekt. Het is het een lange en vermoeiende reis
om terug in het vaderland te geraken.
In Siegen Bahnhoff vertrekt hij ‟s nachts om 2 uur en
neemt de miliciens en de beroeps met hun familie mee,
die in verlof gaan. Aan ieder station, waar in de nabijheid Belgen gestationeerd zijn, stopt hij en neemt nieuwe ladingen op. Om 17 uur is ze dan bij haar moeder in
Koersel, wanneer alles meevalt.
Als er niet teveel vertraging is bij de verplichte grenscontroles in Aken en Herbestal.
Over geld moet ze zich geen zorgen maken. Mijn wedde
loopt gewoon verder en zij heeft volmacht. Ik ga trachten mijn plan te trekken met de vergoedingen, die we
naar ‟t schijnt gaan krijgen.
Eigenlijk is er over vergoedingen niet veel gesproken.
Niemand lijkt het juist te weten. Voor de meesten, ook
voor mij, heeft dat weinig rol gespeeld toen we ons vrijwillig opgaven voor deze missie. Het avontuur, het onbekende, het exotische trok ons aan. Over het beschermen
van onze landgenoten en zorgen voor hun veiligheid
werd niet teveel nagedacht. Misschien zou heel dat gedoe van die onafhankelijkheid wel goed aflopen.
Vertrek Siegen
Het vervelendste aan zo een vertrek zijn de voorbereidingen en het inpakken. Deze nacht vertrekken we.
Ik kon ‟s avonds nog even naar huis. Rudi en Sonja waren al fris gewassen en waren als lentebloemen aan een
beekje. Hun haren roken naar frisse zeep. Hun oogjes
straalden me tegen.
Rudi lachte, sprong op en neer, intussen al maar door
babbelend over de negerkens, zoals hij ze zich in zijn
hoofdje voorstelde.
Misschien stelde hij ze zich wel gans blank voor, met
slechts zwarte oortjes. Of hoe?
Om acht uur vroeg hij zelf,terwijl Sonja aan mijn been zat
te friemelen ”Kom papa, Rudike slapen doen.”
Toen deed mijn hart pijn dat ik hun zolang niet meer zou
zien. Ik drukte ze stevig tegen me aan en voelde hun
hartjes kloppen. Ik stopte ze in bed en keek hun lang
aan, voor ik hun een kus gaf en slaapwel wenste. Moet ik
me schamen dat ik nadien weende?
Maria en ik spraken niet meer over het vertrek. Bespra-

Mijn lief vrouwtje met zo een groot hart.

Nadien in Brussel, na een lange nachtelijke busreis, het
passen van onze koloniale kledij. Het mooiste is onze
hoed. Zo een grote met brede randen, waarvan er één
is omhoog geslagen en met een flinke gleuf van boven.
Niet alleen het aantal manschappen toch ook het gewicht van ieder moeten ze weten.
Velen hadden in Brussel nog afscheidsbezoek van hun
liefje, hun ouders. Ouders die fier en bang waren. Vaders
die hun hand op de schouders van hun zoon legden.
Moeders die niets zegden maar hun zoon aankeken zoals alleen moeders dat kunnen.
Mijn ouders waren er niet, konden er niet zijn. Ik had hun
niets laten weten. Ik wilde hun niet ongerust maken en
zal hun een brief schrijven vanuit Congo
NAAR CONGO
Tot overmorgen jongens. Zo stapten we in de bussen die
ons van de Rollin kazerne in Brussel naar het militair vliegveld van Melsbroek brachten.
Ons peloton vertrok als eerste. De anderen zouden nadien, telkens met een dag tussenruimte opstijgen.
We leken wel cowboys die vanuit hun verre prairies ineens over geplaatst werden in de drukte van de luchthaven.
We begonnen ons belangrijk te vinden toen al die generaals ons kwamen groeten. We waren de witte ridders
die de belaagde vrouwen en kinderen gingen bevrijden.
We stonden stijf braafjes in rijen van drie opgesteld, zodat de persmeute ons kon fotograferen, zoals zij het wilden. Alleen onze oogleden bewogen door het onop-
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houdelijk flitsen van de camera‟s.
Eventjes voor ons vertrek kwam zelfs onze baby-face
minister Gilsonneke van landsverdediging ons begroeten. Of liever, een paar woordjes in het Frans wisselen
met de officieren.
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Een landschap van wolkenbergen, waarop de zon allerlei figuren en schaduwen tekent. Soms dacht ik dat het
vliegtuig zich zou neerzetten op die wolkenkussens en
wat uitrusten. Daar op die grote misschien.

Aan ons schonk hij slechts zijn minzaamste glimlach. Gelukkig dat een glimlach hetzelfde is in de beide landstalen., anders hadden we zelfs dat moeten missen.
Luitenant-generaal Cumont,voorzitter van het comité
der stafchefs spoorde ons aan tot kalmte en waakzaamheid en zei verder, ”gij vertrekt om onze vrouwen en kinderen te beschermen, maar ook voor de beveiliging van
de zwarte bevolking. Ik verzoek u koelbloedig te blijven
en een voorbeeld te zijn inzake tucht. U bent de eersten
die naar Congo gestuurd worden, maar wij hopen dat
het niet zal nodig zijn u in te zetten.”
Hierop overhandigde kolonel De Vylder, korpschef van
ons bataljon, het vaandel van “Bevrijding” aan kapiteincommandant Weber, die over de eerste marscompagnie het bevel voert.

En moest Rudike hier bij me zijn, zou hij de engeltjes zoeken en er verstoppertje spelen.
We vlogen over Frankrijk toen de avond viel. Onder ons
een verzameling van lichtjes, die ons tegen flonkerden
uit onzichtbare huisjes. Met mensen die werkten, mensen die ruzie maakten, mensen die beminden.
Het was nacht bij de eerste tussenlanding in Tripoli. Een
stad aan de middellandse zee in Noord-Afrika. Hoofdstad van Lybië en op 2117 Km van Brussel.
Terwijl het vliegtuig werd bijgetankt mochten we eventjes onze benen strekken.
Een eigenaardige wind waait ons in het gelaat bij het
uitstappen. Een wind zoals ik nog nooit gevoeld heb.

Compagniecommandant: Cdt Weber

Het was een opluchting dat we eindelijk naar het vliegtuig mochten, weg van al die officiële drukdoenerij.
Onze DC-6 , mooi rood en wit geschilderd, lag te blinken
op de startbaan. Een laatste klassieke groepsfoto met als
achtergrond het vliegtuig, foto die „s anderdaags in alle
kranten zou verschijnen.
Voor de meesten van ons zou het de luchtdoop worden. Ook voor mij, tenminste als ik dat kwartiertje vlucht
in zo een kleine Piper-cup niet meereken.
We stegen boven de wolken. Het leek wel doorschijnende watten, die nadien als met een reusachtige vork, her
en der verstrooid werd. Boven de wolken een hemel van
het lichtste blauw. Een blauw zoals de meisjes graag kiezen voor hun jurkjes. En op dat kleed een glinsterende
zonnebroche.

Warm en koel als de adem van een vreemde vrouw. Hij
leek ons te strelen en er plezier in te vinden met onze
haren te spelen. Zijn zachtheid was gemengd met het
ruisen der palmen en cipressen. Zoals achtergrondmuziek bij speciale gelegenheden. Hier zou ik met Maria
willen wandelen, begeleid door het gefluister der bladeren die me zouden zeggen waar het beste en koelste
plekje is aan de rand van de woestijn.
Een donkere man, tussen bruin en zwart in, met gerafelde korte broek, borstelt langzaam de grote lege gang
en kijkt verwonderd naar ons luidruchtige groepje.
We stijgen op voor de volgende étappe. Naar Fort Lamy
in Frans Equatoriaal Afrika. Daar landen we in de vroege
morgen met zijn duizend verschillende kleuren, gemengd op het palet van de Afrikaanse hemel.
Hier zagen we teven de eerste negers. Met korte broek,
een kaki hemd en barrevoets. Ze zwermen rond het
vliegtuig. Banden nazien, kerosine inpompen.
Ze kijken ons ondoorgrondelijk aan. Hun gang is van een
wiegende lenigheid.
Er landt een Frans vliegtuig. Mannen, vrouwen en kinderen stappen uit. Franse kolonialen. Wanneer zien ze
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hun land, hun Parijs weer? Een air-hostess, flink gebouwd,
draagt een huilende baby op haar armen en tracht het
met zoete woordjes te sussen.
Zullen de kinderen in Siegen al wakker zijn ??
Kamina
Einddoel Kamina in Katanga is bereikt. Hier geen ontvangst, geen officieel doenerij zoals bij het vertrek in Brussel. Commandant Weber leek teleurgesteld. Hij had zijn
hoed al extra mooi scheef gezet en zijn snor wat natgemaakt om vol vuur dit eerste peloton te kunnen voorstellen. Misschien wel aan de gouverneur zelf.
Alleen enkele camions met neger chauffeur waren er.
Direct instijgen en naar basis twee.
Onze verblijfplaatsen zijn mooi. Lage blokken die staan te
dromen tussen de palmbomen. Met ervoor de klassieke
„erekoer‟, waarvan het grootste deel overwoekert is met
stevig gras.
Geen tijd om alles rustig te bekijken. Onmiddellijke actie
om alles in orde te brengen tegen dat de rest van de
compagnie toekomt.
De kennismaking met de blanken die hier al jaren zitten, is
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ren, zo groot als een Belgische provincie, vraagt veel
inzet en improvisatie..
Ik help een adjudant die hier zijn tweede termijn bezig
is.
We praten over de nakende onafhankelijkheid. Ik vind
dat de negers recht hebben om onafhankelijk te zijn.
Om hun rijkdommen zelf uit te baten. Alhoewel het wat
meer gepland had moge zijn.
“ Heb je hier veel personeel?” vraag ik.
“ Personeel genoeg, maar we kunnen er niet op rekenen” zegt hij “ een blanke doet zoveel als 10 negers.”
“ ja hoe komt dat? Van nature zijn ze al niet te werklustig en dan hun palaveren. Laat ge ze een ogenblik alleen, dan denken ze niet meer aan het werk, alleen
babbelen, uren aan een stuk.”
“En hoe denken ze hier over de onafhankelijkheid op
30 juni?”
“Buiten enkele uitzonderingen, hebben ze geen benul
wat de „dependa‟ zoals zij het noemen, gaat brengen.
De meesten denken dat na 30 juni zij de baas gaan zijn.
Iedere zwarte zal baas zijn en ze zullen allen een blanke
boy hebben.
Verleden jaar was het zelfs zover dat ze hier alles op de
basis onder elkaar verdeeld hadden. De ene zou die
villa krijgen, de andere wou de wagen van die blanke.
Zelfs de blanke vrouwe waren verdeeld. Want een
blanke vrouw bezitten is voor hen het summum van
beschaving. Ze gaan nog raar opkijken. En wij misschien ook” voegt hij er zuchtend achter.
“Zijn er hier velen aangesloten bij politieke partijen?”
wilde ik graag weten.

anders dan het beeld dat we ervan hadden.
Regelmatig vernamen we in Siegen dat die en die militair
getekend had voor Congo. Het klassieke contract van 9
jaar, met iedere drie jaar enkele maanden verlof in België.
Degenen die vertrokken en een lagere graad hadden
dan adjudant, werden ter plaatse onmiddellijk gelijkgesteld met de graad van Adjudant, daar dit juist boven
de hoogste graad was die een neger-militair van de “
openbare weermacht” kon bekomen.
Waren ze gehuwd, dan mochten ze hun vrouw en kinderen laten overkomen, kregen een mooie villa en 1 à 2
boys.
Ik had ze me dus voorgesteld als dik en lui, de hoed achteloos in de nek, halfzat en opgevreten door heimwee en
de hitte.
Toch de blanke militairen die ik hier zie, onderofficieren
en officieren, die werken hard. Dit kamp „Kamina‟ behe-

“ Hier in Katanga, vooral in het Noorden, alsmede de
Oostprovincie, is het de streek van Lumumba, zodat de
meesten lid zijn van zijn partij. Hij wakkert dat sprookje
ook aan, dat na de dependa alles wat van de blanken is, dan van hun zal zijn.
Lumumba zelf is tamelijk ontwikkeld en vooral iemand
die het zeer goed kan uitleggen. Hij is steeds postbediende geweest,is daar buiten gevlogen wegens diefstal. Hij heeft zich ontwikkeld door eigen studie . Heeft
tevens een tijdlang gevangen gezeten wegens het
opruien van zijn stamgenoten.
Zijn partij heeft wel veel aanhangers maar geen geschoolden.
Zo werd er hier in de basis een aangeduid om naar de
rondetafel conferentie te gaan in Brussel. Die kwam
barrevoets in de luchthaven toe in een versleten hemd
en gerafelde broek, zoals ze hier altijd lopen. De administratie heeft hem dan rap een kostuum, hemd en
schoenen gekocht en hem op het vliegtuig gezet. Hoe
hij het er in Brussel afgebracht heeft, weet ik niet.”
“En hoe denken ze hier over de democratie, zoals België die hier wil toepassen?”
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“Democratie? Dat begrijpen ze niet. Ze kunnen zich onmogelijk inbeelden dat hun Lumumba minder te zeggen zou hebben dan Kasavubu. Of dat een verkozene
van de partij van Kasavubu evenwaardig is als een verkozene van de partij van Lumumba.
In feite kennen ze alleen het recht van de sterkste.
Het zal hier nog wat worden. Ik ben blij dat ik mijn vrouw
en kinderen, bij mijn laatste verlof in België gelaten
heb.”
Ik kijk hem verwonderd aan en merk dat hij echt bang
is voor wat hij denkt dat er komen gaat.
Ik breng het gesprek op een ander onderwerp.
“En hoeveel verdienen ze, al die inlanders die hier op
de basis werken ? “ vraag ik hem.
“ Dat hangt wel wat af van het werk dat ze doen.
Meestal schommelt dat rond de 16 Fr per dag, dus „n
5OO fr per maand Enkelen hebben meer, maar 4000
frank is wel de maximum. Tevens hangt het af of ze gehuwd zijn en hoeveel kinderen ze officieel hebben.” “ 16
Fr per dag? “ onderbreek ik hem “ maar dat is juist genoeg voor twee glazen bier!”
“In uw ogen is dat misschien weinig, u bent pas aangekomen, maar voor hen is dat veel. Daarbij krijgt de
vrouw ook nog 25O fr per maand, de helft dus, en voor
elk officieel kind trekken ze ook nog eens 100 Fr; Daarbij
hebben ze meestal hun eten voor heel de familie plus
kledij en woonst.”
“Je spreekt telkens van „officieel kind‟?” Ik kijk hem vragend aan.
“ Vele mannen hebben hier 2 à 3 vrouwen, of meer. De
chef garçon in onze mess heeft er zes. Hij is een ventje
van maar zo hoog, toch vinnig als een visje. In totaal
heeft hij 23 kinderen en volgems hem gaat dat allemaal
heel goed. Hij vindt het echter niet eerlijk dat de Belgen
slechts betalen voor één vrouw.
Daarom heeft hij die vrouw opgegeven als zijn wettige
echtgenote, waar hij de meeste kinderen mee heeft. Zo
krijgt hij hiervoor maandelijks 500 fr. Maar rechtvaardig is
het niet, vindt hij.
Alsof die 5 andere vrouwen en hun 17 kinderen niet
moeten eten. Maar hij hoopt dat dit bij de „dependa‟
zal veranderen.”
Voorbereiding op wat kan komen
De rest van de compagnie is eveneens ter plaatse. Iedereen is gelogeerd. Ik deel mijn kamer met chef Cijpers. Sus voor de collega‟s. Een joviale Antwerpenaar.
Dat gaat wel lukken. We kennen elkaar zeer goed.
We zijn nu intensief aan het oefenen: het “handhaven
en herstellen van de openbare orde”. MROP in militaire
term. Iets wat we nog nooit hebben moeten doen in
Duitsland. En in Belgie hebben ze daar de rijkswacht
voor.
Maar hier zal het misschien nodig zijn, de toestand lijkt
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zich alleszins niet te verbeteren.
Na de verkiezingen in Kamina-stad waren er zware rellen. Tussen de Lulua‟s en de Baluba‟s.
Zes verminkte lijken bleven er achter, nadat de „Force
Puplique‟ de orde hersteld had. Afschuwelijk verminkt.
Oren, neus en penis afgesneden. De staat van beleg
werd er nu afgekondigd.
Diepe vrees heerst er onder de blanken in Kamina, Elisabethstad en overal elders. Waarschijnlijk zullen wij ingezet worden in Elisabethstad. De blanke wijk verdedigen
en beschermen.
Iedereen kijkt grondig zijn wapen na. Misschien wordt
het wel menens.
“ Dat ze maar niet te dicht bij mijn vigneron komen”
zegt Easy, ex Korea vrijwilliger en hij spreekt de rest niet
uit.
Maar we denken allen hetzelfde. Misschien moet er
geschoten worden. Op mensen. We verdringen het in
ons achterhoofd.
Hopen dat onze aanwezigheid alleen, zal voldoende
zijn om ze schrik aan te jagen.
De dagen slepen zich voort, aftikkend naar 30 Juni. We
worden allen nerveuzer. Steeds dezelfde theorielessen,
dezelfde MRO oefeningen. We mogen niet uit het
kamp. De zon brandt heel de dag en maakt ons loom.
Gelukkig doen we veel sport, atletiek en volleybal. Onder elkaar en tegen de marscompagnie van de grenadiers.
En verder geforceerde marsen, schietoefeningen en
zwemmen.
Tussendoor piekeren we over onze geliefden en vooral
‟s avond knaagt het hete heimwee.
Heimwee
Het is Zaterdagavond en we gaan naar de bar. Een
prachtig gebouw met groot zwembad, midden het
kamp waar de blanken hun heimwee trachten te verdrinken in „Simba‟ en „Tembo‟ de Belgische bieren met
inlandse naam.
Ook wij wilden de illusie hebben dat het werkelijk zaterdagavond was. Zoals bij ons. Ver weg.
Er waren enkele families. Families van kolonialen en militairen. We verbroederden en dronken op een goede
afloop.
De blanke miss-Kamina kwam ook toe. Ik had er al veel
horen van spreken. Ze had haar zoontje bij. Een schoon
manneke, kroezelig haar en een huidskleur zoals koffie
met melk.
Het is de vrouw van een adjudant, toch ze leefden gescheiden.
Ze was vergezeld van een sympathieke dikkerd. Haar
minnaar. Tijdelijk toch!
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Men spreekt lachend en gekscherend over zo een koppel. Een geval zoals er zo velen zijn. In België, in Duitsland
en hier dus ook. Toch welk verdriet, welke zee van eenzaamheid, welk donker heimwee, gaat er niet schuil, zoals
bij deze miss Kamina.
Haar gezicht was van een niet te schatten ouderdom.
Misschien dertig, misschien veertig. Haar figuurtje was
prachtig, slank als van een ree.
De pick-up speelde rock en roll. Ze danste goed en haar
kanten onderrok waaierde als een lampenkap rond haar
mooie dijen.
Haar man is nu in Ruanda-Burundi. Heel lang leek het
haar dat ze met hem getrouwd was. Toen was haar liefde jong en hartstochtelijk. Hij sprak van naar Kongo te
gaan. Een mooi land. Hij zou direct adjudant zijn en ze
zouden vel kunnen sparen voor nadien een mooi huis in
België.
Na elke afwezigheid van haar man, op oefening, op inspectie, op zending, was het weerzien des te mooier en
passievol.
De lange afwezigheden, de zon die haar bloed deed
branden, de avonden waarin het lied van de krekels
haar heimwee filterden, dan voelde ze zich zo eenzaam.
De sterren leken zo dichtbij. Haar gedachten waren onrustig. Haar lichaam deed pijn, naar het zoeken in haar
geest.
Haar boy volgde haar met onrustig ogen en een kloppend hart.
Zijn manamoek had hem verlaten en hij voelde het vuur
in zijn lichaam. En instinctief bespeurde hij hetzelfde gevoel op het gelaat van zijn meesteres.
Hoe kwam het? Hoe kon dit gebeuren? Waarom slaat
een bliksem soms in? Waarom doet de storm een eeuwen oude boom afknakken?
Wat was de oorzaak die traditie,opvoeding, liefde en tederheid verbrijzelde?

50 jaar Marscompagnies

“En zo graag hadden we hier onze tweede term nog
uitgedaan,” zei een andere vrouw, “ toch wat zal het
nu worden, nu Lumumba de verkiezingen in Katanga
heeft gewonnen? Rotte, rotte politiek!
Ik haal me nog en Simba biertje. Nadenkend. Alsof de
politiek alleen schuld heeft aan het ontwakend bewustzijn van de bevolking.
Zo een tropische avond maakt weemoedig en sentimenteel.
Enkele terraslampen doen het stille water van het
zwembad als visschubben blinken. Het geluid van de
krekels overstemd de verre, vage onbestemde broussegeluiden. De sterrenhemel, helemaal anders dan bij
ons, is overweldigend en doet ons nietiger lijken dan we
al zijn.
Aan de bar is het luidruchtig. Roland, en ik zetten ons in
een rustig hoekje aan de rand van het zwembad. De
flessen Simba bier zijn koel. De zwarte garçon lacht zijn
tanden bloot wanner hij ons twee nieuwe flesjes brengt.
Roland is een lange rijzige sergeant van het tweede
peloton waar ik goed kan mee op schieten. Hij heeft
een grote zin voor humor en zijn West Vlaams accent
geeft er een speciale dimensie aan.
Om 1 uur zitten we nog alleen in de bar. De onderofficieren van Bevrijding en een paar para‟s. De families
zijn weg . Naar huis, waar ze misschien de slaap niet
kunnen vatten, denkend aan ons die hun komen helpen.
We zetten ons op het terras voor het zwembad en besluiten nog een laatste pintje te drinken.
“Voor 100 Fr,” zegt Louis en ik spring in het zwembad
zoals ik hier sta.”
“Akkoord! roepen we. Het water is duister en schittert
mat.
Een plons en Louis komt zat-gelukkig, lachend boven.
We bestellen voor 100 fr bier en de neger barman rolt

Na die storm kwamen er vele anderen. Dit had ze niet
gekend bij haar man. Zo gans anders, zo woest en dierlijk.
Dan kwam de vertwijfeling en de schaamte die meegroeide met het kind dat ze droeg.
Voordat haar man terugkwam, van een zoveelste lange
afwezigheid is haar boy weggegaan. Zonder een woord,
zonder sentimentaliteit. Naar een nieuwe manamoek bij
zijn stam in de brousse
Reeds vijf jaar dat ze haar man nauwelijks ziet. Iedere opdracht, hoe langer hoe liever, neemt hij aan terwijl zij
rond vlindert met als enige liefde haar zoontje. Haar zoontje die haar herinnerd aan de storm van toen.
De Onderofficieren van het 1ste Peloton

De treurige neergang van gerespecteerde vrouw tot miss
Kamina. Met de knagende angst wat er met haar en
haar zoontje gebeurd na 30 juni.

met zijn ogen, wanneer hij de glazen voor Louis zet.

De meeste vrouwen zijn hier gelukkig en vooral tevreden
met hun status, maar nu zijn ze bang, vreselijk bang.

“Als een zandstuiver dat kan, kunnen
roept een para, “ kom mannen”

wij dat

ook”
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Dat kunnen we niet over onze kant laten gaan, en ook
wij springen er allemaal in.

Ze kijken nieuwsgierig naar die grote blanke soldaten
met hun blinkend geweer.

Wij joelen en lachen tot het doordringt dat iemand hulp
roept.
We zien Bob spartelen om boven te blijven. We trekken
hem naar de kant en al waterspuwend hakkelt hij “ ik
had er niet aan gedacht dat ik niet kan zwemmen.”

Een vrouw komt uit haar hut met een baby aan de borst.
Een zwartbruine borst, waar reeds zovele kinderen aan
gezoogd hebben, dat ze noch vorm, noch stevigheid
bevat. Een borst lijk bruin papier, gretig vastgehouden
door het kind. De tepel als een kurkstop van een fles en
gans doorkerft.

Zingend, terwijl het water uit onze schoenen en onze
kleren pletste.

Wanneer ik haar wil fotograferen draait ze zich om,
neemt een geit vast om ze wat verder te laten grazen.

Het was toch zaterdagavond en de illusie was er.

Het dorpshoofd, een oude man met vooruitstekende
tanden en grijs kroeshaar, komt aangestrompeld op een
lange stok.

Laatste dagen Belgisch Kongo: Op uitstap
Kibingi
De onzekerheid vreet aan ons. Gaan we volgende
week naar huis.

Onze commandant stelt zich voor en vraagt in het Kiswahili doorgang tot het dorp. De dorpchef is zeer vriendelijk en biedt bananen en mandarijnen aan. Onze
commandant neemt er één van elk.

Of is de huidige rust slechts schijn. Zoals de stilte voor de storm. De verkiezingen zijn achter de rug. De partij van
Lumumba en Kasavuba zullen een
coalitie vormen. We zijn allen in spannende afwachting en kunnen ondertussen wat uitstapjes doen.

Wanneer ik „jambo‟,goedendag, zeg
tegen enkele samentroepende jonge
meisjes, antwoorden ze bedeesd, giechelend „jambo‟.
Hoe oud zijn ze? Misschien 13, misschien 14 jaar. Hun borsten zijn nog
stevig en steken vooruit. Ik haal mijn
fototoestel boven en ze stuiven weg
achter hun hutten als door wespen
gestoken. Achter hun hut blijven ze
nieuwsgierig piepen, hun armen kruiselings voor de borsten, zodat ze plat
gedrukt worden en nog alleen een
stukje tepel zichtbaar is.

Vandaag een mars van 25 Km doorheen de brousse. Het gebrek aan fysieke inspanning begon bij ons allen
verlammend te werken.
Het padje omringd door meterhoog
gras is moeilijk begaanbaar en niet
thuis te brengen geritsel maakt ons
voorzichtig.
Grillig ineen gestrengelde bomen met
afhangende,lange lianen versperren
ons soms de weg. Exotische vlinders,
met een ongekend kleurenpalet, laten
zich drijven op de zachte, warme
wind. Vreemde vogels schrikken op bij
ons verschijnen.
Een beekje, met kristalhelder water, zoekt zich slingerend
een weg. Op de oevers staan palmbomen en alles lijkt
een oase van rust.
We naderen Kibingi, het eerste negerdorp. Het wegeltje
met platgetrapt gras gaat over in een zanderige weg.
We knipperen met ons ogen wanneer we de open
plaats inkijken.
Er staan verschillende hutten van klei en boomstammen.
Van boven bedekt met stro dat een weinig afhangt ,
waar ik zo een pijltje kan uitrekken om in mijn mond te
steken.
Venstertjes zijn er niet, alleen een boogvormig gat om
binnen te kruipen. De vloer is van aangestampte klei.
Vuil rood-grijs. Magere,zwarte geiten mekkeren verschrikt bij het zien van zo een groep soldaten. Kinderen
joelen rondom ons. Hun bloot lijveke en zwart kroeshaar
is bedekt met rossig stof.

Een ander jong meisje,in een kleurrijk
stuk stof gewikkeld, staat tegen een
hutpaal en roept uitdagend jambo.
Opeens trekt ze het stuk stof naar beneden en laat haar borsten zien.
“Un franc pour foto” zegt ze in gebroken Frans. Ik geef
haar 1 frank, terwijl enkele anderen eveneens een foto
willen maken.
Ze trekt snel haar doek omhoog,
“Non,non” zegt ze, “ un franc par foto”.
De commandant ziet het monkelend aan en zegt “ die is
haar kostje aan het verdienen.”
Een oude vrouw die aan het maniok stampen is in een
oude houten pot, lacht haar tandeloze mond bloot.
Haar man zit achter haar onder een bananen struik te
luieren en kijkt onverschillig toe De kinderen wuiven ons
na wanneer we verder stappen, een stofwolk achterlatend
Kamina-stad
In Kamina-stad, op 25 km van onze basis, is het opnieuw
rustig.
Eigenlijk is het centrum slechts een brede, zanderige
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laan.
Aan beide zijden winkels, los en onsamenhangend.
Geen winkels zoals wij ze kennen maar rommelige, duistere ruimten met allerlei onbestemde goederen, souvenirs en etenswaren.
De meeste uitbaters zijn blank, Portugezen, Joden en hier
en daar een Belg.
Binnen negers en negerinnen met een slurpend kind aan
de borst en één op de rug gebonden dat huilt.
Een eigenaardige geur walmt me tegen . Zoiets als een
kruising tussen rottende eieren en zweetvoeten. Ik kijk
met open mond toe. Kleurrijke doeken in felle kleuren
hangen aan draden. Gedeukte potten en pannen zijn
meters hoog opgestapeld. Negerinnen graaien in kommen vol kralen armbanden en halskettingen. Hun mannen rommelen intussen in een hoop fietsbanden en opgestapelde hoedjes. Messen, opgevreten door roest liggen langs allerlei
oude radio‟s op de grond. Halfrotte
vissen met uitpuilende ogen met
daarnaast suiker,maniok, conservenblikjes en rommel.
Ik knipper met mijn ogen tegen het
felle zonlicht wanneer ik buitenkom en
haal diep adem. Een bonte mengeling van blank en zwart slentert door
de straat. Negerinnen met torenhoge
manden op hun hoofd wiegen doorheen de menigte. Een vrouw onder
een boom, met enkele appelsienen
die ze tracht te verkopen
bekijkt
nieuwsgierig al die blanke militairen.
Haar kindje werp zand omhoog.
Ik ga een lokaal binnen met grote
reclame panelen voor de deur met
een olifant en een leeuw. Reclame
voor Jumbo en Simba bier. Het zal wel een café zijn. Een
jong zwart meisje, misschien 15 jaar, met een vormeloos,
gebloemd kleedje, laat zich bescharrelen door vier negers.
Ik tracht een gesprek aan te knopen met de uitbater. Hij
is van Luik, maar gaat nooit meer terug. Toch niet vrijwillig, voegt hij er zacht aan toe. Hij is al 5 jaar in Kamina en
het bevalt hem er goed.
Overal in de straat worden we aangeklampt door souvenir verkopers .Het ligt gewoon op een zeil, olifantentanden, mooi bewerkte tafeltjes, schotels, beeldjes in ivoor
en in ebbenhout, lederen handtassen in krokodil. De
commandant had ons verwittigd “ laat je niet oplichten,
minstens de helft of nog meer afbieden”
Velen konden hun kooplust niet te baas en het werkte
op de lachspieren al die stoere, Belgische militairen te
zien lopen met volle armen en zakken die uitpuilden van
de souvenirs.
De Willy is aan het sjacheren over een ivoren krokodilletje. De prijs is 500 Fr en de Willy krijt het voor 250 Fr. Hij is zo
fier over zijn onderhandelingen dat hij er liefst 7 koopt.
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Hij geeft ze aan een kameraad zodat hij zijn handen vrij
heeft om enkele mahoniehouten beeldjes te kopen. Een
koloniaal vraagt me wat de prijs is van zo een krokodilletje. “wat? 250 Fr” roept hij uit. Dat is nog geen 120 Fr
waard. En zojuist was er nog wel een ezel die er zeven
kocht.” Hoofdschuddend gaat hij verder.
De Willy trok er stilletjes van onder met zijn nieuwe aanwinst van vier beeldjes. “Echt mahoniehout, en slechts
300 fr voor de vier” roept hij triomfantelijk. Totdat hij zijn
hemd bekijkt: gans zwart van de schoensmeer.
“Ja Willy, echt mahoniehout!”
Plots is het avond, zonder overgang. Een zachte avond,
met een strelend briesje. Zo een avond dat men sentimenteel wordt en je vrouw je zo maar kust en je zijdelings aankijkt met een liefdevolle blik. En misschien zijn er
mannen die hun vrouw dan ook zo maar kussen. Zomaar!
Zo zijn de avonden in Europa.
De palmbomen wiegen zachtjes. Een
groep negers zit aan de rand van de
weg en zingen ritmische liedjes. Een
paar zingen voor, de rest herhaalt in
koor, begeleid door het geklop op hun
tamtam. Kan het zijn dat ik het woord
„dependa‟ meen te horen.
Kilibu
We zijn met enkele camions op uitstap
naar de waterval en de elektriciteit centrale van Kilibu. Een uitstapje van een
120 Km. Mijn chauffeur is zoals men dat
hier noemt een “évolué”, hij spreekt
tamelijk goed Frans, en is daarbij zeer
spraakzaam. Hij is van de Kasai zegt hij,
maar dat had ik al bemerkt aan zijn
platte boksersneus. De meeste van Kasai hebben zo een neus.
Hij heeft slechts één vrouw, dat is genoeg, zegt hij, en
vier kinderen. Zijn oudste zoon heeft hij naar de middelbare school gestuurd in Elisabethstad. Daar is hij heel fier
over.
“Die zal later rijk worden, heel rijk.” zegt hij.
Hij werkt al 5 jaar op de basis als chauffeur.
“Thuis”, zegt hij “heb ik een grote blikken doos en iedere
maand wanneer ik geld krijg, geef ik mijn vrouw 500 fr en
de rest steek in de doos. Na een jaar maak ik die open
en dat heb ik geld, veel geld.”
Wat hij er dan verder mee doet, zegt hij niet. Hij babbelt
en babbelt. Waarheid en fantasie het loop allemaal
door elkaar.
Hij was in zijn streek naar een missieschool geweest. Ik
merk dat hij een soort haat heeft, gemengd met spot,
tegen al wat katholiek is.
Het is tevens opvallend, zowel bij de eerste onlusten in
januari ‟59, als bij al de andere rellen, dat het steeds de
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missieposten zijn die als eerste het slachtoffers zijn van
wraakzucht en vernielingen.
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zij regeren op de independance?

Nu ook deze chauffeur.

In de mess lag reeds het juli nummer van “Het Leger-De
Natie”, een speciaal nummer gewijd aan Kongo.

“ Alle katholieken moeten naar België terug” zei hij, “bij
de dependance, allemaal weg, weg.”

Morgen bezoeken we een kazerne van de weermacht.
Ik lees dus met grote belangstelling het artikel.

“ Maar waarom?” vraag ik hem, “ de missionarissen en
zusters zijn toch goed geweest. Ze hebben u leren lezen
en schrijven en Frans spreken.”

“De openbare weermacht heeft de tweevoudige opdracht het grondgebied te verdedigen en er de orde
en rust te handhaven.

“Goed geweest? Steeds was het geld meebrengen”,
antwoordde hij me, geld en nog eens geld. We moesten
hard werken aan hun kerk en scholen en wat kregen wij
als betaling? Een prentje met het kindje Jezus op.”

Het commando en de opleiding is in handen van officieren en onderofficieren van het Belgisch leger. De gewone soldaten en de lagere gegradueerden zijn allen Kongolezen.

Hij is nu goed op dreef, terwijl de camions achter ons
nog nauwelijks zichtbaar zijn door het opvliegend stof.

De effectieven bedragen, volgens het jongste verslag
van de administratie:

“Katholieken zijn leugenaars”, vervolgt hij, “leugenaars, eerst zij ons
zeggen,wij niet mogen eten voor
communie. Nu wel mogen eten. Zij
zeggen, alleen maar „chikechike‟
doen wanneer men getrouwd is en
alleen met eigen vrouw. Toch zijzelf
„chikechike‟ doen met nonnen”
“Hoe zo?” vraag ik hem. Ik snap het
allemaal niet meer zo best.
“Wel” zegt hij, “ ik in Kasai naar
school geweest en nadien gewerkt
bij missionarissen. Ik en kameraad
tweemaal per week een grote, zware kist moeten wegdragen naar zusters van missie.‟s Morgens moesten
wij kist terughalen. Zo ging dat altijd.
Ik nieuwsgierig, beaucoup curieux, Ik
op een avond kist laten vallen en
open gedaan. En wat in de kist liggen? Een pater die „chikechike‟ ging doen bij non. En
op 30 Juni, bij dependance, paters en nonnen, terug
naar België.”
Hij lacht terwijl hij dit vertelt, maar het is meer een wrede
lach. Is zijn verhaal waar? Is het leugen of fantasie.
Kilibu is mooi. Een grote waterval tussen een zee van
groen stort zich woedend, kolkend naar beneden in de
Luaba rivier met zijn kleine en grote stroomversnellingen.
De zon doet het wilde water schitteren als gebroken
kristal. Het gedonder en geraas doet de vogels verstommen.
Wat verder staat de elektrische centrale, die stroom
geeft aan gans het kamp en aan Kamina-stad. Het beheer en de zorg ervan berust slechts op twee blanke
adjudanten. Het verwonderde me niet dat hun slapen al
lichtjes begonnen te grijzen.
FORCE PUBLIQUE
Over de „openbare weermacht‟ of „force publique‟
wordt deze dagen veel gepraat en geschreven. Het is
de onzekere factor in deze woelige periode. Hoe gaan

Officieren : 421
Onderofficieren: 599
Troep (gegradueerden en soldaten):
20.527
Aalmoezeniers:: 20
Het bestaan van deze gewapende
macht is nauw verbonden met de geschiedenis van Congo. Zonder haar
zou Congo nooit geworden zijn wat
het is.
De effectieve bezetting van het
grondgebied, de afschaffing van het
slavendom, de verdediging van de
onschendbaarheid van het grondgebied, het doen ophouden van de oorlogen tussen de stammen, zijn haar
werk geweest.
Het werk van de Openbare Weermacht bleef nochtans
daar niet bij: haar opvoedende en sociale rol is zeer
groot. Duizenden gezonde, onderlegde en tuchtvolle
mannen heeft zij gevormd en opgeleid tot technici en
bekwame vaklui.
Deze opvoedende actie strekt zich zelfs uit tot de families der militairen die – een eigenaardigheid van de
O.W.- in de kampen wonen. Sociale Centra houden zich
actief bezig met de vrouwen en trachten van hen goede echtgenoten en vooruitziende moeders te maken.”
Einde citaat
Bezoek kazerne Openbare weermacht
De wacht brengt een onberispelijk „presenteer geweer‟
toen onze compagnie hun kazerne binnen defileerde.
Luitenant Peremans, die samen met mij nog een transmissiecursus gevolgd heeft in Aarlen, geeft ons uitleg
over de organisatie. Hij is nu peloton overste van het
eerste peloton van deze weermacht kazerne.
Hij stelt me voor aan zijn adjunct. Een sympathieke,
zwijgzame neger, die eveneens 1e sergeant is.
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Een symbolische handdruk: de adjunct 1 e Peloton zwarten en ik adjunct 1e peloton blanken.

den voordeel van de vrouwen is tevens dat hun man
geen andere vrouw mag bij zich nemen in hun woning.”

De zwarte soldaten wonen met hun vrouw en kinderen
in de kazerne. We bezoeken het huisje van de adjunct.
Een klein, net huisje, bestaande uit één woonkamer en
twee kleine slaapkamers.

“En hun huisjes houden ze die werkelijk proper? Ik heb
gemerkt dat alles perfect zindelijk is.”

Alles is heel zindelijk en blijkbar extra gepoetst. Aan de
muren verschillende foto‟s waaronder dat van onze Koning Boudewijn. Een tafeltje en ‟n paar zeteltjes vormen
het enig meubilair in de woonkamer. In de slaapkamers,
telkens twee bedden met er boven, vastgemaakt aan
het plafond, enkele hangmatten.
Ik zeg tegen mijn zwarte collega dat alles zeer mooi en
netjes is. Hij straalt van fierheid wanneer hij dit voor zijn
vrouw vertaalt in het Kiswaili, Zij lacht haar tanden bloot.
“ Hoeveel kinderen hebt U?” vraag ik hem.
“Acht jongens en vijf meisje.” antwoord hij trots. Ik slik
eens en besluit maar van niet te zeggen dat ik er slechts
twee heb.
Gekookt wordt er in de huisjes niet, vertelt me Luitenant
Peremens. Daarvoor is er een gemeenschappelijke
kookplaats, een soort open hangar met 4 pijlers en een
dak. Hij is verdeeld in kleine hokjes, waarin slechts twee
grote stenen liggen. Tussen deze stenen kan de vrouw
een vuurtje maken van hout en daarop haar potje koken. Op een van de vuurtjes staat een potje te pruttelen. Ze lijkt vereerd wanneer Lt Peremans het deksel opheft en er aan ruikt. Het is een soort stoofpotje dat ze
aan het koken is. Ik wend me af. De geur die opwalmt is
niet te harden.
Het huisje van de RSM ( de baas van de onderofficieren)
is wat groter en staat apart. Ook hier dezelfde indeling.
Deze heeft negen kinderen. Zijn vrouw staat buiten. Een
grote vrouw. Ze berispt enkele kinderen die in het gras
aan het spelen zijn. Ik kan duidelijk merken dat het tiende kind op komst is.
Onze RSM, Bob Boon is aan het verbroederen met zijn
collega.
Ze lijken goed op te schieten met elkaar.
“De militairen van de weermacht, hebben die allen
slechts één vrouw?” vraag ik aan Peremens.
“Ja,” zegt hij “Als militair mogen ze slechts één vrouw
hebben en mogen ze dus niet aan veelwijverij doen,
vergeet niet dat de bigamie in Kongo nog zeer verspreid
is. Maar het wordt niet aangemoedigd.”
“En die vrouwen bevalt het dan, zo geordend, militair te
leven?”
“Ja, de meesten wel en het is slechts zelden dat er een
haar man verlaat om terug naar haar stam te gaan. Ze
moeten hier wel werken. Ze moeten hun huisje onderhouden en ze moeten koken, maar ze hebben het voordeel dat ze gekleed en gevoed worden door het leger.
Dagelijks mogen ze hun rantsoen eetwaren gaan afhalen bij de foerier en owee de arme foerier, wanneer een
brood wat groter is dan het ander. Een niet te versma-

“ Vandaag hebben ze natuurlijk extra hun best gedaan
tegen dat jullie kwamen. Maar we moeten er toch geweldig achterzitten. Bijna dagelijks doen we inspectie
van hun huizen. Is het niet in orde dan wordt hun man
gestraft. Moesten we zo niet handelen zou hun huisje
stinken, evenzeer als de stinkenste hut van hun dorp. Vergeet niet, een neger heeft geen huis nodig. Alleen een
dak om onder te slapen. Voor de rest leven ze buiten, in
de natuur.”
“En na de dienst? Zijn ze dan volledig vrij?” vraag ik verder, want het boeit me geweldig.
“Wanneer ze geen dienst hebben zijn ze ‟s avonds vrij,
toch om 21 uur is het appèl. Voor iedereen. De onderofficieren van dienst gaan dan al de huizen af van hun
compagnie. Iedereen moet op dit appèl aanwezig zijn,
de militair, de vrouw en al de kinderen.”
“ En zo een rapport van de commandant, zoals bij ons,
bestaat dat hier ook ?”
“Natuurlijk, maar dat is soms nogal ingewikkeld. Iedere
dag zijn er wel vrouwen die hun beklag komen doen. Ze
hebben dan „chikechike‟ gedaan met een ander man
en die heeft geweigerd te betalen en dan zit het er bovenarms op. De compagniecommandant moet het dan
maar trachten op te lossen.
Als de overeengekomen prijs betaald wordt kunnen de
negers het goed verdragen dat hun vrouw „chikechike‟
doet met een ander man.”
Nadien gaan we allen naar de kantine. Commandant
Weber heeft ons goed de les gespeld. Geen enkel weermacht militair mag iets betalen. Wij moeten trakteren,
kwestie van ons prestige.
Op hun prestige lijken de blanken hier erg gesteld. Ik nodig mijn collega adjunct uit en vraag hem of hij een flesje bier meedrinkt. Hij weigert. Daar sta ik, ik weet niet
goed wat doen. Lt Peremans ziet dat ik in verlegenheid
ben en komt mij ter hulp.
“ Die drinkt geen bier,” zegt hij, “ dat is een protestant of
zo iets en zijn geloof verbiedt dat. Probeer het maar eens
met limonade.”
Ik bied hem een limonade aan. Zijn gezicht klaart helemaal op.
Dat is blijkbaar zijn lievelingsdrank.
Nadien laat ik de Ward een fotootje maken van ons beiden.
Misschien kan ik hem er eentje opsturen na de dependance.
„Aan de adjunct eerste peloton, Openbare Weermacht,
basis Kamina.‟
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Positief en optimistisch blijven !
MISSIEPOST
We zijn vroeg uit de veren. Vandaag staat er een uitstap
op het programma naar een katholieke missiepost, zo „n
150 km hier vandaan.
De zon komt juist uit bed en is haar mooiste kleuren aan
het uitzoeken. Over de brousse hangt een doorschijnende nevel, als heeft heel de natuur zojuist een lauw stortbad gekregen.
De zon is oranje-rood en nog lui. Haar warmte is zacht
strelend. Een aanloop naar hare gewone brandende
heftigheid.
Het stukje asfalt van de basis hebben we snel achter
ons, en daar gaat het de bekende
zandweg op. De jeep voor mij doet
stofwolken opwaaien. Ik blijf een
honderd meter achter om niet
voortdurend in die stofwolk te zitten
die overal binnendringt.
De weg is hobbelig en de camion
slingert en danst, zodat de twintig
manschappen, achter in de laadbak, niet moeten denken hun slaapje te kunnen verder zetten.
De cabine begint stilaan op een
oven te gelijken.
Alles wat open kan staat open. Fijn,
rood stof dringt binnen. Mijn keel is
droog en mijn tong gezwollen. Ik
neem een slok water uit mijn veldfles
en spoel mijn mond. Het is helemaal
lauw. Ik spuw het water in kleine
teugjes uit en waar het terecht
komt maakt het zand een sissend
geluid.
De jeep voor mij stopt. Ook ik maak halt. Een grote, zeer
oude Amerikaanse Chevrolet staat opzij van de baan.
Drie negermeisjes zitten langs de kant in het gras, hun
kleurige doeken wijd open gespreid. Twee jonge negers
zitten er langs en maken tekeningen in het zand. Een
derde is aan onze commandant aan het uitleggen dat
hij panne heeft.
“ Het moet de batterij zijn,” zegt hij.”De rest moet allemaal goed zijn. Ik heb het nagekeken.”
“Hoelang staat u hier al?” vraag ik hem.
“Sinds gisteren avond 8 uur. We hebben nog niets gegeten en hebben hier de nacht doorgebracht.
We zetten een camion voor de Chevrolet, maken er
onze trekkabel aan vast. De camion rijdt vooruit, de kabel spant zich. Als het de batterij is moeten we hem zo in
gang krijgen.
En werkelijk, na enkele meters begint de motor te sputteren en slaat aan.
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De meisjes kijken het allemaal af, giechelend lachend,
en spelen om zich een houding te geven met enkele
grassprietjes. Ik heb de indruk dat ze niet teveel spijt gehad hebben dat ze daar gans de nacht gestaan hebben.
De chauffeur bedankt ons uitbundig. Opnieuw iemand
waar we geen last van zullen hebben na de indenpendance. Hoop ik.
Verder gaat het door het in hitte badende stof. Wanneer we langs een dorpje rijden, komen zoals steeds, de
mannen,vrouwen en kinderen naar buiten en wuiven
met beide armen. Jambo, Jambo. Vooral de kinderen
vind ik zo lief. Kijken ons zo lief aan met hun grote donkere ogen en lachen hun witte tanden bloot.
Ik denk aan de verhaaltjes van “het klein soldaatje”, die
ik aan Rudi vertelde, en waar hij zo van
genoot. Soms brandt het heimwee doorheen mijn hoofd.
Nergens is er ook maar het minste spoor
van vijandigheid. Ze zijn blij als ze ons zien
en tonen het uitbundig.
Niet te begrijpen dat ze bij sommige rellen
zo wreed zijn geweest. Welke duistere
kant schuilt er in hen.
We naderen de missiepost. Enkele nette
villatjes staan droomverloren tussen het
groen. Wat verder een negerdorp. Hier
zijn de meeste hutten in steen. Vrouwen
zitten in de schaduw van de mangobomen en geven hun kind de borst. Een
man zit aan een ouderwets naaimachine
iets te stikken. Geiten, honden en kippen,
springen naar alle kanten weg. Herhaaldelijk moeten we stoppen om niets te
overrijden.
We rijden door een laan, met palmbomen
omzoomd. De schaduw doet deugd. Overal staan grote
en kleinere gebouwen in steen.
Een pater komt naar ons toe en heet ons welkom. Ook
een paar jonge mannen, lekenbroeders, komen ons
begroeten. In een grote turnzaal kunnen we ons marsrantsoen opeten. Een menigte kinderen, netjes gekleed,
staan toe te kijken.
Ik doe een kleine wandeling. Spreek een pater aan. Zijn
wit kleed dient dringend gewassen. Zijn baard is lang en
grijs. Hij is van Gent en al sinds 1946 hier op deze missiepost.
Slechts één maal is hij sindsdien, in 1956, in verlof geweest in België. Tien jaren ononderbroken hier. Of men
nu gelovig is of niet, dit is bewondering waardig.
Het is een vruchtbare missiepost zegt hij. Er zijn ongeveer
400 studenten. Allen internen, die slechts om de drie
maanden in verlof mogen naar hun dorpjes in de brousse. Er is een normaalschool en een vakschool.
“ Hoe denken de negers uit de dorpjes hier over hun
fameuze „dependance‟?” vraag ik hem.
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“ De meesten denken er niet teveel over na, weten
trouwens niet wat het betekend. Maar ze hebben wel
veel schrik, door alles wat ze horen op de radio. Nu
voelen ze zich nog beschermd door de blanken. Toch
na 30 juni, wat dan? De stammenhaat zal misschien
weer oplaaien met al de treurige gevolgen van dien:
moord, verdrijvingen, brandstichting, verkrachting. De
stamhoofden zullen misschien weer misbruik maken
van hun macht. Voor dat alles hebben ze bang. Ze
voelen zich niet meer zeker.
Maar nu ze jullie gezien hebben, al die soldaten, zullen
ze opnieuw voor een paar weken gerust zijn. Want ze
beschouwen u niet als vijand, integendeel,” vervolgde hij schertsend.
Ik mocht een paar slaapzalen zien. Grote kamers met
telkens 25 bedden. Kleine, lage
bedden met een matras, frisse
lakens en een deken er over.
Achter ieder bed, een kleurrijk
gordijn, waarachter een schabje waarop een net gevouwde
pyjama ligt en toiletgerief.
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Het spat omhoog en zijn druppels verfrissen me. Planten en struiken hangen er overheen en zuigen het water op tot in hun diepe wortels.
Ik heb spijt als we moeten instijgen, toch de terugreis is
nog lang. En plots denk ik er aan. Het is dinsdag. Vandaag zullen er brieven zijn. Brieven van mijn vrouwtje.
Met nieuws uit Siegen, met nieuws over Rudi en Sonja.
Ik ben benieuwd of Sonja al kan lopen. Ik krijg plots
erge haast en vraag de chauffeur of hij niet wat sneller kan.
Brief van het thuisfront
Mijn kamergenoot en collega, Sus Cijpers, ligt op zijn
bed, de handen ineengestrengeld achter zijn hoofd
en kijkt starend naar het plafond. Een opengevouwen
brief ligt op zijn buik. De verhakkelde omslag, als een
er niet thuishorende witte vlek op
de stenen vloer.
Ik zie ook op mijn bed de vierkante,witte omslag en mijn hart begint sneller te kloppen.

Het moet mooi zijn, 25 bedden,
met op elk wit hoofdkussen zo
een zwart negerkopje.

“ Hey, Sus, de brieven zijn er! En
hoe is het met Fia en de kinderen?” vraag ik.

Ik knoop een gesprek aan met
twee studenten. Ze zijn zeer beleefd en spreken goed Frans.

Sus is meestal een brok leven en
energie. Een spraakwaterval!
Steeds lachend en zwanzend,
zoals het een Antwerpenaar betaamd. Zo denk ik toch! Hij was
dolblij dat bij de definitieve opstelling van de slagorde, een
plaats in de staf van de marscompagnie veroverd had. Nu is
hij stil, zoals de meeste soldaten
stil zijn na het ontvangen van een
brief.

“ Hoe oud zijn jullie?” vraag ik
hen.
“ 16 jaar mijnheer.”
“ En wat studeren jullie?”
“ We zitten beide in het tweede
jaar van de normaalschool”
“ Dus toekomstige onderwijzers! En is het hier goed?”
vraag ik verder.
“ O,ja, we zijn hier graag en zijn zo blij dat we kunnen
studeren.” En,” vraagt de ene “ Hoe is het in Kamina?
We hebben gehoord dat er onlusten geweest zijn en
mijn familie woont daar in de omgeving.” Er klinkt
angst in zijn stem.
“ Ge moet geen schrik hebben” stel ik hun gerust, “
Het is er nu zeer kalm.”
Ze bogen lichtjes hun hoofd, toen ik hen verliet.
Op de terugweg rijden we naar de waterversnellingen
van Lualaba. Overdonderend mooi. Reusachtige,
grillig dooreen gesmeten rotsen, waartussen het water, in razend geweld, zijn eigen weg zoekt naar de
rust van een brede rivier. Het springt op en spuwt zijn
schuim op de glibberige rotsen.
Ik ben met een goed berekende sprong op een vooruitstekende rots kunnen komen, midden in de branding. De zon trekt honderden schaduwen doorheen
dit jagende water wanneer het om de rotsen slingert.

“ Zeg Thuur, je weet dat ik deze missie voor niets zou
willen missen. Maar wanneer ik een brief krijg van ons
Fia, dan komt er zo een geweldig gemis over me. Zo
een knagend gevoel van heimwee dat me niet loslaat. Heb jij dat ook?”
“En of ik dat heb Sus. Ik denk dat iedereen dat heeft.”
antwoord ik, terwijl ik me op mijn bed laat neervallen
en haastig mijn briefomslag openscheur.
Ik lees de aan beide zijden beschreven velletjes snel
door en dan opnieuw, langzaam, de woorden en zinnen laten bezinkend.
Elke gedachte achter iedere zin, herkauwend in mijn
geest.
Het gaat goed met Maria en de kinderen. Sonja heeft
haar eerste stapjes gezet.
…./ en toch zo spijtig dat haar papa dat niet gezien
heeft. Dat unieke moment waarop ze waggelend
naar mijn uitgestoken armen kwam toegestapt…./
…./ Rudike mist je erg. Nu moet ik hem iedere avond
vertellen van “ het kleine soldaatje”. Maar hij vindt
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mijn verhaaltjes niet zo goed als de jouwe…./
…/ en ik ben met de kinderen met de DVT naar België
geweest. Dat was een heel gedoe met de kinderen. Gelukkig heeft de matador van het leger ons naar de trein
gebracht en in Hasselt is mijn broer ons komen halen. Ik
wou 14 dagen blijven, maar ik ben na een week al teruggekeerd. Ik was de verwijten beu. Van ons ma en van uw
ouders. Waarom ik je naar Congo heb laten gaan. Waarom je dat deed: je vrouw en twee kinderen zolang alleen
laten.
Dus lieve schat zie maar dat ge snel terug bij ons bent.…
Mijn heimwee wordt nu overgoten met een licht knagend schuldgevoel. “ Kom Sus, gaat ge mee, we voelen
ons nu beiden ambetant. Alleen een paar pinten bier
helpen daar tegen.”
KAMINA BASIS
BAKA, zoals de basis Kamina in militaire afkorting genoemd wordt bestaat uit een luchtmachtbasis en een
landmachtbasis, waar wij ons bevinden. Ze is ongeveer
zo groot als de provincie Limburg.
De Kamina basis is zelfbedruipend. Er is een wasserij, een
schoenmakerij, een smisse, een bakkerij, een slachterij en
waarschijnlijk nog vele andere „makerijen.
De slachterij en de bakkerij liggen niet ver van onze blokken waar we logeren.
Buiten grazen tientallen koeien in afwachting van hun
dood.
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tjes met hun vier à vijf koeien en met soms één paard
erbij.
In een grote zaal zijn „n aantal negers ijverig aan het
snijden, kerven, vet afdoen. Alleen voor de blanke families moeten er wekelijks tot 500 pakjes gemaakt worden.
Eens in de week doen de families hun bestelling op een
speciaal formulier. Donderdag en Vrijdag worden de
pakjes klaargemaakt en zaterdags aan huis geleverd.
In een ander lokaal zie ik enkele negers druk in de weer
met darmen, magen en andere walgelijke dingen. Een
indringende geur hangt in dit lokaal.
“Wat gebeurt daarmee ?” vraag ik aan onze sergeant
slachter?”
“Dat,” zegt hij, “geven we aan de arbeiders van de basis. Tenminste als ze goed gewerkt hebben. Anders krijgen ze niets.”
“Is dat voor de negers? Eten zij dat op?” vraag ik.
“Ze zijn daar gek op. Laat ze kiezen tussen een kilo beafsteak of een kilo darmen, wel, ze zullen allemaal voor de
darmen kiezen. Ieder krijgt van dit dus dagelijks zijn
„matabis‟. Hun beloning. Vroeger, wanneer ze niet goed
gewerkt hadden, werd er 5 of 10 frank van hun loon
afgetrokken, maar in feite werd dan hun vrouw gestraft.
Wanneer ze nu niet of slecht werken of iets mispeuteren,
krijgen ze hun portie „matabis‟ niet.”
Dat deed me denken aan een kleine broussebrand,

Wanneer straks of morgen hun uur gekomen is, worden
ze door een smal gangetje naar de „dodencel‟ geleid.
Daar komen ze in een box terecht en worden flink vastgemaakt. De slachter zet een pistool tussen de ogen en
een ijzeren pin wordt hun kop ingejaagd. Het dier is onmiddellijk dood zei de sergeantslachter.
Rijen lang hangt het vlees aan haken. De koude slaat me
in het gelaat. Een bijtende koude waar heel je lichaam
van tintelt zoals bij ons in de winter.
“ Hoeveel dieren slacht u hier zoal?” vraag ik aan onze
begeleider.
“Ja, dat zijn zo ongeveer 50 koeien per week, alsmede
ongeveer 75 varkens.”
“En van waar haalt u die koeien?”
“Die kopen we bij onze vaste veefokker, een 100 tal kilometer hier vandaan. Die heeft ongeveer 35.000 koeien
lopen op een oppervlakte van 45.000 hectaren.”
“35.000 koeien ! “ herhaal ik ongelovig en ik tracht me
tevergeefs zo een massa voor te stellen.
“ Ja,” antwoord de gids, “en dan heeft hij daar ook nog
5000 wilde paarden lopen. Als je graag een paard wilt,
moet ge het daar maar vragen. U krijgt het gratis maar je
moet het wel tam maken.”
Mijn gedachten gaan naar Limburg, naar die kleine boer-

waar ik toevallig voorbij reed. In dit droge seizoen ziet
men regelmatig ergens aan de rand van de brousse,
grijze rookpluimen opstijgen. Het brandt altijd wel ergens in dit seizoen.
Ik zag tientallen vrouwen die aan de brandrand wegvluchtende spinnen en ander ongedierte aan het vangen waren.
Ook zij zegden me dat dit een lekkernij was.
Ik kijk ongelovig toe, wanneer een neger een hoop warrelende, ongekuiste darmen op tafel trekt en ijverig begint te snijden en te verdelen. Een deel hangt over de
tafel en wiebelt over de vloer. Een andere pakt het afgesneden hoopje en wikkelt het in bruin papier. Gooit
het pakje op de hoop….
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Voor de bakkerij is er geen tijd meer. Ik krijg nog mee dat
er dagelijks 4000 broden gebakken werden.

in de ogen onze driekleur. We zijn allen ontroert. De vlag
gaat langzaam omhoog. De wind speelt er mee .

Ook de andere werkplaatsen moeten we, tot mijn
spijt,laten links liggen.

Langs de weg kijken een paar negers onverschillig toe.

Woensdag 29 Juni 1960, Laatste dag Belgisch Kongo
Belgisch Kongo zijn laatste dag. Morgen is het de geboorte van de Republique Congo.
Commandant Weber laat de volledige marscompagnie
aanrukken voor een wapenschouwing. Rond onze geïmproviseerde vlaggenmast, staan we in vierkant opgesteld. We hebben onze beste kledij aan.
De bajonetten op de geweren van de soldaten, flikkeren
in de zon. Een licht windje streelt ons als wil het onze ontroering wegwuiven.
Commandant Weber, groot en indrukwekkend als
steeds, neemt het bevel. Is zijn stem niet wat zachter? Hij
tracht zijn emotie te bedwingen wanneer hij ons toespreekt:
“ Officieren, onderofficieren en vrijwilligers van de
marseenheid „Bevrijding‟!
Vandaag is het de laatste dag dat wij, in dit land nog bij
ons zijn. Ik dacht dat het mijn plicht was, u door een officiële wapenschouwing, het werk van onze Koningen en
van de kaders van ons leger,in herinnering te brengen.
Leopold II, de officieren en onderofficieren van de vorige eeuw, hebben dit land ontdekt, bezet en van de slavernij bevrijd. Bij zijn dood schonk Leopold II , de Congo
aan België
Dit land werd dan een erfenis van de Kroon.
Onder de regering van Koning Albert I, vochten onze
troepen te Tabora en Mahenga. Ook de nationale parken werden door Koning Albert I gesticht.
Onder Leopold III vochten uw makkers in Abyssinia, Nigeria en het Midden-Oosten. In 1944 was Belgisch Congo
de eerste producent ter wereld van Uranium.
In 1955 was de reis van onze Koning Boudewijn een succes, dat als voorbeeld werd vooropgesteld voor alle koloniale machten.
Morgen- na 75 jaren werk- een werk dat u met eigen
ogen gezien hebt, schenkt België aan Congo de onafhankelijkheid.
Ik vraag u, de kleine plechtigheid van vandaag nooit te
vergeten. U moet aan uw kinderen en kleinkinderen leren dat de Republiek Congo een Belgisch Koningdom
was, dat zonder de tussenkomst van ons, nog een wildernis zou zijn.
Ik vraag U, na mij te herhalen: Leve België, Leve de Koning”
We blijven allen stram staan. We zijn ons bewust dat we
een historisch moment meemaken.
Onze commandant komt naar voor en kust met tranen

Zoals steeds valt de avond snel. Een avond als zovele ,
maar toch anders. Heimweevoller, beloftevoller, vrees
aanjagender!
In de verte zijn de kleurrijke strepen waar de zon is slapen
gegaan aan het zakken. Langzaam wordt alles licht omfloerst en overal worden sterretjes aangeknipt.
Het geroffel van de tamtams wordt hoorbaar. Eerst aarzelend, dan voller. De brousse schijnt tot leven te komen.
In de dorpen vermoed ik nu kampvuren waar er omheen, wilde, ritmische dansen uitgevoerd worden. Wat
is de betekenis van dit geklop dat uit alle hoeken opstijgt? Onafhankelijk! Vrijheid! Rijkdom! Minder werken!
Weg met de blanken!
Donderdag 30 Juni 1960: Congo Onafhankelijk.
Toespraak Koning Boudewijn
Koning Boudewijn, in kraakwit uniform van Luitenantgeneraal, is vandaag in Leopoldstad en heeft plechtig
de soevereiniteit overgedragen aan het Congolese parlement, president Kasavubu en de regering, onder leiding van de nu eerste minister Lumumba.
Hij deed dit met volgende toespraak:
Mijnheer de President,
Heren,
De onafhankelijkheid van Congo betekent de bekroning
van het werk dat door het genie van koning Leopold II
ontworpen is, aangevat door hem met volhardende
moed en met overtuiging verder gezet door België. Zij
markeert een beslissend moment in de bestemming van
niet alleen Congo zelf,maar – ik aarzel niet om het te
zeggen – van gans Afrika.
Gedurende 8O jaar heeft België de beste van zijn zonen
naar uw land gestuurd, eerst om het Congobekken te
bevrijden van de afschuwelijke slavenhandel die uw bevolking uitdunde,later om de verschillende volkeren- die
vroeger vijanden waren- dichter bij elkaar te brengen en
zich voor te bereiden om samen de grootste van de onafhankelijke Afrikaanse staten te vormen; tenslotte om
een gelukkiger leven te brengen aan de verschillende
streken van Congo die u hier vertegenwoordigt in eenzelfde parlement.
Op dit historisch moment, moet onze gedachte uitgaan
naar de pioniers van de ontvoogding van Afrika en naar
hen die na hun, van Congo gemaakt hebben wat het
vandaag is. Zij verdienen evenzeer onze bewondering en
erkentelijkheid, want zij zijn het geweest, die door hun
beste krachten en zelfs hun leven te offeren aan een
groot ideaal,u de vrede gebracht hebben en uw morele
en materiële bezit hebben verrijkt. Zij mogen nooit vergeten worden, noch door België,noch door Congo.
Toen Leopold II het grote werk aanvatte dat vandaag
zijn bekroning vindt,is hij niet naar hier gekomen als ver-
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overaar maar als brenger van de beschaving.
Vanaf het begin heeft Congo zijn grenzen open gezet
voor de internationale handel, zonder dat België ooit
een alleenrecht heeft uitgeoefend dat uitsluitend op
zijn eigen belang gericht was.
Congo heeft spoorwegen gekregen, allerlei zee- en
luchtvaartlijnen, die door uw bevolkingen met mekaar
in contact te brengen,hun eenheid hebben bevorderd
en de landen verruimd hebben naar de wereld.
Een medische dienst, waarvan het op punt stellen
meerdere tientallen jaren vroeg, is geduldig georganiseerd en heeft u bevrijd van vele verwoestende ziekten. Talrijke en opmerkelijk goed uitgeruste hospitalen
zijn gebouwd. De landbouw is verbeterd en gemoderniseerd. Grote steden zijn gebouwd en doorheen gans
het land, vertonen de woonvoorwaarden en de hygi-
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Aan U, heren komt het toe om nu te tonen dat wij gelijk
hadden u te vertrouwen.
Voortaan bevinden België en Congo zich zij aan zij, als
soevereine staten,maar door vriendschap verbonden en
besloten om mekaar te helpen.
Wij geven vandaag dan ook in uw handen de administratieve, economische, technische en sociale diensten terug,
evenals de gerechtelijke organisatie, zonder dewelke een
moderne staat niet leefbaar is. De Belgische vertegenwoordigers zijn bereid om u een loyale en verlichte medewerking te verlenen.
Uw taak is immens en u bent de eersten om er zich rekenschap van te geven. De grootste gevaren die u bedreigen zijn: de onervarenheid van de bevolkingen zichzelf te
besturen, de stammentwisten die vroeger zoveel kwaad
hebben veroorzaakt en die tegen elke prijs niet opnieuw
mogen beginnen, de aantrekking die buitenlandse grootmachten kunnen uitoefenen op bepaalde streken, klaar
om te profiteren van het minste teken van zwakte.
Uw leiders zullen de moeilijke taak kennen om te regeren.
Het algemeen belang van het land zullen zij op de eerste
plaats van hun bekommernissen moeten zetten, wat ook
de partij is waartoe zij behoren. Zij zullen het Congolese
volk moeten leren dat de onafhankelijkheid niet gerealiseerd wordt door de onmiddellijke genotbevrediging
maar door de arbeid , door het respect voor de vrijheid
van de ander en de rechten van de minderheid, door de
verdraagzaamheid en door orde zonder dewelke geen
enkel democratisch regime kan overleven.
Ik houd eraan hier een bijzondere eerbetuiging te betonen aan de strijdmachten die hun moeilijke taak met
moed en met opbouwende toewijding hebben volbracht.

ëne een opmerkelijke vooruitgang. Industriële ondernemingen hebben de natuurlijke bodemrijkdommen tot
hun recht laten komen. De uitbreiding van de economische activiteit is aanzienlijk geweest; deze heeft de
welvaart van uw bevolking verhoogd en heeft het land
de technici gegeven die onmisbaar is voor zijn ontwikkeling. Dankzij de missiescholen, evenals degene die
de openbare machten oprichtten, kent de basiseducatie een aanzienlijke uitbreiding; een intellectuele elite
is zich aan het vormen, waardoor uw universiteiten snel
zullen aangroeien.
Een steeds aanzienlijker wordend aantal gekwalificeerde arbeiders in de landbouw, de industrie, ambachten,
handel en administratie, gaan in alle lagen van de bevolking de individuele ontvoogding binnen brengen die
de werkelijke basis van iedere beschaving vormt.
Wij zijn verheugd dat wij op deze wijze aan Congo- ondanks de grootste moeilijkheden- de onontbeerlijke
middelen gegeven hebben die aan de basis liggen
van een land dat op weg is naar ontwikkeling.
De grote onafhankelijkheidsbeweging die gans Afrika
meesleept, heeft bij de Belgische bewindvoerders het
grootste begrip gevonden. Ten overstaan van het
eensgezinde verlangen van uw bevolkingen,hebben
wij niet geaarzeld om U vanaf nu deze onafhankelijkheid toe te kennen.

De onafhankelijkheid zal van iedereen inspanningen en
offers vragen. U zal de instellingen moeten aanpassen aan
uw opvattingen en aan uw noden, op een manier waardoor ze stabiel en evenwichtig worden. U zal ervaren administratieve kaders moeten vormen, de intellectuele en
morele vorming van de bevolking intensifiëren, de muntstabiliteit behouden, uw economische, sociale en financiële organisaties beschermen.
Breng de toekomst niet in het gedrang door haastige hervormingen, en vervang de instellingen niet die België u
overdraagt, zolang u niet zeker bent er betere te kunnen
maken.
Onderhoud met zorg de activiteiten van de medische
diensten waarvan de onderbreking desastreuze gevolgen
zou kunnen hebben, en die ziekten- waarin wij geslaagd
zijn ze te onderdrukken- opnieuw zouden doen verschijnen.
Draag zorg voor het wetenschappelijke werk dat voor u
een onschatbaar intellectueel patrimonium vormt.
Vergeet niet dat een serene en onafhankelijke rechtspraak een element van sociale vrede is, de garantie van
het respect van het recht van iedereen, verschaft een
staat een grote morele autoriteit bij de internationale publieke opinie.
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Aarzel niet u tot ons te wenden. Wij staan klaar om aan een edele, rechtvaardige strijd, een strijd die onmisbaar
uw zijde te blijven om u te helpen met onze raad om was om een einde te maken aan de vernederende slatechnici en ambtenaren te vormen die u nodig zult heb- vernij die ons met geweld werd opgelegd.
ben.
Wat ons lot is geweest gedurende 8O jaar koloniaal beAfrika en Europa vullen elkaar wederzijds aan en zijn in wind, onze wonden zijn nog te vers en te pijnlijk opdat
samenwerking in staat tot de schitterendste snelle ontwik- wij ze uit ons geheugen zouden kunnen wissen.
keling.
Wij hebben afmattende arbeid gekend,tegen een loon
Congo en België kunnen een eersterangs rol spelen door dat ons niet toeliet onze honger te stillen,ons goed te
een constructieve en vruchtbare samenwerking in we- kleden of fatsoenlijk te huisvesten, onze kinderen op te
derzijds vertrouwen.
voeden als kostbare wezens.
Mijne heren,
De ogen van de hele wereld zijn op U gericht. Op het moment dat Congo zelfstandig zijn eigen levenswijze kiest,
wens ik dat het Congolese volk het geheel van zijn geestelijke,morele en religieuze waarden mag bewaren en
ontwikkelen, waarden die gemeenschappelijk zijn en die
politieke wisselingen, rasverschillen of grenzen overschrijdt.

Wij hebben de steken, de beledigingen, de spot , die
we elke morgen,middag en avond moesten ondergaan, gekend omdat we zwarten waren.
Wie zal vergeten dat men bij een zwarte altijd „tu‟ gebruikte, zeker niet zoals bij een vriend, maar wel omdat
het eerbare „vous‟ alleen maar voor blanken was voorbehouden?

Blijf één en u zal u waardig tonen om de grote rol, waar- We hebben het meegemaakt dat onze gronden getoe u geroepen bent, te spelen in de geschiedenis van plunderd werden in naam van zogezegde wetteksten,
die niets anders deden dan het recht van de sterkste
Afrika.
erkennen.
Volk van Congo,
Wij hebben het meegemaakt dat de wet nooit dezelfde
Mijn land en ikzelf erkennen met vreugde en emotie dat was als het over een blanke of over een zwarte ging,
Congo op deze 30ste juni 1960, in volledig akkoord en in inschikkelijk voor de enen,wreed en onmenselijk voor de
vriendschap met België, de onafhankelijkheid en de inter- anderen.
nationale soevereiniteit bekomt.
We hebben het leed van de uitgewezen ter wille van
Moge God u beschermen.
politieke of godsdienstige overtuigingen gekend. Uitgewezen uit hun eigen vaderland was hun vertrek zelfs
Wanneer het applaus, met niet steeds dezelfde warmte, erger dan hun dood.
op alle banken is uitgestorven, wordt het stil en beantwoordt Patrice Lumumba de speech van onze koning met Wij hebben het meegemaakt dat in de steden schittede volgende toespraak:
rende huizen stonden voor de blanken en bouwvallige
hutten voor de zwarten.
Mannen en vrouwen van Congo,
Dat een neger niet toegelaten was noch in de bioscoStrijders van de onafhankelijkheid, die vandaag overwint,
pen of restaurants, noch in de winkels van de Europeanen. Dat een zwarte reisde in het ruim van een boot,
Ik groet U in naam van de Congolese regering.
aan de voeten van de blanke in zijn luxekajuit.
Aan U allen, vrienden, die zonder ophouden aan onze
zijde gestreden hebt, vraag ik van deze 30 ste juni 1960 een
beroemde datum te maken, een datum die u onuitwisbaar gegrift in uw harten zal bewaren, een datum waarvan u met fierheid de betekenis aan uw kinderen zult leren, opdat zij op hun beurt aan hun zonen en kleinzonen
de roemrijke geschiedenis van onze strijd voor de vrijheid
zouden doen kennen.
Want van deze onafhankelijkheid van Congo, ook al
wordt ze vandaag afgekondigd in goede verstandhouding met België, bevriend land met wie we op voet van
gelijkheid onderhandelen,

Wie zal tenslotte de schietpartijen vergeten waardoor
zovele van onze broeders zijn omgekomen, de cellen
waar diegene brutaal werden ingeworpen, die zich niet
meer wilden onderwerpen aan een bewind van een
rechtspraak die onderdrukking en uitbuiting betekende.
Door dit alles, mijn broeders, hebben wij heel diep geleden.
Maar wij, die door de stemming van uw verkozen vertegenwoordigers werden aangesteld om ons dierbaar
land te leiden, wij die in lichaam en ziel geleden hebben door de koloniale onderdrukking, wij zeggen u heel
luid, dat alles is voortaan voorbij.

toch kan geen enkele Congolees, die naam waardig,
vergeten dat ze werd bekomen door een strijd, een strijd De republiek Congo is uitgeroepen en ons land is nu in
van elke dag, een hevige en idealistische strijd, een strijd handen van zijn eigen kinderen.
waarin wij onze krachten,onze bezittingen, ons lijden, ons
bloed, niet hebben ontzien.
Samen,mijn broeders, mijn zusters, gaan wij een nieuwe
strijd beginnen,een edele strijd die ons land zal leiden
Deze strijd die tranen, vuur en bloed heeft gekost, wij zijn naar vrede, welvaart en grootheid.
er in het diepste van ons hart erg fier op, want het was
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Wij zullen aan de wereld tonen waartoe de zwarte mens
in staat is wanneer hij in vrijheid werkt, en wij zullen van
Congo het centrum van de uitstraling van gans Afrika
maken.
Wij gaan erover waken dat de gronden van ons vaderland werkelijk ten goede zullen komen aan zijn kinderen.
We gaan alle vroegere wetten herzien en er nieuwe maken, wetten die rechtvaardig en edel zullen zijn.
Wij zullen een einde maken aan de onderdrukking van
vrijheid van denken en er zorg voor dragen dat alle burgers ten volle zullen genieten van de fundamentele vrijheden, die voorzien zijn in de verklaring van de rechten
van de mens.
Wij zullen daadwerkelijk iedere discriminatie opheffen en
aan iedereen zijn rechtvaardige plaats geven. Een plaats
die hem zijn menselijke waardigheid, zijn arbeid en zijn
toewijding aan het land zal bezorgen.
Wij zullen niet de vrede van geweren en bajonetten laten
regeren, maar de vrede van de harten en van de goede
wil.
En voor dit alles, waarde landgenoten, wees er zeker van
dat wij niet alleen op onze enorme kracht en onze immense rijkdommen kunnen rekenen. Maar ook op de
hulp van talrijke buitenlandse landen waarvan wij de medewerking zullen aanvaarden, als zij loyaal zal zijn en als
die ons niet,gelijk welke politiek, zal proberen op te leggen.
Op dit vlak,is België- dat eindelijk de zin van de geschiedenis begrepen heeft en niet geprobeerd heeft zich te
verzetten tegen onze onafhankelijkheid- klaar om ons zijn
hulp en vriendschap aan te bieden, en een verdrag in
deze zin zal getekend worden tussen onze twee gelijkwaardige en onafhankelijke landen. Ik ben er zeker van
dat deze samenwerking voor beide landen voordelig zal
zijn.
Zo zal het nieuwe Congo, onze dierbare republiek die
mijn regering tot stand zal brengen,zowel naar binnen als
naar buiten, een rijk,vrij en welvarend land zijn.
Maar opdat wij zonder vertraging dat doel zouden bereiken,vraag ik u allen, wetgevers en Congolese burgers,mij
met al uw krachten te helpen. Ik vraag u allen de stammentwisten te vergeten, die ons uitputten en dreigen ons
het misprijzen van het buitenland op de hals te halen.
Ik vraag aan de parlementaire minderheid om mijn regering te helpen door een opbouwende oppositie en door
strikt binnen de wettelijke en democratische perken te
blijven.
Ik vraag u allen voor geen enkel offer te wijken om het
welslagen van onze grootse onderneming te verzekeren.
Ik vraag U tenslotte om onvoorwaardelijk het leven en
de goederen van uw medeburgers en buitenlanders die
in ons land gevestigd zijn, te eerbiedigen. Indien het gedrag van deze buitenlanders te wensen over laat, zal
onze justitie ze onmiddellijk verwijderen van het grondgebied van de republiek.
Indien daarentegen hun gedrag goed is moeten wij hen
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gerust laten. Want ook zij werken aan de welvaart van
ons land.
De onafhankelijkheid van Congo betekent een beslissende stap in de bevrijding van het hele Afrikaanse
continent.
Ziehier,Sire, excellenties, dames, heren, mijn waarde
landgenoten, mijn rassenbroeders,mijn strijdmakkers,
wat ik u heb willen zeggen in naam van onze regering,
op deze luisterrijke dag van onze volledige en soevereine onafhankelijkheid.
Onze sterke, nationale volksregering zal het heil van dit
land zijn.
Ik nodig alle Congolese burgers,mannen,vrouwen en
kinderen uit, om zich daadwerkelijk aan het werk te zetten met het oog op het scheppen van een welvarende
nationale economie, die onze economische onafhankelijkheid zal bezegelen.
Eer aan de strijders voor de nationale vrijheid
Leve de onafhankelijkheid en de Afrikaanse eenheid.
Deze speech werd verschillende malen onderbroken
door applaus.
Ik denk echter niet dat onze koning daaraan meegedaan heeft.
Hij zal dit affront niet licht vergeten.
Enkele uren na deze ophefmakende redevoering bood
de Congolese regering een lunch aan, waaraan ook
onze koning aanzat. Gedurende deze lunch bracht
Lumumba een toast uit op de koning en het Belgische
volk. Hierin was hij veel gematigder.
Had hij intussen wat dieper nagedacht toen hij zei;
Sire, excellenties, dames en heren,
Op het ogenblik dat Congo de onafhankelijkheid bereikt, houdt de ganse regering eraan een plechtige
hulde te brengen aan de Koning der Belgen en aan het
edele volk dat hij vertegenwoordigt, voor de hier volbrachte taak gedurende drie kwart eeuw. Want ik zou
niet willen dat mijn gedachten verkeerd zouden geïnterpreteerd worden.
Het staatshoofd en de leden van de regering hebben
samen met Zijne Majesteit de Koning hulde gebracht
aan de graven van de pioniers evenals aan het standbeeld van Leopold II, eerste soeverein van de onafhankelijke Congostaat. Sinds hun tijd werd een stad opgebouwd waarop wij fier zijn. Een stad die de leden van
de buitenlandse delegaties hebben kunnen bewonderen en die slechts één aspect is van het moderne Congo.
Deze schitterende verwezenlijkingen die vandaag de
trots uitmaken van het onafhankelijke Congo en zijn
regering, danken we aan de Belgen.
België heeft zonder uitstel of beperking de volledige en
totale onafhankelijkheid van Congo erkend.
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Wij wensen dat deze realistische politiek uitmondt in een Tamtamgeroffel in duivels ritme lokt de toeschouwers.
duurzame en vruchtbare samenwerking tussen twee on- Beschilderde negers, wringen hun lichaam in allerlei
afhankele volkeren; soeverein, gelijk, maar verbonden bochten.
door vriendschap.
Een met een ijzingwekkend masker, gekleed met een
Ik hef mijn glas op de gezondheid van de Koning der Bel- strooien rok danst en springt als bezeten en stoot hysterische kreten uit. Negerkindjes beginnen onwillekeurig het
gen.
ritme te zoeken en dansen mee. Vrouwen met een kind
Leve Koning Boudewijn
op de rug beginnen mee te wiegen en klappen in de
handen.
Leve België
Blanke kinderen kruipen dichter tegen hun papa.
Leve het onafhankelijke Congo.
Er is een kampvuur van de chirojeugd. Een groot vuur,
Feest van de onafhankelijkheid
Zijn ze hier in Kamina, in Katanga ook op de hoogte dat
de Belgische en Congolese regering een vriendschapsverdrag hebben afgesloten? Hebben ze al weet van de
beledigende speech van Lumumba aan het adres van
onze Koning? De vele goede zaken niet benoemend, de
slechte zwaar benadrukkend.
Is dat de betekenis van het overal opstijgend tamtamgeroffel.
Independance en vier dagen zondag en allemaal een
onafhankelijkheidspremie. De palmwijn en het Simbabier
zal met beken vloeien.
De echo van de tamtams is heel de nacht hoorbaar.
Soms luider, soms doffer. Zoals het geschrei van een kind
dat geboren wordt.
Kongo is geboren, maar de barensweeën zijn nog niet waarvan de vlammen naar de sterren grijpen. Allen hebvoorbij.
ben een tamtam en ze zitten in een cirkel rond hun
kampvuur. De toeschouwers er achter.
Nooit is het echter zo kalm geweest in Kamina-stad als
gedurende deze vier dagen feest. Iedereen is opgelucht, De leider, uitgedost met pluimen springt en danst en
de zwarten en vooral de blanken. Iedereen lacht en is sleept de kinderen mee. Liedjes met steeds dezelfde
blij. Blanken mengen zich tussen de zwarten en drinken woorden.
mee. Het lijkt wel een Vlaamse kermis. Hun folkloristische
dansen zijn betoverend. Blanke ouders trachten hun kin- Ter onzer ere voeren ze ‟n paar toneeltjes op in het Frans,
deren gerust te stellen bij het zien van al die angst aanja- waaronder een Koning met Belgische kepie die een solgende, felgekleurde maskers en de wilde sprongen. Foto- daat decoreert.
toestellen klikken en camera‟s zoemen.
Het kampvuur smeulde nog toen we opstonden en naar
En ik hoor ze tegen elkander zeggen “ we hebben ons de sterren keken. We haalden diep adem toen we terug
voor niets ongerust gemaakt.”
naar ons voertuigen gingen.
Mooie negermeisjes lopen gearmd en dansend langs de
straat.
Met frisse kleedjes, hun wangen overdreven rood geverfd, hun nagels gelakt. Meisjes die de „beschaving‟ te
pakken hebben. Op diverse podiums staan, muzikanten
en zangers. Na elk liedje worden ze beloond met daverend handgeklap. Door zwart en blank. Tussendoor een
steeds weerkerend liedje met slechts een woord: independance, independance in verschillende toonaarden.
Een paar medicijnmannen of tovenaars, met spieren als
koorden op hun blinkend lijf, staan als marmeren standbeelden. Een luipaardvel over hun brede schouders en
met een duistere, ondoorgrondelijke blik. Er naast een
breedgeschouderde kerel in maatpak met een machete in de hand. Voor het contrast of voor wat ??

Onze gedachten tollen na over al dat vreemde, over
Congo dat mooie onmetelijke land vol tegenstellingen,
dat nu Republiek Congo is.
Met een tevreden glimlach sluit ik de brief voor mijn
vrouwtje. Ik stel me haar blijdschap voor wanneer ze
hem zal ontvangen. Met het nieuws dat we nu dinsdag
inschepen op de „Kamina‟ boot, richting België. Richting
Siegen. Naar haar, naar Rudi naar Sonja.
De kitzak is klaar. De valies moeizaam gesloten Morgen
gaat het per C-11 naar Kitona. Vandaar de boot op.
Twee maanden zullen we dan weg geweest zijn. Ruim
voldoende. Onze opdracht is volbracht. Congo is onafhankelijk, een soeverein land, en alles is relatief rustig
gebleven.
Onze taak zit er op.
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men?

Midden in de nacht word ik gewekt door een koortsige Het vliegveld van Leopoldstad zou in handen zijn van de
stem, “opstaan, verzameling peloton. Alarm Rood.”
Half slaperig schiet ik wakker. Ik was juist aan het dromen
dat ik met Rudi en Sonja cowboy aan het spelen was.
Totdat het ineens helder tot me doordringt: alarm rood.
Dat betekent in 30 minuten klaar zijn om te vertrekken.
Mijn boeltje was gelukkig al gepakt voor de terugreis. En
nu dit alarm. Daar gaat onze terugreis. Het zo verlangend
weerzien.
Ik ga naar het bureel. De telefoons rinkelen aanhoudend.
De commandant praat nerveus in een telefoon.
De officieren en onderofficieren komen hijgend binnen.
Wat is er gebeurd ?

zwarten.

Oproer bij de Openbare Weermacht.

Eindelijk komt er een bevel. Echter niet voor ons. De paDe berichten blijven binnenstromen, het een al onheil- ra‟s zullen onmiddellijk vertrekken en boven het vliegveld
spellender dan het ander. Sommige spreken elkaar te- van Leopoldstad springen om het vliegveld te heroveren.
gen.
Nadien blijkt dat de para‟s bevel hebben gekregen om
Radio Brazzaville onderbreekt zijn lichte muziek om door te vliegen naar Kitona. Verbod om te springen en in
nieuws door te geven. De helft van Leopoldstad is in te grijpen.
handen van de muiters. De weermacht, waar de Belgen
De diplomatieke molens draaien op volle toeren. Amerizo trots op waren heeft zich tegen ons gekeerd met al
ka, Rusland, China, de UNO, iedereen is zich aan het behun wapens en munitie.
moeien.
Lumumba zou gezegd hebben “ de blanken hebben
-Ambassadeur Van den Bossche heeft zich in verbinding
hier genoeg halfbloedjes gemaakt, nu is het de beurt
gesteld met Lumumba. Die trekt het zich niet aan en
aan ons om halfbloeden te maken.” Hetgeen zijn volgewakkert de rellen nog aan.
lingen dan ook prompt gedaan hebben.
- Kasavubu wordt de baas van de Weermacht en iederNonnetjes zijn buitgemaakt en verkracht. De blanke offieen van de Weermacht krijgt een graad bij.
cieren en onderofficieren van de Weermacht zijn opgesloten. Of gevlucht.
Ik denk aan mijn weermachtcollega van ons bezoek
aan hun kazerne. Dan is hij nu adjudant. Zal hij ook rebelVolledige chaos.
leren?
De toestand in Katanga is voorlopig rustig. Het alarm
Zal hij ook de blanken molesteren?
rood wordt afgeblazen. We mogen niet vertrekken. We
zijn op stand-by gezet.
-Kasavubuu belooft maatregelen te nemen om de blanken te beschermen.
Berichten blijven echter aanhoudend binnen stromen.
Beloofd ! Maar is Lumumba daar ook mee akkoord. Ze
Thijsville volledig in handen van de rebellen. Lange rijen
zijn van verschillende stammen en Lumumba en Kasavublanke vrouwen en kinderen vluchten weg. Een gedeelte
bu zijn niet bepaald vrienden van elkaar.
slaagt erin de Congo stroom over te steken en zijn in veiligheid in Brazzaville.
Ook in Katanga opstand
We voelen allen een koude woede in ons opstijgen. Vrou- Intussen is de onrust uitgedeind naar Katanga. Naar Kawen en kinderen beschermen leek gisteren nog zo ver mina. Het Kamina waar het eergisteren nog zo rustig was.
weg, en nu is het broodnodig.
Was het tamtam geroffel een voorbode wat ze van plan
waren? Boodschappen die wij niet begrijpen?
Waarop wachten we? We zijn klaar. Onze laders zitten
vol kogels, de granaten zijn verdeeld. In onze rugzak eten En nu :
voor twee dagen.
Nonnen, besmeurd en met gescheurde kleren, de wanDe vliegtuigen staan klaar. In vijftien minuten kunnen we hoop en schrik in hun ogen komen op onze basis toe. Ze
weg zijn.
durven nauwelijks aan onze dokter zeggen wat er gebeurd is. We kunnen het raden. We zien het aan hun
Waarom neemt de regering geen maatregelen? Waarwanhopige blikken.
om mogen we onze vrouwen en kinderen niet bescher-
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Ik zie ook miss Kamina. Haar zoontje meesleurend, de
paniek en verschrikking in haar ogen. Is dat die lachende, dansende vrouw, uit de mess.?
Mannen zijn er weinig tussen de vluchtelingen. Zijn voorlopig in hun wijk gebleven om te verdedigen wat gaat.
Alleenstaande villa‟s zijn verwoest en geplunderd.
De vrouwen hun ogen staan angstig, spreken verwarde
taal. Kinderen schreien onophoudelijk. Kinderen zoals
Rudi en Sonja
Luitenant Farcy, onze pelotonscommandant komt naar
ons toe.
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Om 10u30 is het „O‟ groep voor het kader. Onze commandant ziet er doodvermoeid uit. De telex ratelt.
Soldaat Alex zit aan de militaire radio. De koptelefoon
op het hoofd. Hij luistert gespannen.
-Thijsville, Matadi en Boma zijn in handen van de zwarten, ook nog steeds de helft van Leopoldstad en het
vliegveld.
-Heel Katanga is onroerig. Katanga de rijkste streek van
Congo. Wat zal Tsjombé doen, de leider in Katanga?
Ook helemaal geen vriend van Lumumba.
-Blanken uit Kongolo vluchten naar Albertstad. Ze worden onderweg tegengehouden. Twee van hen worden
doodgeschoten, verschillenden verwond. De meeste
vrouwen verkracht. Een helikopter is op weg om ze op
te halen.
Bij ons in de basis is een vluchtelingensysteem ingericht.
Ze blijven immers ons kamp binnenstromen en hebben
de vreselijkste verhalen. Het medisch team heeft de
handen vol.
-Met de Boeing van de Cyclisten is eveneens de kabinetschef van minster Gilson toegekomen, met speciale
volmachten van de regering. Wat dat ook moge betekenen.

We mogen nog niet tussenkomen. Ook in Kamina niet.
“We zitten immers in een vreemd land” zegt hij,” Iedere
tussenkomst van ons kan beschouwd worden als een
oorlogsdaad.
Lumumba zal dan geen ogenblik aarzelen om de hulp in
te roepen van de Russen”
En dan komen de Amerikanen tussen beide natuurlijk; En
wat dan?
Het is duidelijk dat er een verbeten strijd wordt gevoerd
om de rijkdommen van Congo, zijn diamanten, zijn koper, zijn uranium. Iedere grootmacht ruikt zijn kans om de
plaats van de Belgen in te nemen.
En wij hier ter plaatse kijkend naar de verkrachte vrouwen, de mensen die een leven van werken in rook zien
opgaan.
Wij zijn slechts de verdwaalde pionnetjes in dit strategische spel van politiek en kapitaal.
Radio Brussel meldt dat er versterkingen gestuurd worden.
De Cyclisten, het 12e linie, de Carabiniers zijn al op weg.
We moeten de mannen bezighouden. Rond de blokken.
Steeds in gevechtskledij om eventueel direct te vertrekken.
Deze morgen was ik turnen aan het geven aan mijn peloton, toen de cyclisten toekwamen. Ik herkende een
paar kameraden. Ze keken heel verwonderd. Ze dachten dat we al ergens aan het tussenkomen waren.

-Onenigheid tussen de regering Lumumba en de deelregering van Katanga onder leiding van Tjombé.
-Tjombé zal waarschijnlijk een beroep doen op de Belgische troepen.
-Sabena heeft vliegtuigen naar Brazzaville gestuurd om
de tot daar geraakte vluchtelingen te evacueren.
-Intussen is ook het 5é Linie toegekomen in een Boeing.
-Commandant Weber verwacht dat we binnen de 24
uur een opdracht zullen krijgen.
Congo staat in rep en roer. Overal woedt de opstand in
alle hevigheid. De haat tegen al wat blank is, verspreid
zich als een olievlek en wordt erger.
De roes, het vierdaagse feest, is voorbij. Ze zijn onafhankelijk. Ze zijn nu vrij. Maar de massa vraagt zich af waar
de „dependance‟ is. Ze hebben nog geen blanke
vrouw vrijwillige gekregen. Ze wonen nog in dezelfde
hutten. Ze moeten hetzelfde werk doen en verdienen
niets meer. Ze zijn geen baas geworden en alles is juist
hetzelfde als voor 30 juni. Ja alles is hetzelfde gebleven
voor de massa behalve voor de politiekers, die zich zelf
een wedde toegekend hebben van 500.000 fr.
En voor de officieren en onderofficieren van de weermacht die een graad bij gekregen hebben. Lumumba
wil de weermacht zo aan zijn kant krijgen. Hij hitst ze op.
Roept op tot rebelleren tegen al wat blank is. Zijn speechen dringen via transistor radiootjes door tot in de
diepste brousse.
-Zaterdag 9 juli, 15u00: De regering van Katanga gaat
de onafhankelijkheid van Katanga uitroepen. Wil zich,

Page 36

V e r b r o e d e r in g B e v r ij d in g V Z W

als rijkste provincie, afscheuren van Congo. Buurland
Rhodesie, onder Engelse invloed heeft troepen aangeboden om dit te bewerkstellingen.
Ik vraag me af of België hiermee akkoord is. Welke duistere machten werken er achter de schermen?
-De basis Kamina heeft aan Cometro in Leopoldstad
gevraagd om de tweede marseenheid Bevrijding naar
Elisabethstad te sturen om te beletten dat de Rhodesiers
de grens met Katanga overschrijden.
Waar is nu de zo geroemde eenheid van Congo. Wie
heeft feitelijk de touwtjes in handen van heel deze overkokende
heksenketel? België, wat hebt u gedaan? Waarom hebt
U die onafhankelijk zo onvoorbereid gegeven? Een land
de onafhankelijkheid geven zonder een bekwame elite,
zonder universitair afgestudeerden. Geeft men een kind
dat nauwelijks heeft leren lopen , een onbeperkte vrijheid? Maar dan denk ik, wiens schuld is het dat er nauwelijks hoger onderwijs is?
Nu is het te laat. De start is gegeven. Waar en hoe zal
het eindigen?
-19u00 uur: de radio’s en telefoons gonzen hier van de
noodkreten. Een trein met vluchtelingen vanuit Kabalo is
aangevallen door razende negers. Vrouwen verkracht.
Een kindje de vingers afgehakt. Wreed en zonder erbarmen.
Aanhoudend stromen nu de vluchtelingen toe. Zonder
valiezen, zonder iets. Wilde paniek. De vrouwen en kinderen zitten onder het bloed. In hun vlucht naar ons beschermend kamp, zijn ze bekogeld met stenen en werd
er met stokken op hen geslagen.
En wij, wij wachten. Onze soldaten, onze officieren, de
onderofficieren zijn woedend.
Vliegtuigen zijn hier juist opgestegen om vluchtelingen te
gaan halen in Elisabethstad. Ze zijn hier leeg vertrokken
en wij staan te wachten.
Het resultaat van 80 jaar Belgische kolonisatie. De blanken worden verdreven en uitgemoord. Hun huizen geplunderd.
Zondag 10 Juli, opdracht Elisabethstad
Aankomst
Om 2 uur deze nacht was het opnieuw alarm rood. Deze keer goede keer.
Al de marscompagnies zijn paraat. Ook het peloton paracommando‟s. Het is een drukte van jewelste maar niemand is luidruchtig. Het is een bezinnende, tuchtvolle
stilte, met een hartkloppende spanning.
Snel alles op de camions en weg waren we naar de
vliegtuigen.
De motoren van de vier vliegtuigen draaiden reeds en
om 4 uur hingen we in de lucht. Bestemming Elisabethstad. Eindelijk heeft dan toch iemand, Gilsonneke? het
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bevel durven geven om tussenbeide te komen.
Gilson niet alleen waarschijnlijk. Er zal zwaar gepalaverd
geweest zijn in Brussel tussen de regering, de koning en
de grote maatschappijen.
Gelukkig is het vliegveld van Elisabethstad nog niet in
handen van muiters zodat we om 6u ‟s morgen ongestoord kunnen landen.
Ik kijk verwonderd toe. Overal lopen burgers met allerlei
wapens, jachtgeweren, oude pistolen. Ze zijn onbeschrijflijk gelukkig dat we er zijn. De tranen lopen over hun wangen en aan het handen schudden komt geen einde. Ze
werken als bezeten om ons te helpen onze uitrusting,
munitie en bagage uit de vliegtuigen te halen.
Heel de nacht hebben ze op het vliegveld de wacht
gehouden en verdedigd om ons toe te laten te kunnen
landen.
“Gelukkig, gelukkig dat jullie er eindelijk zijn” zucht een
koloniaal,” lang hadden we het hier niet kunnen volhouden.”
“Hoe is de toestand nu ?” vraag ik hem.
“ Helemaal niet goed? Tot in het centrum van de stad
zijn ze nog niet kunnen komen. Het munitiedepot is eveneens nog in ons handen. De meeste van de vrouwen en
kinderen zijn nu verzameld
in het college. We hebben rondom versperringen aangebracht en ‟n tiental mannen zijn daar gebleven om het
te verdedigen.”
“ Zijn er al doden?” vraag ik verder.
Zijn stem trilt en hij verbijt zijn tranen.
“Sinds gisteren avond al zeven blanke mannen, waaronder de consul van Italië. Verschillende vrouwen zijn tevens meervoudig verkracht. Het is onmenselijk.
Gisteren avond hebben ze een meisje van zeven jaar
gevangen genomen. Ze hebben dit kind verkracht met
tienen achter elkaar. Nadien hebben ze het vol pili-pili
gestoken en haar toen dichtgenaaid. Zo hebben we
haar gevonden.”
Is dit alles waar? Kunnen mensen zo wreed zijn?
Bevelsoverdracht eerste peloton
We krijgen direct een opdracht. Het eerste peloton
moet zich opstellen in de blanke wijk, om het indringen
van de muiters te beletten.
Luitenant Farcy, de pelotons commandant, vraagt me
het peloton te verzamelen.
“Sorry, jongens “ zegt hij “ik ben niet langer uw pelotonscommandant. Ik ben aangeduid als verbindingsofficier.
Chef Kimpen is vanaf nu uw pelotonscommandant.”
Ik kijk ze alle 33 aan. Het zijn taaie gasten, maar nog zo
jong. De meesten rond de 20 jaar. Jef Truyens nog maar
17.
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Ik voel een loodzware verantwoordelijkheid. God geve
dat ik ze allemaal levend en gezond terug thuis krijg.
De sectiecommandanten, sergeant Van Assche, sergeant Cackaert, sergeant Mulkens komen naar me toe.
Kloppen me op de schouders. “Dat zal wel lukken Thuur”
zeggen ze.
Het lijkt een spookwijk te zijn. De meeste villa‟s zijn verlaten. De bewoners gevlucht in wilde angst. De weinige
bewoners die nog gebleven zijn en zich verschanst hadden, komen ons danken met tranen in de ogen. Ze weten niet wat doen om hun dank te betuigen. Ze brengen
ons broodjes, frisdrank, fruit, bier. Genoeg voor de hele
compagnie.
“Stop, stop “ zeg ik “ we zijn
slechts met 33 man.”
Wanneer ik met hen spreek
over de gebeurtenissen,
worden ze schichtig en kunnen haast niet meer spreken
van angst.
Het zijn allen mensen die
hier een gans leven hard
gewerkt hebben en die geslaagd zijn. Nu in een klap
verliezen ze alles en moeten
ze volledig opnieuw beginnen. Maar waar ?
Een man komt jachtig naar
me toe. Hij geeft me de sleutels van zijn huis.
“ Hier zie, ga maar naar binnen.” Ik volg hem.
Kleren en waardevolle voorwerpen, had hij in veiligheid
gebracht. Nu was hij terug gekomen om wat speelgoed
te halen voor zijn dochtertje.
“Waar is uw vrouw en dochtertje nu?” vraag ik hem.
Hij begint te wenen.
“In de stad, in het college, waar de meeste blanken nu
samen zitten, en “ snikt hij, “ het ergste is dat mijn vrouw
deze week moet bevallen.”
“ Alles wat hier in huis is mogen jullie gebruiken” gaat hij
verder, “ en als je verder moet, mag je alles vernielen.
Liever dat, als dat de negers het in handen krijgen.”
Wat moet zijn wanhoop diep zitten. Zo je huis verlaten.
De kassen staan vol met porselein. Mooie schilderijen
aan de muur. Een radio pick-up in de hoek met een grote verzameling platen. De bedden, de meubels. In de
waskamer staat nog wasgoed in het zeepsop. De ijskast ,
volgepropt met vlees, groenten en fruit. In de kelder de
fijnste dranken.
Mijn God, zo te moeten vluchten!
“Nee, mijnheer” antwoord ik hem, “ we gaan hier niets
vernielen en nergens aankomen. We gaan hier deze
nacht wel elk om buurt komen rusten.
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We zijn allen doodmoe. De helft van de manschappen
mag ‟n paar uur rusten. Nadien de ander helft. Wapen
steeds binnen handbereik. Ik stel de helft van het peloton buiten op. Vraag aan Easy me onmiddellijk te verwittigen als er iets verdachts is. Vraag hem me te wekken
om twee uur voor de aflossing. Ik ga terug de woning
binnen. Iedereen heeft een plaatsje gevonden en
slaapt. Alle bedden, zetels en stoelen zijn bezet. Alleen
de badkamer is nog vrij. Ik leg me op de grond en val
onmiddellijk in slaap.
Alles is die nacht rustig gebleven. Hebben ze schrik gekregen?
Bij het eerste licht krijg ik
bevel van de compagniecommandant om verder
op te trekken naar het
centrum. En wees voorzichtig.
“Roger out” antwoord ik
en zet de radio op stand
bye.
Evacuatie blanken
Zonder een schot te moeten lossen zijn we Elisabethstad binnengedrongen.
Samen met de rest van de
compagnie zijn we geïnstalleerd in het Atheneum, het Athenée Royale d‟Elisabethville.
De verzamelde burgers zijn onder onze begeleiding
naar de luchthaven gebracht. Het is er grote chaos. De
meeste willen zo snel mogelijk naar België. Wanneer één
vliegtuig vol is stijgt het onmiddellijk op. Sommige zouden aan de vleugels gaan hangen om mee te kunnen.
Gelukkig zijn er verschillende vluchten.
We moeten patrouilleren in de stad. De avondklok is
ingesteld op 19u00. Door de radio is omgeroepen, dat
iedereen wordt neergeschoten die na 19u op straat is.
De stad is leeg en doods. We zoeken ons een weg doorheen het puin van de geplunderde winkels, dat op
straat verspreid ligt.
Onze zenuwen zijn gespannen. Bang voor sluipschutters.
Auto‟s liggen overal, met de wielen omhoog, de deuren
verwrongen.
Schoten weerklinken ergens uit een andere straat. Een
verre kreet. Een plunderaar die verrast is door een van
onze patrouilles.
Buiten het centrum is de ravage nog groter. Ganse straten geplunderd, de huizen totaal vernield.
De consul van Italië is gisteren vermoord, zoals men ons
reeds verteld had. Een schot door zijn hoofd, gelost van
op nauwelijks 10 cm afstand. Dus koelbloedig geëxe-
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cuteerd. Zijn vrouw was slechts een hoopje ellende en van de gevangenis.
verdriet. Haar ogen waren droog en ik zag de groeven
waar haar tranen gelopen hadden, toen ze naar het Mannen van onze compagnie moeten ze bewaken,
samen met trouw gebleven zwarte politiemannen.
vliegveld vervoerd werd.
Ze zitten als dieren in een hok, met verschillenden in één
cel. Ze worden beledigd, bespuwd en uitgescholden
door binnen en buiten lopende blanken en zwarten.
12 Juli. Tsjombé heeft Katanga onafhankelijk verklaart.
Soms zelfs geslagen als ze er de kans toe hebben. We
Op vraag van Tsjombé heeft commandant Weber het trachten ze zoveel mogelijk te beschermen.
bevel over al de Belgische troepen in Katanga gekregen.
Schuilt er in ieder mens een dier? En zijn wij wel zo beKapitein Bastijns, wordt de nieuwe bevelhebber van de schaafd? De negers hebben de laatste weken onvooreerste marscompagnie.
stelbare wreedheden begaan. Maar toch ook weer niet
allen.
Weber heeft al ‟n paar redevoeringen voor de radio gehouden, en woorden gesproken die recht naar het hart En weerloze gevangenen stampen op gevoelige plaatvan de burgers gingen. Iedereen heeft hier dan ook de sen is dat niet even barbaars?
mond vol over die energieke commandant Weber.
Alles is hier zo verward, hier gelden andere normen. Ik
Intussen worden er dringend versterkingen aangevoerd ben blij dat we deel uitmaken van een tuchtvolle comvanuit België en Duitsland.
pagnie.
Tsjombé en afscheiding Katanga

Een tweede marscompagnie bevrijding, onder het bevel Telkens ik met een blanke burger spreek is het eerste
van Kapitein Vroome wordt ingezet in Leopoldstad. Ze wat hij vraagt:“Awel chef, hoeveel makakken hebt ge
helpt de streek beveiligen, voorkomt plunderingen, zorgt al doodgeschoten?”
voor de evacuatie van gevluchte Europeanen.
Wanneer ik zeg “ nog geen enkele,” moeten ze zich
Ze komt ons nadien versterken in Elisabethstad. Samen bedwingen om niet boos te worden en zie ik hun verbolmet marscompagnies van de grenadiers, cyclisten, 1 ste genheid op hun gezicht.
para‟s, gidsen en 12 linie.
Wat opvalt is dat de meeste leiders, de hoge functionaDe staf van Bevrijding is op 18 Juli eveneens in Elisabeth- rissen, de hogere officieren bij politie en weermacht, de
stad aangekomen.
grote directeuren, dat die gevlucht zijn. De kleinen zijn
gebleven of moesten blijven.
Al de marscompagnies
vormen nu de “region 1 du
Katanga” en staan onder bevel van de korpscomman- Alles draait hier om de Union-Miniere,en na de ordeherdant Bevrijding, Lt- kolonel De Vylder.
stelling in Elisabethstad, heb ik nog geen enkele opdracht gehad of het was voor de Union-miniere. De groCommandant Weber wordt de persoonlijke adviseur van te afdeling van de generale maatschappij.
Tsjombé.
Om het kapitaal te verdedigen, de aandelen opnieuw
Sergeant Willy Van Vlierberghe wordt samen met twee omhoog te krijgen. De productie van de kopermijnen
soldaten de lijfwacht van Tsjombé.
en andere grondstoffenmijnen, te handhaven. Al de
rest in romantiek.
Ze wonen en slapen in de mooie villa van Tsjombe. Ze
hebben hun uniform moeten ruilen voor een mooi burger- In radio en pers: het is alles Katanga wat de klok slaat.
pak. De bobbel van hun schouderholster met pistool is Over Katanga dat zijn onafhankelijkheid heeft uigeroegoed zichtbaar.
pen, en zich afscheurt van de rest van Kongo. Zal
Tsjombé dat klaar krijgen?
Eigenlijk is het een koddig zicht wanneer we Willy achter
Tsjombé zien lopen. Willy een moedig en goedlachs on- Dan vervalt de rest van Kongo in armoede. 66% van de
derofficier is klein van gestalte en Tsjombé steekt zeker inkomsten komen uit Katanga, want in Katanga zit
twee koppen boven hem uit. Heel indrukwekkend is dat goud,koper, diamant. In Katanga zijn de mijnen.
dus niet.
Het zit hier nu boordevol troepen.
Maar commandant Weber zal wel zijn redenen gehad
hebben om hem te kiezen.
De Congolese regering is niet erg opgezet met de
Katangese secessie. Ze verstuurt een telegram naar de
Commandant Weber is alom tegenwoordig in de villa en VN voor dringende militaire bijstand.
bijna dagelijks hebben er vergaderingen plaats met een
vijftal Amerikanen. Waarover? Over wat? Dat weet Willy Secretaris-generaal Dag Hammarskjöld zoekt koortsachniet. Steunen de Amerikanen achter de schermen, dan tig naar een oplossing.
toch de afscheiding van Katanga?
We eten allen in de clubs van de Union-miniere. Alle
Allerlei opdrachten
eten en drinken is gratis. Voor ons is dat heel veel, voor
hen een peulschilletje.
De meeste muiters hebben zich overgegeven, zijn gevangen en afgevoerd. Zware gevallen zitten in de cellen
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Toch na ‟n paar dagen werd het gratis drinken afgeschaft. Nadien het gratis eten. Maar het eten blijft lekker
en de prijs is eerder symbolisch. De grote schrik is er uit.

Een dramatisch gesprek was het. Een gesprek dat de
toekomst van Katanga misschien richting heeft gegeven.

De verenigde naties zijn in spoedvergadering bijeen gekomen.

Plunderingen

Ze vinden dat België niet het recht heeft om tussen te
komen in een soeverein land. Ze beschouwen het als
een agressie tegen een onafhankelijke staat ook al is dit
een ex-kolonie.
De veiligheidsraad beslist dat België zijn troepen moet
terugtrekken en dat er blauwhelmen gestuurd worden.
Verboden landing Lumumba
Een heldere avond, met vredige sterretjes, zoals ze al
miljoenen jaren vredig pinken.
Het is 21u30. We worden dringend opgeroepen. Onmiddellijk naar het vliegveld en het volledig afgrendelen.
In de lucht toert een vliegtuig. Het vliegt pinkend rondjes:
rood-groen, rood-groen.
Lumumba en Kasavubu willen landen. Tsjombé weigert.
Munongo, Katangees minister van binnenlandse zaken,
bevindt zich in de controletoren en is in verbinding met
het vliegtuig.
Lege vaten worden op de landingsbaan geduwd. De
landingsbanen worden in het duister gezet.
Munongo spreekt met Kasavubu. De radioverbinding is
prima.
Munongo zegt dat hij de toelating tot landen niet kan
geven.
Voor de veiligheid van Katanga en van Lumumba.
Kasavubu dringt aan. Ik hoor Munongo zeggen:
“ De tegenwoordigheid van Lumumba, zal in de huidige
omstandigheden de orde verstoren. Want telkens
Lumumba in Katanga geweest is, heeft er bloed gevloeid. De grond van Katanga is niet deze van Lumumba. Katanga zal heel gelukkig zijn om u te ontvangen
mijnheer Kasavubu, maar niet in gezelschap van een
individu zoals Lumumba”.
Einde gesprek.
Het vliegtuig verwijderd zich. Richting Luluabourg in de
Kasai. De voelbare spanning in de controletoren neemt
af.
Soldaten ontruimen de vaten van de landingsbaan. De
lichten worden terug aangestoken. Het vliegveld blijft
omsingeld door onze mannen, het geweer in aanslaghouding.
Zweet parelt in druppels op het voorhoofd van Munongo.
Hij knikt en probeert te glimlachen wanneer hij de trap
afdaalt.

De vluchtelingen mogen opnieuw de vertrekhall in. Enkele vliegtuigen van Sobelair en Sabena zetten hun
motoren aan.
“ De reizigers voor Angola en Brussel, gelieve zich naar
de vliegtuigen te begeven,” klinkt het monotoon door
de luidsprekers. Vrouwen, kinderen, mannen,rennen
paniekerig naar de openstaande vliegtuig deuren.
Bang geen plaats meer te hebben.
Kinderen huilen en roepen krijsend naar hun papa, die
besloten heeft te blijven. Die weigert zijn levenswerk in
de steek te laten. Die hoopt dat alles nog zal worden
zoals vroeger.
De laatste vluchtelingen worden naar binnen geperst.
De deuren sluiten traag. Het eerste vliegtuig zet zich in
beweging.
De mannen die niet meewilden, zwaaien het na, draaien zich om, hun tranen verbijtend en gaan langzaam
naar hun auto.
Op de parking blijven de auto‟s achter van de gerepatrieerden. De sleutels in het contact.
Om het plunderen te stoppen werd er op de radio omgeroepen dat al degenen die betrapt worden met geplunderde zaken, de doodstraf krijgen. Dat leek me nu
ook wel wat overdreven, maar ja, misschien zou het
helpen.
En of het hielp. De negerwijken, lange rechtlijnige straten, met aan beide zijden kleine aaneengeregen huisjes
zonder verdieping, liggen uitgestrekt buiten het centrum.
„s Anderdaags na de uitzending doen we een patrouille
doorheen de wijk. Het is alsof er een reusachtige rommelmarkt plaats heeft. Langsheen beide zijden van de
straten, liggen ijskasten, meubels, matrassen, schilderijen, allerlei prullen.
Gewoon uit schrik, buitengekieperde gestolen goe-
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deren.
Ik stop en vraag aan een schichtige zich wegstekende
vrouw of die ijskast en kinderwagen van haar is.
Non,non, is niet van haar of haar man. Anderen, ze weet
niet wie, hebben dat deze nacht voor haar deur gegooid.
“nous, rien volé” zegt ze hakkelend in gebroken Frans.
Ze haalt opgelucht adem wanneer we terug de jeep
instappen.
Ongeloofkijk! En onbegonnen werk om dat alles terug te
laten ophalen en helemaal onbegonnen om dat alles
terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaars, waarvan de meesten naar België geëvacueerd zijn.
Wat er mee zal gebeuren kan ik me al voorstellen. Stilaan, zal alles terug de negerhuizen in gesleurd worden.
Terughalen blanke vluchtelingen uit Rhodesië
Met een sectie van mijn peloton moet ik vluchtelingen
gaan terughalen in Rhodesia. Ik hoop dat het een indrukwekkend zicht is. Want met 10 manschappen ,meestal door brousse wegen, naar de grens van
Rhodesia zal geen sinecure zijn.

Het zand kruipt overal binnen.
Waar we voorbijkomen juichen de negerkindjes ons nog
steeds toe. Wanneer ik enkele pakjes sigaretten uitgooi
vliegen ze er als mussen op af.
Langs de grotere wegen, overal omgekieperde auto‟s.
Sommigen volledig uitgebrand. Verse herinneringen
aan de pas voorbije onlusten.

Boven op het dak van de logge politiewagen heb ik de
mitrailleur laten monteren. De schutter en de bevoorrader liggen links en rechts van het wapen. Snel rijden zit
er dus niet in. Achter op de treeplank twee soldaten,
aan hun gordel mills granaten bengelend. Binnen, aan
ieder venster, een soldaat met de geweerloop naar buiten.

Aan de Rhodesische grens bij de grenspost Kasumbalesa is het zeer druk. Engelse en Rhodesische soldaten
houden de wacht aan de gesloten bareel.

Een jeep voor en één achter de politiewagen, met de
rest van de manschappen, met het geweer in aanslag,
de hand opzij van de trekker.

Ik zie mijn twee helden poseren, borst vooruit en stoer
voor zich uitkijkend. Ik hoor nog juist de reporter van “
Paris Match” zeggen, “ ik geloof dat jullie straffe mannen zijn?”

Ik hoop maar dat het genoeg is om indruk te maken.
Mijn grote vrees is in een hinderlaag te vallen. Enkele
bomen over de weg laten vallen en we zitten als ratten
in de val.
Ik heb twee burgers van de “ burgerwacht” meegekregen. Ik heb ze doen plaatsnemen in de achterste jeep.
Oppervlakkig kan men niet zien dat het burgers zijn. Het
doet me denken aan de naoorlogse jaren. Ook toen
verschenen er overal partizanen, met allerlei delen van
legeruniformen.
Burgerwacht 1 heeft een rode paramuts en een oude
battledress. Tekens van voorbije glorie. De granaten puilen uit zijn zakken. Ik vraag hem waar hij die gehaald
heeft. Hij trekt zijn schouders op.
Burgerwacht 2 heeft een oude kaki muts op. Verder een
gele gordel over een oud soldatenhemd, korte broek
en aan zijn voeten een paar kapotte sandalen. Mooi
zicht. Ik voel me kleintjes langs twee zulke indrukwekkende verschijningen.
Ik heb hun goed ingepeperd dat ze niks mogen doen en
zeker geen granaten beginnen gooien zonder mijn bevel.

Ik laat onze wagens draaien. We wachten rustig op
Katangees grondgebied. Reporters en cineasten lopen
rond.

Ik geloof niet dat ze de ironie van de vraag begrepen.
Engelse nonnetjes bieden ons verfrissingen en eten aan.
Een veldhospitaal is ingericht. De vermoeienis staat op
hun gezicht te lezen. Moedige, brave nonnetjes. In gedachten zie ik mijn zus Jeanne die nonnetje is en verpleegster in Leuven.
Honderden auto‟s met blanken in allerlei soorten en
status, zijn naar Rhodesië gevlucht en zijn er verzorgd
geworden door deze nonnetjes. Onbaatzuchtig met als
enige beloning hetgeen de goede God hun zal geven.
Door de radio was omgeroepen dat er een militaire
begeleiding zou zijn voor al degenen die terug wilden
naar Elisabethstad.
Ze stelden duizend vragen aan ons. Hoe de wegen waren en hoe de toestand was in Elisabethstad. Onrust
klonk in hun stem.
En was het inbeelding van me ? Hoe groter hun wagen,
hoe ongeruster ze leken.
Ik begon de colonne te vormen. Er scheen geen einde
aan te komen.
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Ingenieurs, directeuren, dokters, professoren, magistraten, hoteliers: ik had nog nooit soldaten gehad die zo
goed gehoorzaamden en zo snel uitvoeren hetgeen ik
vraagde.
Rond de middag scheen de stroom auto‟s te verminderen en had ik een file van ongeveer 200 wagens.
Ik reed langzaam langsheen de colonne. Ze leken meer
vertrouwen te krijgen toen ze onze indrukwekkende politiewagen zagen.
Een journalist van de “Times”, wilde op het dak van de
politiewagen om beter foto‟s te kunnen maken. Ik weigerde want anders zou ik seffens een hele zwerm op
mijn dak hebben.
Hij leek kwaad.
Ik deed al de burgers hun
wapens wegbergen. Ik had
geen lust te riskeren dat de
een of andere, uit schrik of uit
wraak, op de negers zou beginnen schieten.

50 jaar Marscompagnies

De laatste wagen reed ons voorbij. Ik nam een slok uit
mijn drinkbus en dankte mijn twee‟ partizanen‟. Fier, met
hun hoofd in de zon, gingen ze naar huis.
Nzilo nabij Kolwezi
Al een paar dagen dat alles rustig is. Geen relletjes,geen
onlusten. Katanga een voorbeeld van rust en orde.
Zo schreven het ook de dagbladen in alle toonaarden.
We waren dan ook verwonderd toen we plots in het
holst van de nacht moesten vertrekken. Alarmkledij en
bewapening en genoeg munitie meenemen. Wat staat
er te gebeuren?
“ och, niets bijzonders, zei „de Bastijns‟ “ we gaan naar
Kolwezi, er is daar een kazerne van de weermacht met
zo „n 300 soldaten. We gaan die hun wapens afnemen
en dan komen we terug. Een bagatelletje van enkele uurtjes.
We wisten dat op „n 30 tal kilometers
van de grote elektriciteitscentrale van
Delcommune, er nog een militaire
kazerne was van de weermacht, die
hun wapens nog niet afgegeven hadden.

Ik zette me voor de colonne
en langzaam kwam de reusachtige wagenslang in beweging.

Dagenlange onderhandelingen op
hoog echelon had hun niet kunnen
overhalen, zich vreedzaam over te
geven.

De eerste wagens achter mij
toeterden ongeduldig omdat
ik maar 40 km reed. Ik deed ze
zwijgen want ik was overtuigd
dat de laatsten het kwaad
genoeg zouden krijgen.

We staan te wachten op het vliegveld. Een vage onrust komt over mij.
Ik kijk naar mijn mannen. Het zijn er
maar 20.

Wanneer ik achterom keek
was de weg herschapen in
een reusachtig stofgordijn. Ik
beklaagde mijn twee mannen
boven op het dak.

Sergeant Mulkens is met zijn sectie
weg om een trein te begeleiden.
Ze staan stilletjes te praten. Af en toe
een geforceerde lach.

Ik zag de gespannen gezichten van mijn mannen in de
wagen achter mij. Hun vinger
opzij van de trekker van hun
geweer.

Sergeant Easy komt naar me toe en
geeft me een sigaret.

Ik bad inwendig tot alle heiligen in de hemel dat er
geen barricade op onze weg zou zijn.

Eigenlijk wil ik niet roken. Ik neem ze
aan en Easy geeft me een vuurtje. Ik kijk naar de vliegtuigen , wachtend om in te schepen. Alles lijkt zo rustig en
de sterren flikkeren als godslampen in een verlaten kerk.

De terugreis verliep, gelukkig heel rustig. Nergens werden we opgehouden.

De vlucht duurde nauwelijks één uur en we waren nog
slaperig toen we om 3u30 de camions opstapten.

Bij het eerste grote kruispunt in Elisabethstad
we.

De Cyclisten waren er ook. Ik moest bij de commandant
komen.

stopten

We trachten het zeldzame verkeer te regelen.
In alle richtingen stoven de wagens weg. De meeste
wuifden en riepen enkele dankwoorden. Ze reden snel
naar hun huizen.
De schade opnemen. Drie dagen waren ze weg geweest.

“ Voila Kimpen, dat is kapitein Brohé, uw peloton is nu
afgedeeld bij de cyclisten. De kapitein zal je wel uitleggen wat er te doen is.”
Verzameling van de pelotonscommandanten. Twee luitenanten en ik. De kapitein maakt en summiere schets
van het kamp.
“Voila, Kimpen” zegt hij, Je stelt je peloton op hier tussen
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het kamp en de brousse. Je opdracht: als de zwarten
trachten te vluchten houdt ge ze tegen. Hebben ze wapens dan neemt ge ze af en stuurt ze terug het kamp
binnen. Hebben ze geen wapens dan stuurt ge ze ook
terug. Vrouwen en kinderen laat ge maar lopen.”
De twee luitenanten kregen ook ieder hun zijde.
Ik maak de kapitein opmerkzaam dat ik slechts twee
secties heb.
Hij haalt zijn schouders op, “ Dat is niet erg, de twee ander pelotons zijn ook niet volledig.
Zodat we slechts met een zestigtal mannen zijn om de
kazerne omsingeld te houden.
Enfin, meer dan genoeg waarschijnlijk om zo een opdrachtje van niks.

ONTWAPENING
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Er is nu overal licht in de militaire blokken. Ze zijn op de
hoogte van onze komst.
Ik zie zwarte gestalten van deur tot deur lopen. Zijn ze in
paniek? Voor mij, in het schijnsel van het licht dat door
de vensters schijnt, zie ik zich een groepje verzamelen.
Ze palaveren luidruchtig en zenuwachtig. De kapitein
komt kijken naar mijn opstelling.
“ In geen geval het vuur openen,” zegt hij, “ ze zullen
hun wapens wel afgeven en dan stuurt ge ze maar terug. Hun aalmoezenier Adam zal vragen dat ze zich
overgeven. Hij staat bij de staf, aan de weg voor de kazerne.”
Opeens komt de korporaal van sergeant Van Assche
toegelopen.
“Chef, ze hebben sergeant Van Assche, soldaat Callewaert en Truyens gevangen genomen. Ik kan niet goed
volgen. Hoe is dat gebeurd? Het is 6u30.

Het is 5u30 wanneer we
aan het kamp toekwamen. Tientallen blokken
netjes op rij. Het is duister.
Zo goed en zo kwaad als
het gaat stel ik mijn mannen op.

Sergeant Van Assche was de meest geschikte dekking
aan het zoeken voor de laatste van zijn mannen. Negers
schoolden samen. Hij maakte zich niet al te zeer ongerust. Ze zouden hun wapens
seffens wel afgeven en dan
zat de karwei er op.

Even voordien had kapitein Brohé mijn juiste sector nog eens aangeduid.

“Kom Callewaert en Truyens,
ik zal u zeggen waar ge je
moet opstellen.”

“ Ziet ge ginder ver die
lamp branden, wel tot
daar is uw sector.” Het
was ongeveer 300 meter.

Plots komen duistere gestalten met dreigende vuisten
en geweren naar hun toe.
Instinctief richt Van Assche
zijn vigneron. Maar dan beseft hij: we mogen niet schieten.

Beletten te
probeer in te
ke de beste
Achter onze
de brousse.

vluchten? Ik
schatten welvluchtweg is.
opstelling is

De mitrailleur, met korporaal Van Goethem met de
schutter en bevoorrader moet samenblijven. De radioman moet bij mij blijven. De rest kan ik op de te beveiligen lijn opstellen. Dat is ongeveer alle 20 meter één
man.
Het staat me niks aan. De openingen zijn te groot om ze
niet te laten ontsnappen. Ik stel de sectie van sergeant
Cackaert op aan de linkerzijde.
Zorg dat iedereen dekking heeft achter een boomstronk,
een verhoging, een termietenhoop. Ik stel mij met de
radioman op achter een termietenheuvel ongeveer in
het midden. Ik zeg tegen sergeant Van Assche dat hij
zijn sectie rechts van mij moet opstellen tot aan dat verdomde lichtpunt.
Van Goethem heeft een put, een uitholling, op „n 30
meter van mij gevonden. Juist geschikt voor de mitrailleur.

In een oogwenk worden ze
omsingeld. Dreigende bajonetten prikken in hun borst. Ze
brabbelen onverstaanbaar door elkaar.
Ze rukken de wapens uit de handen van hun drie gevangenen.
Het gaat hun niet rap genoeg. Van Assche krijgt een
vuistslag in het gezicht. Bloed vloeit in een straaltje uit zijn
neus.
Een paar opgewonden zwarten gaan wat achteruit en
grendelen hun geweren. Ze beduiden hun makkers wat
opzij te gaan. Doodsangst blinkt in de ogen van Truyens.
Hij denkt aan de ongeruste, woedende brief van zijn
moeder, omdat hij zich als vrijwilliger had opgegeven. Hij
was nog zo fier geweest dat hij als jongste van het peloton, 17 jaar, meekon.
Het geklik van een kogel die de kamer inschoof klinkt
akelig.
Ook Van Assche voelt een rilling langs zijn rug lopen. Hij
denkt aan zijn dorp, aan Siegen, aan zijn kameraden. In

Page 43

V e r b r o e d e r in g B e v r ij d in g V Z W

50 jaar Marscompagnies

een flits trekt ook zijn verblijf in Korea aan zijn geest voorbij. Ook daar had hij dikwijls angst gehad. Deze angst,
bijtende angst, is anders. Zijn oog doet pijn. Hij voelt dat
het dicht zit. De steken trekken tot in zijn hersens die
koortsachtig naar een ontsnapping zoeken.

zichtbaar.

Ze worden tegen een muurtje geduwd. Callewaert krijgt
een kolfslag op zijn hoofd en struikelt. Een schop tegen
zijn benen deed hem terug recht komen.

Des te harder schrikken we toen een schot de stilte uiteen reet. Een kogel floot over ons en slaat achter ons in
de grond. Ik brul tegen mijn mannen dat ze zich plat
moeten drukken. Ik kom ‟n weinig achter de termietenhoop om te zien van waar het vuur juist kwam. Een kogel
fluit rakelings langs me heen en doorboord een tak die
knappend afvalt.

Opeens een geduw doorheen de bende. Een luide bevelende stem.
De negers worden opzij geduwd. Een neger-adjudant,
pas benoemd waarschijnlijk, roept wat onverstaanbaars
en duwt de dreigende geweren opzij. Roept iets in het
Kiswahili. Enkelen morren. De teleurstelling blinkt in hun
rood doorlopen ogen.

Ik hoor niets meer van aalmoezenier Adams. Hij zal ze
kunnen overhalen hebben hun wapens af te geven. Ook
in het kamp is het stil.

Voor ons, op zo „n 30 meter, is eveneens een termietenhoop
Daar moeten ze zich bevinden.

De gevangenen herademen. Zullen ze toch niet doodgeschoten worden? Een sprankeltje hoop neemt bezit
van hun.

Opnieuw een reeks schoten. Ik voel de inslag in de termietenhoop die ons bescherming geeft. Vogels vliegen
verschrikt rond.

De neger adjudant kijkt Van Assche dreigend aan en
zegt in het Frans:

Ik geef het bevel het vuur te beantwoorden. Ik heb geen
lust mijn mannen weerloos te laten afslachten. Onze
MG‟s beginnen te vuren. Sergeant Cackaert heeft zijn
MG achter enkele rotsstenen opgesteld. Hij wordt onder
vuur genomen. kogels doen de vonken uit de stenen
ketsen.

“Ik ben nu de baas in de kazerne. Alle blanke officieren
en onderofficieren zijn weg. Jullie verdienen de doodstraf , want jullie vallen ons aan en we hebben niets misdaan.
Ik laat jullie nu opsluiten en wanneer we al uw andere
makkers gevangen hebben, zal ik zien wat we met jullie
doen.”
Ze worden vooruit geduwd. Deuren knarsen open en
met een trap worden ze ieder in een aparte cel geschopt.
Callewaert blijft verdoofd liggen. In zijn hoofd dansen
vuurtongen en de wazige, zwarte gezichten lijken gloeiend te worden.
Van Assche wordt kalmer. Voorlopig zijn ze gered.
Godverdomme vloek ik. Overal is er nu beweging en
rumoer voor me in het kamp. Groepjes zie ik niet meer. Ik
maak me ongerust over mijn drie mannen. Gelukkig hebben ze niet geschoten.
Ik heb langs de radio de kapitein verwittigd van de gevangen neming van de drie manschappen.
“ Begrepen,” zegt hij “ het niet vuren blijft van kracht.”
Ik lig plat achter de niet al te brede termietenheuvel,
tussen de twee secties in. De radioman nevens mij. Zo
heb ik een overzicht, tenminste als het wat lichter wordt.
Het is nog steeds donker . De brousse achter mij lijkt duister en dreigend. Voor mij vermoed ik spiedende ogen en
een dreigend onwaarneembaar gevaar. Het geruis in
de radio is geruststellend. In de verte hoor ik iets roepen
door een megafoon. Aalmoezenier Adams die aandringt bij de zwarten om hun wapens af te leveren en
zich over te geven. Er zal hun niets gebeuren.
Het word licht en in de verte worden duizend kleuren

Het vuren vanuit het kamp neemt in hevigheid toe.
Sergeant Cackaert roept me toe dat Geboers gekwetst
is.
Ik kruip voorzichtig achterwaarts tot achter enkele struiken. Zalige struiken die me dekking geven. Nu als ‟n
slang richting Geboers. Kogels fluiten over mijn hoofd,
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toch waarschijnlijk hebben ze me niet zien kruipen, want
Cackaert schiet als een duivel terug. Een sprong en ik zit
bij Geboers in een grachtje. Zijn keel is helemaal vol
bloed. Ik onderzoek de wond. Een schampschot aan de
keel. Heeft die eventjes geluk gehad. Ik vraag Cackaert
te blijven vuren terwijl ik terug kruip naar mijn positie. Ik
laat de dokter oproepen.

50 jaar Marscompagnies

Plots vliegen er een paar kogels rakelings langs me heen.
Maar die kwamen langs achter!
hoofd.

Zo flits het door mijn

Er moeten er een paar kans gezien hebben om in de
brousse achter me te geraken. Waarschijnlijk aan de
zijde van die verdomde lamp

Het is nu licht geworden. Het vuren houdt niet op.

Waar Easy en zijn twee mannen hadden moeten zitten. Ik
rol me op mijn rug en in een reflexbeweging vuur ik een
Ik zie de dokter en zijn verpleger naar Geboers kruipen.
ganse lader in de struiken van waaruit ik vermoed beHij dient Geboers de eerste zorgen tot. Het is niet zo erg schoten te zijn. Mijn gedachten flitsen naar Maria, naar
Rudi en Sonja. Gelukkige ogenblikken zoeken zich een
roept hij me nog toe.
weg tussen mijn angst. Nee, ik wil hier niet sterven!
Ik roep naar mijn mannen te blijven vuren en alzo de
dokter en verpleger te dekken bij hun terugkruipen. Het is Ik wil mijn vrouw en kinderen terug zien. Voorbije futiele
ruzies gaan door mijn gedachten. Wat waren we klein7u00.
geestig en kinderachtig geweest. Wat zal alles anders
Opnieuw een oproep van Sergeant Cackaert: Soldaat worden als ik hier levend uitkom.
Francois gewond in het aangezicht.
Ik steek een nieuwe lader in mijn vigneron en vuur op“ Blijven vuren, ik ga kijken”, roep ik.
nieuw gespreid in de struiken achter me. Het blijft rustig
achter mij. Waarschijnlijk heb ik ze getroffen. Hopelijk zijn
Opnieuw voorzichtig achterwaarts, richting François. Hij er niet meer.
ligt achter een boomstronk. Ik klop hem op de schouder.
Hij draait zijn gezicht en dat zie ik het: heel zijn aange- Ik draai me terug op de buik en schuifel vooruit naar de
zicht zit vol houtsplinters. Zijn boomstronk is hevig ander MG put tot aan een stuk boomstam juist voor de openvuur genomen. Gelukkig niets dodelijks. Door het bloed ruimte.
kan ik niet zien of zijn ogen gewond zijn.
Het vuur vanuit het kamp wordt heviger.
Ik raak heelhuids bij de radioman en roep de dokter terug op.
Kogels slaan in de boomstam die me dekking geeft.
Ik leg uit wat de kwetsuur is.

Ik roep op Van Goethem. “Wat is er aan de hand
Ward ? Is er iemand gekwetst?”

“Ik kom zo snel mogelijk, zo gauw het vuur wat mindert,”
Hij roept iets terug. Ik versta het niet. Dan begint de MG
zegt hij.
terug te vuren. Gelukkig. Het vuur vanuit het kamp wordt
Opeens stopt het vuren van onze MG rechts van mij.
nog heviger. Ik kan onmogelijk over die 10 meter open
terrein.
Het is hier verkeerd aan het lopen. Wat zei de kapitein
ook weer? Gewoonweg hun wapens afnemen en terug- Ik roep naar Cackaert en Van Goethem om te blijven
sturen
vuren.

Maar ze hebben verdorie beter wapens dan wij, ze zijn Ik sluip achter mijn boomstam weg, dezelfde weg terug,
vijfmaal meer in aantal en ze kennen het terrein op hun gedekt door het vuur van mijn mannen.
duimpje.
Mijn hart bonst in mijn keel wanneer ik terug bij De Dove
In de verte hoor ik weer de stem van hun aalmoezenier ben, mijn TS man.
Adams.
Luchtsteun
Door de radio komt het bevel het vuur te staken.
Het is 7u30. De radio roept me op. “ opgepast “ zegt een
Granaten ontploffen voor onze stelling.
rustige stem “ er gaan vier vliegtuigen komen en aanvallen.
Ik maak me ongerust over de MG. Met drie zitten ze
daar.
Ik slaak een zucht van verlichting. Hulp van vliegtuigen.
Gelukkig! In de verte hoor ik gezoem en vier stipjes wor“ Ik ga proberen tot aan de MG put te geraken. Ik moet den zichtbaar. Het zijn Harvards. Ze duiken. Lijken recht
weten wat daar gebeurd is,” zeg ik tegen mijn radio- naar ons toe te vliegen.
man.
Een mitrailleur ratelt. We drukken ons tegen de grond,
Ik kruip stil achteruit, de minste dekking benuttend.
hopend dat die schutter toch maar geen honderdste
van een seconde te lang aan de trekker trekt, want dan
Verdomd een heel stuk. Nog zeker 20 meter. En dan is er
hebben wij er zelf van. De kogels slaan op enkele tiennog een stukje open vlakte. Ik druk me nog platter tegen
tallen meters voor ons in. Het is een ervaren schutter.
de grond.
Gierend trekken ze zich weer omhoog om nadien op-
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nieuw, een voor een te duiken. Nu schieten ze raketbommen af. Ik zie ze vliegen en het lijkt of ze recht op onze
stelling afkomen.
Een geweldige knal. Zand spat over ons heen.
Ik wil kijken en buig me iets opzij van de termietenhoop.

50 jaar Marscompagnies

Er was een hapering aan de MG. Hij wilde de MG naar
beneden trekken om te hapering te herstellen. Was met
zijn hoofd iets boven de put uitgekomen. Een scherpschutter raakte hem vol in het hoofd.
Ik kan me niet meer houden. Tranen springen in mijn
ogen. De levenslustige en vrolijke Pinxteren!.

Kogels vliegen over me heen. Wat een fanatiekelingen.

Gisteren vertelde hij me nog over de vespa die hij zou
kopen wanneer hij afgezwaaid was. En nu dood. GestorDe drie ander vliegtuigen duiken ook. Telkens een hevi- ven voor wat? Voor wie? Was heel die aanval nodig gege ontploffing. Ik denk aan de vrouwen en kinderen in weest?
het kamp.
Van Goethem zegt me dat hij nog wat gerild heeft. De
Arme mensen.
MG hapering was direct opgelost, heeft me dat nog toegeroepen en dan is Van Goethem beginnen vuren als
Ik merk plots dat we niet meer onder vuur liggen. Ze hebrazend.
ben hun vuurkracht nu op de vliegtuigen gericht. Gelukkig tevergeefs.
Aalmoezenier Adams komt toegelopen. Hij heeft de megafoon nog in zijn hand waarmede hij steeds de negers
De staf laat me door de radio weten, dat er niet meer
aanmaande zich over te geven en hun vuur te staken.
mag geschoten worden. De negers beginnen zich over
te geven.
Hij dient aan Pinxteren het Heilig oliesel toe in extremis.
Ik kijk op mijn uurwerk: 8u30. Het gevecht heeft twee uur Ineens vliegt hij tegen me uit.
geduurd.
“ Waarom hebt ge hem niet naar achter gebracht? Wat
Het vuren vanuit het kamp wordt zwakker.
hebt ge gedaan?” Ik voel het bloed wegtrekken uit mijn
hoofd. Ik wordt lijkbleek. Ik voel een koude woede in me
Links aan de eerste rij blokken van het kamp zie ik soldaopkomen.
ten van ons zich opstellen. Cyclisten maken zich klaar om
het kamp te bestormen en te zuiveren.
“ Gij godverdomse weermacht aalmoezenier. Waarom
kon jij de negers niet doen stoppen met vuren. Jij kende
Door de radio vraag ik om op te passen, drie van mijn
ze toch.
mannen zitten daar ergens gevangen.
Het „roger out‟ klinkt bevrijdend.

Op u schoten ze niet, jij lag niet onder vuur.

Ik zie de cyclisten vooruit stormen. Er wordt op hen gevuurd vanuit de blokken.. Ook mannen van onze compagnie zijn er bij. Ik zie de Sus een deur instampen. Ik zie
er ook een vallen: door een kogel gestopt.
Een cameraman van het een of ander TV station holt
achter de bestormers aan.
Nadien verneem ik dat soldaat Allied van de cyclisten bij
de bestorming een kogel in het hoofd gekregen heeft.
De cyclisten hebben de gevangenen gevonden. Ze
hadden zich juist zelf bevrijd en deden onmiddellijk mee
aan de blokken zuivering. De radio roept me op. “ Je
drie mannen zijn bevrijd en zijn in goede gezondheid.”
Vreugde klinkt in mijn “ Roger out”.
Ik sta op en ren in enkele sprongen naar de MG put.
Doodsbleek zitten mijn mannen daar. Goddank niets
gebeurd.
Dan zie ik Van Goethem wenen. Hij wijst naar de hoek
van de put. Dan zie ik het. Pinxteren ligt daar levenloos.
Ik word bleek. Mijn hart bonst. Een plas bloed ligt rond
hem.
Zijn gezicht vol bloed. Ik voel zijn pols. Hij is dood.
Hij is door zijn linkeroog geschoten, dwars door zijn helm.

Sdt Achiel Pinxteren
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Majoor Marquet en enkele officieren komen toe met de
dokter en horen hoe ik uitvlieg.

50 jaar Marscompagnies

Een ploeg negers nadert, op zoek naar de lijken van hun
makkers.

De deur van een gebouwtje, de infirmerie, staat open.
De lijken worden er binnengedragen. De gewonden
“Kalm Kimpen, trek je niets aan van de aalmoezenier. Jij worden naar een andere blok geleid.
hebt je plicht gedaan. Jou treft geen schuld.”
Een vrouw zit opzij, met de rug tegen een boom en huilt.
Mij treft geen schuld! Niemand treft schuld. Maar PinxteDe dokter van ons, is over een kind gebogen, dat aan
ren en die cyclist zijn toch maar dood.
haar voeten ligt. De dokter verzorgt het zo goed mogeEn waren de vliegtuigen niet gekomen waren we alle- lijk. Het kind weent, zoals een kind van 4 jaar kan wenen
maal gesneuveld. Ik weet niet wie zo verstandig geweest dat vreselijk pijn heeft. Een kogel heeft haar voetje dooris die vliegtuigen achter de hand te houden. Die officier boort.
ben ik dankbaar. Was het kolonel De Vylder?
Een ander vrouw ligt met gesloten ogen op een draagIk kniel neer bij Pinxteren. Dood! Ik kan het niet geloven.
berrie.
Majoor Marquet schudt me bij de schouders.

En in mijn gedachten tracht ik na te gaan of ik toch Rond haar benen een verband dat donkerrood kleurt.
geen schuld heb. Had ik doorgekropen toen ik aan die Een kogel in de benen. Ze ligt neer en beweegt niet. Traopen ruimte voor de MG put was, had ik dan iets kunnen nen lopen van onder haar gesloten oogleden.
doen?
Ik verdeel mijn mannen over de te doorzoeken huizen. Ze
De dokter zegt van niet. Hij was niet te redden geweest. zijn overhaast verlaten. Maniokresten staan op tafel. De
Hij was op slag dood. Het beetje dat hij nog bewogen radio speelt nog. Het plafond is doorzeeft met kogels van
heeft waren stuiptrekkingen. Het schot had zijn hersens de vliegtuigen. Wapens vinden we weinig.
doorboord.
Een blok is volgestouwd met munitie. Ik ril als ik denk wat
Mijn mannen hadden allemaal betraande ogen. Vinden er zou gebeurd zijn waren er geen vliegtuigen ingezet.
het allen zo vreselijk.
Deuren zijn instampt en op sommige vloeren zie ik bloed.
Een jongen van 19 jaar. Een paar uren voordien nog Vers donker bloed. Twee huisjes zijn totaal vernield door
springlevend en nu voor altijd dood. En ergens in België de raketbommen.
een moedertje dat met verlangen uitkijkt naar een brief
Aan sommige muren hangen met kogels doorzeefde
van haar grote zoon, die zo ver weg is.
foto‟s. Hij in uniform van de weermacht. Zij in kleurrijke
En dan ook het weggedrongen besef van ieder: ook ik klederdracht. Rondom een zwerm kinderen. Hier en daar
had daar kunnen liggen.
een foto van onze koning. Koning Boudewijn die zachtjes
glimlacht.
Twee verplegers komen. Ze leggen Pinxteren op de
draagberrie.
Ik kom voorbij de infirmerie. Ik overwin mijn weerzin en ga
binnen. Ik heb al spijt. Een vreselijk zicht. Lijken liggen krisDekken hem toe met een deken. Zijn armen hangen slap kras door elkaar. Overal wonden. Sommige ogen zijn genaar beneden en slaan heen en weer wanneer ze zich sloten. Ze zijn niet meer zwart maar asgrauw.
verwijderen over het hobbelige terrein.
Anderen staren me aan en lijken me te verwijten. WaarInname
om? Waarom? Overal bloed.
Ik verzamel mijn mannen en we gaan naar de blokken. De meeste zullen ook wel vrouw en kinderen gehad hebWe moeten de rechter rij af zoeken en zuiveren.
ben. Kinderen zoals Rudi en Sonja. En nu liggen ze hier.
Van Assche en zijn twee mannen hebben zich na hun Hun vrouwen weten het nog niet. Alle vrouwen en kinbevrijding onmiddellijk gemeld met de cyclisten en heb- deren zijn verzameld op een pleintje buiten het kamp.
ben de huiszuiveringen mee uitgevoerd.
Hier liggen hun mannen. Dood! Zoals ook Soldaat Pinxteren en soldaat Alliet van het 1e cyclisten.
Ze zien er niet uit. Bont en blauw geslagen. Van Assche
zijn hoofd in verband.
En ik vraag me af of al die doden, al die gekwetsten en
de gewonden van mijn peloton, nodig waren. Was dit
Alle wapens en munitie dienen verzameld te worden. We
kamp werkelijk zo een gevaar voor de in de omgeving
komen voorbij de termietenhopen waarachter de
levende blanken? Waren die al niet gevlucht?
scherpschutters zaten.
Of was het alleen maar een gevaar voor de hier vlakbij
gelegen elektriciteit centrale, broodnodig voor de mijnen
Ze liggen er nog. Maar dood. De een languit op zijn zij en van de Union Minière?
staart met dode ogen in het ijle. Zijn vest is rood en bloed
Op de weg staan de nu ontwapende en gevangen gemengt zich met het zand. De ander ligt voorover, zijn genomen soldaten.
zicht op zijn geweer midden een plas bloed.
Ze zitten vol putten waar onze kogels ingeslagen zijn.
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De handen op het hoofd. In rijen van drie. Ze kijken onverschillig naar de cyclisten die hun bewaken.
De vrouwen en kinderen mogen terug naar hun huisjes
in het kamp. Het is een lange stoet die wanhopig wenend het kamp terug binnen trekt. Kinderen aan de handen meesleurend, het jongste op de rug. Terug naar hun
overhoop gehaalde huisjes, en waar velen hun man voor
goed zullen moeten missen.

50 jaar Marscompagnies

ten in Elisabethstad kunnen soms koud zijn.
“Hoelang liggen die hier al zo?” vraag ik aan de sergeant
die we moeten aflossen.
“Al drie dagen,” zegt hij, “ maar ge moet oppassen” vervolgt hij, “ze moeten plat blijven liggen. Wanneer ze bewegen, schiet ge. Maar eerst boven hun hoofden.”

En de daad bij het woord voegend lost hij een salvo boVerzameling voor ons. De gidsen blijven om alles af te ven hun hoofden. Angstig drumden ze nog dichter bij
handelen: wapens afvoeren, de gevangenen wegbren- elkaar.
gen.
“ En als ze naar de WC moeten,” vraag ik.
De camions brengen ons terug naar het vliegveld. Iedereen is stil en in gedachten verzonken. Alles nog eens te “Dan moeten ze hun vinger opsteken en tot aan de prikkeldraad kruipen op hun knieën en daar mogen ze wateherbeleven.
ren.”
We stappen in en maken onze gordels vast. We zijn
“ En bij een grote boodschap?”
doodmoe.
Voor mij zitten enkele officieren. Een van hen bijt gulzig “ Dan moeten ze wijzen naar de blok opzij van de tribune. Maar dan moet ge een schildwacht meesturen”
in een appel, terwijl hij lacht en schertst;
“ Waarlijk een zeer mooie
dag voor bevrijding” zegt
hij in het Frans.
Hij kijkt op zijn horloge.
“ Nog een paar uur” lacht
hij verder “ en we kunnen
weer een goeie pint drinken, n‟est pas Lucien?”
Ik kijk rond me. Mijn jongens
slapen of doen alsof. Ginds
langs Van Goethem is een
lege stoel.

Rond de prikkeldraad is
het gras weggebrand
en de scherpe urinegeur
doet me denken aan
de pissijntjes van mijn
school op Tervant.
Ik voel me verward en
begrijp het niet goed
meer. Moet ik die mensen zo behandelen als
beesten. Ik dacht toch
dat wij beschaafd waren.

En deze mensen ? Al drie dagen en nachten plat op de
grond. Op de natte grond van een voetbalveld. Wateren
terwijl schildwachten staan toe te kijken. Slechts eenmaal
De gevangenen zijn afgevoerd naar het voetbalveld in per dag een handvol maniok.
Elisabethstad.
Ze bewegen niet en lijken wel dood. Ik heb er medelijden
Het eerste peloton is overal verspreid voor bewaking- en mee, maar toch betrouw ik het zaakje niet. Onze veiligbeveiligingsopdrachten
heid is prioriteit.
Gevangenen bewaking

Ik rijd met de jeep van de ene post naar de andere.
Nu moet de sectie van sergeant Mulkens de bewaking
overnemen van de cyclisten.
We stoppen aan de zware poort die de toegang afsluit.

De generator ronk eentonig terwijl de schildwachten
rondom de prikkeldraad stappen. De vinger aan de trekker.
Ik dring er op aan van uiterst waakzaam te zijn.

“ Maak je maar geen zorgen” zegt Mulkens.
Het begint donker te worden. Generatoren doen de
pharen branden en verlichten fel het middenveld van “ Ik ga op de tribune wat uitrusten. Als er iets is, maak me
het plein.
wakker”
In een cirkel van ontrolde prikkeldraad liggen de gevan- “ Dat zal niet nodig zijn” antwoord hij “ dan gaat ge het
genen zij aan zij tegen elkaar. Het zijn verdachten van wel horen.”
moord, verkrachting en plundering.
Het is 23 uur. Ik trek mijn smokevest volledig dicht. Zet mijn
In een grotere prikkeldraad cirkel liggen tientallen ande- helm af en nestel me tegen de muur in een hoekje.
ren, eveneens zij aan zij. De krijgsgevangenen van Zjilo.
Ik droom weg naar thuis. Maria en de kinderen zullen nu
De meesten hebben slechts een onderlijfje en broek aan. waarschijnlijk ook wel slapen. Ze zullen ongerust zijn.
Zonder schoenen. De meesten hebben het licht zomeruniform aan van de weermacht. Ik zie ze rillen. De nach- Ik heb sinds 14 dagen geen brief meer gehad. Die ver-
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domde rellen.
Doorkoud word ik wakker. Mijn spieren lijken beton ijzers.
Alles is rustig.

50 jaar Marscompagnies

Maar nu hangt in de kazerne de vlag halfstok. Er moet
dus iemand gesneuveld zijn.
Op de Duitse radio en Tv spreekt men nauwelijks over
Congo.

De gevangenen worden wakker. Ze klappertanden van Ik probeer naar alle nieuwsberichten van Brussel te luistede koude.
ren.
Er zouden toch dringend dekens moeten komen, indien Maar de ontvangst is buitengewoon slecht. Daar zou
ze hier nog een nacht moeten blijven.
toch eens iets mogen aan gedaan worden.
Overal gaan vingers omhoog. Sommigen riskeren het om
te gaan recht zitten. Ik doe teken aan de schildwachten
van niet te schieten. Als ze merken dat er niet geschoten
wordt, gaan er meer en meer rechtzitten. Ik laat ze doen.

We liggen alle drie op onze buik voor de radio wanneer
het nieuws begint. Rudi legt dan zijn vingertje op zijn
mond en Sonja doet hem na. Ze weten dat ze nu moeten zwijgen.

Ze kruipen naar de draad en plassen. We wenden ons Het nieuws komt slechts in flarden door. Soms verstaanhoofd wat af.
baar maar dan gaat het weer weg en wordt de stem
weggedrukt door ruis.
De zon wordt aarzelend zichtbaar. Het wordt warmer.
Het zal de sukkelaars goed doen.
Ik heb begrepen dat er een gevecht geweest is en dat
er twee doden zijn en verschillende gewonden.
Maar dan denk ik aan al de verkrachtingen, plunderingen. Ik denk aan Pinxteren. Die zal nu begraven zijn . We Ik bid en hoop dat jij er niet bij bent. Dat Rudi en Sonja
hebben er niets meer van gehoord. Commandant Bas- geen papa meer zouden hebben, en ik geen man, ik
tijns zei ons dat de sociale dienst zich verder bekommerd mag er niet aan denken
voor de repatriëring, het inlichten van de familie en de
Buurvrouw Ingrid komt me dikwijls moed inspreken en
begrafenis met militaire eer.
haar man Jos heeft beloofd dat hij nog eens gaat inforAlsof dat een troost zal zijn voor de ouders en familie?
meren wat er juist aan de hand is. Hij zegt dat ze nog
geen namen willen vrijgeven vooraleer er officieel beIk moet terug naar ons kantonnement. Zorgen dat het richt is.
her en der verspreide peloton eten heeft.
Hopelijk is er morgen nieuws.
Wanneer ik de poort opendoen trachten wachtende
vrouwen een glimp van hun man op te vangen…
We gaan nu slapen en neem Rudi en Sonja bij me in
bed. Ze zijn zo verdrietig en ik voel me dan ook iets minBrief van het thuisfront
der eenzaam.
De post komt onregelmatig toe. En het is de enige ver- Kom snel terug naar huis.
binding met het thuisfront.
Veel liefs en dikke kussen van Rudi, Sonja en je vrouwtje
Vandaag was er een brief van Maria. Ik ruk hem uit de
handen van Bob, onze CSM, en trek me terug op mijn Aankomst UNO troepen.
Atheneum kamertje.
De lijfwacht periode van Willy en de twee andere lijfHet is telkens een onbeschrijfelijk gevoel een brief van wachten van Tsjombé is afgelopen. Ze zijn terug naar de
haar in handen te hebben. Ik streel de omslag, bekijk de marscompagnie Bevrijding gestuurd.
achterzijde. Mijn gedachten, mijn hart, mijn ziel zijn reeds
in Siegen, bij haar en de kinderen, wanneer ik de omslag De druk van de VN zal te groot geworden zijn. De Bellangzaam open scheur.
gen moeten eruit.
Hij heeft wel wat spijt dat het gedaan is. Tsjombé reisde
wat af doorheen Katanga en dan moesten zijn lijfwachWe waren zo blij toen we je brief kregen dat alles rustig ten steeds mee.
was en dat je zou naar huis komen. Rudi en Sonja dans“ Heel veel gezien en nooit iets ernstigs tegen gekomen.
ten doorheen het huis.
Tsjombé werd overal heel enthousiast ontvangen.” zegt
Maar toen we nadien dat kleine briefje van je kregen, hij.
dat er opstand uitgebroken was en dat de terugkeer
onbepaald uitgesteld was, zaten we alle drie in de put. “ En als hij thuis was in zijn villa, die zwaar bewaakt werd
Gelukkig komen Rudi en Sonja me troosten wanneer ik door zwarten, moesten wij „s nachts de permanentie
verzekeren binnen in huis. We konden om beurten in een
ween.
zetel slapen in een soort living. We moesten wel steeds
Maar nu maak ik me echt dood ongerust! Ook de ande- paraat zijn voor als hij onverwacht zou weggaan.”
re vrouwen zijn doodsbang. Er zijn geruchten dat er iets
ergs gebeurd is, maar we weten niet wat. Niemand van De eerste UNO troepen zijn Zweden. Met zwier en elegantie komen ze toe. Hun witte voertuigen lijken surreahet leger komt iets zeggen.
Liefste ventje,
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listisch en weerkaatsen het licht
Ze nemen stilaan onze bewaking en andere opdrachten
over.
De overgang gebeurd geleidelijk.
Mijn peloton krijgt de opdracht samen met een peloton
Zweden de luchthaven te bewaken.
Alles is rustig. Onze manschappen kunnen het goed samen vinden. Ze patrouilleren gezamenlijk rond de luchthaven.
Van op het terras van het gebouw kijken we toe.
De Zweedse pelotonchef is een goedlachse kerel, blond
en met blauwe ogen. Zijn blauwe muts nonchalant onder zijn hemd epaulet.

Van Goethem begint zacht te zingen. “Heimwee doet
ons hart verlangen,” We beginnen allen met stille omfloerste stem mee te zingen. De Zweden luisteren stil
mee. Ze kennen de woorden niet, maar voelen hetzelfde
als wij.
De deuren zwaaien open. Een mengeling van blauw en
kaki,komt binnen. De aflossing is er.
Vierdaagse patrouille
De rust in Elisabethstad is teruggekeerd. De UNO troepen
hebben de meeste bewaking- en veiligheidopdrachten
van ons overgenomen in en rondom Elisabethstad.
Hoogtijd om het binnenland te laten weten dat de Belgen nog steeds aanwezig zijn. Zo vindt het commando.
Het 1ste Peloton wordt aangeduid
om met twee secties een vierdaagse patrouille te doen naar
ver afgelegen blanke nederzettingen, naar plantages van
„colons‟, naar missieposten.

Hij is van Malmö en spreekt goed
Duits. We vertellen over thuis. Over
onze vrouwen en kinderen. Hij is 10
jaar getrouwd en heeft 3 kinderen.
Twee jongens en één meisje. Negen, acht en zes jaar. Aarzelend
toont hij me de foto‟s. Zomerfoto‟s
aan een meer omzoomd door bergen.

Commandant Bastijns geeft me
een gedetailleerde kaart met
aanduiding waar de te begeven
nederzettingen zich zouden moeten bevinden. Niemand weet wat
er diep in het binnenland met hen
gebeurd is. Leven ze nog? Is er
alles rustig gebleven?

“Ik ben nog maar pas hier en mis
ze al zo erg,” zegt hij aarzelend
terwijl hij langzaam drinkt aan zijn
glas Simba bier.

De rellen hebben zich blijkbaar
vooral afgespeeld in en rond de
steden en in streken waar er kazernes van de weermacht waren.
Ik overleg met de sectie commandanten welke manschappen er
beschikbaar zijn. Welke uitrusting
en hoeveel dozen “five in one”
we nodig hebben. Dat zijn dozen
waarin allerlei zit wat vijf soldaten
op één dag nodig hebben of
één soldaat in 5 dagen. Easy stelt
voor om ook enkele grote potten
uit de keuken me te nemen.

Ik toon hem foto‟s van Maria, Rudi
en Sonja en vraag me af hoe ze
het stellen in het zo verre Siegen.
Maria schreef me dat Rudi steeds
vraagt naar het klein soldaatje en
Sonja heeft sinds ik weg ben haar
eerste stapjes gezet. Die heb ik
moeten missen. Een herinnering die
ik nooit zal kunnen vasthouden.
De mannen van rust komen er bij
zitten. De avond, zwoel van heimwee valt over ons.
We zijn allen met onze gedachten mijlenver weg van
deze wrange opstanden. Ik kijk naar Truyens, Geboers
en François.
Ze turen nadenkend naar de pharen aan de overzijde
van het vliegveld. Ik weet dat we nu aan hetzelfde denken. Aan Pinxteren die er niet meer bij is. Verdriet om zijn
dood en schuldige blijdschap dat wij leven. De begrafenis zal al plaats gevonden hebben. Met militaire eer!
Maar wij konden er niet bij zijn.
Enkele Zweden zetten een weemoedig liedje in. Wij neuriën mee.
Krekels sjirpen op de achtergrond.
In de verte een tamtam die roffelt. Uit hoop of wanhoop.
Uit verdriet of heimwee.
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“ Ik zal wel ‟n paar kiekens kunnen vangen, en dan ga ik
lekker soep maken.” zegt hij. Sergeant Van Assche is op
dat punt de plantrekker van het peloton.
We komen aan 16 man die beschikbaar zijn. We vragen
4 jeeps aan en één aanhangwagen die we aan de jeep
van den Easy hangen.
De manschappen zijn wild enthousiast wanneer we met
hun de opdracht bespreken. De opgelopen verwondingen in het gevecht van Nzilo zijn genezen, alleen Geboers heeft nog een smal verband rond zijn hal.
Dagorder en citaties
Veel heb ik met de mannen nog niet kunnen praten. Dat
kan misschien nu op die vierdaagse. Na de terugkeer
van het gevecht is er nog weinig over gesproken. De
Compagnie commandant heeft ons allen verzameld.
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Ons gefeliciteerd en las ons het „dagorder‟ voor van Het bevat 16 namen van de eerste marscompagnie,
Kolonel SBH Champignon, algemeen bevelhebber van maar vanzelfsprekend zijn we allen vooral benieuwd naar
de Belgische troepen in Kongo, met de aangehechte de namen van het eerste peloton.
citaten van
“ Officieren,onderofficieren, korporaals en soldaten van
Kolonel SBH De Vylder, bevelhebber van de “Region 1, het Bataljon Bevrijding die zich bijzonder onderscheiden
regio Elisabethstad.
hebben in Katanga 1960,
“ DAGORDER

…… 1ste Peloton

Op 22 Juli 1960 hebben eenheden van de 5 e Brigade
met geweld een einde moeten maken aan de opstand
van de muitende soldaten van de Ex-Openbare Weermacht van het Kamp Nzilo 1, die een vreedzame demobilisatie hadden geweigerd.

PINXTEREN Achilles- soldaat, 50/21493

Na de wapens te hebben opgenomen maakten deze
laatsten zich klaar om zich te verspreiden in de omgeving, alzo een gevaarlijke toestand scheppend voor de
inwoners van Kolwezi en omgeving en de bedreiging
inhoudend om allerlei vernietigingen uit te voeren zoals
de destructie van de elektrische centrales die de noodzakelijke energie leveren voor de economie van ZuidKatanga.
In het licht van deze toestand,heb ik beslist het kamp te
ontwapenen binnen de 24 uren. Nadat alle mogelijke
pogingen tot onderhandelen met de muiters door hen
beantwoord werden met het vuur,hebben de eenheden van de 5é brigade,onder bevel van commandant
van het région I staf bataljon Bevrijding en bevattend:
marscompagnie Bevrijding, marscompagnie 1; Gidsen,
marscompagnie 1; cyclisten, gesteund door een pantserauto van de Katangese gendarmerie, 4 vliegtuigen Harvard T6, het kamp bezet en het garnizoen tot rust gebracht tijdens een operatie die duurde van 0600 tot 0830
uur op 22 Juli 1960.

Gesneuveld te Nzilo I op 22 Juli 1960. Zeer moedig soldaat. Heeft niet geaarzeld zijn leven in gevaar te brengen toen hij het vuur opende op een groep muitende
soldaten die het leven van zijn kameraden bedreigden.
Ridder in de orde van Leopold
KIMPEN ARTHUR- 1ste Sergeant, S/52035
Keuronderofficier, buitengewoon moedig en verdienstelijk. Heeft op buitengewone wijze zijn peloton bevolen
tijdens de operatie Nzilo 1 op 22 Juli 1960.
Dank zij de oordeelkundige keuze van zijn optelling heeft
zijn peloton een minimum verliezen geleden ondanks het
hevige en precies vuur van de muiters.
VAN GOETHEM EDUARD- Korporaal, S/68319
Jonge en bijzonder moedige en verdienstelijke korporaal.
Heeft op 22 Juli 1960 te Nzilo 1, het bevel overgenomen
toen zijn sectiecommandant in de handen gevallen was
van de militaire muiters. Heeft zijn sectie op voorbeeldige
wijze geleid ondanks ze onder hevig mitrailleurvuur lag
gedurende meer dan 2 uren.

Van ASSCHE ISIDOOR- Sergeant, S/44851
Ik dank de bevelhebber en de troepen die de operatie
volbracht hebben met volle plichtbesef overeenkomstig CALLEWAERT ABEL-Soldaat, 59/21042
de algemene richtlijnen betreffende onze opdracht tot
TRUYENS JOZEF- Soldaat, T06762
ordehandhaving in Katanga.
Ik buig diep voor onze twee gesneuvelden, de soldaat- Hebben zich onderscheiden door hun moed en de wil
vrijwilliger ALLIET van het 1cy en de soldaat milicien PINX- verder aan het gevecht deel te nemen te Nzilo I op 22
TEREN van Bevrijding en ik stuur mijn beste wensen voor Juli 1960.
een spoedig herstel aan onze vijf gekwetsten.
Gevangen genomen en mishandeld door de muiters, zijn
De verliezen bij de muiters waren 16 doden en een veer- ze erin geslaagd te ontsnappen tijdens de actie. Hebben
tigtal gekwetsten. Tevens maakten we 200 krijgsgevan- zich spontaan aangeboden bij hun compagniecommandant om verder deel te nemen aan de zuiveringsacties in
genen.
het Kamp.
Ik verheug me over de tucht en de houding van onze
troepen die toegelaten hebben dat bij de families van GEBOERS JEAN- Soldaat, 59/11439
de muiters, die door hen werden blootgesteld aan het
FRANCOIS EDGARD – soldaat, 59/25944
gevecht, slechts vier lichtgewonden te moeten betreuren.
Hebben blijk gegeven van moed en volharding gedurende de operatie te Nzilo I op 22 Juli 1960.
Aan alle soldaten die deelgenomen hebben aan het
gevecht bij Nzilo 1 op 22 Juli 1960 stuur ik mijn hartelijke Gekwetst zijnde, hebben geweigerd zich te laten afvoegelukwensen”
ren voor het einde van de operaties.
Getekend , CHAMPION, Kol SBH, Comd. “

Vertrek op patrouille

Daarop volgde de voorlezing van de persoonlijke citaties Ze waren stil na dit voorlezen, zoals ze nu bij het inladen
opgesteld door Kolonel SBH De Vylder, commandant ook stil zijn.
„Region 1”.
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En ze denken aan het onuitgesprokene: Waar Is Achilles
Pinxteren begraven. Wij hadden het ook kunnen zijn.
Zou ik nu echt een zwarte dood geschoten hebben. Een
mens zoals ik, die mij persoonlijk niets misdaan heeft.
Niemand heeft antwoord gegeven op deze vragen. Op
hun gewetensprobleem. Ook aan mij niet.
“Alles is klaar Thuur, ik denk dat we niets vergeten zijn.
We kunnen er invliegen,” zegt Easy.
“ Ook genoeg jerrycans met benzine?”
“Ja alles okiedo!”
Easy die steeds opgeruimd is en zijn rammeling in Nzilo al
schijnt vergeten te zijn.
De dokter roept me bij zich. Hij geeft me een grote verbandkist.
“ Ge kunt nooit weten,” zegt hij “ denkt aan Nzilo.
Hij denkt wat na en geeft me dan een blistertje met 4
langs mekaar liggende kleine spuitjes. Spuitjes met een
aangehechte naald aan een in te drukken tube met
vloeistof.
“Neem dit ook maar mee,” zegt hij “ dat is pijnstillend en
kalmerend, ge kunt toch nooit weten wat ge tegenkomt.” Wat er juist in zit zegt hij niet. Ik denk morfine.
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ben ze het gehaald.
Hier kunnen we niets meer doen.
Onze volgende bestemming is een spoorwegstationnetje
ergens ver weg in de brousse, waar ook een blank jagershotel zou zijn.
We rijden uiterst voorzichtig verder. We komen voorbij
gammele hutten, vrouwen steken hun hand op, kinderen
roepen. Het is alsof ze hier geen weet hebben van wat
de „independance‟ teweeg gebracht heeft. We steken
ons hand op, wuiven met onze hoed en rijden verder,
doorheen een slingerend padje tussen de overhangende lianen en begroeide bomen.
Ik zie iets glibberen tussen de wielen van mijn jeep. We
stoppen. Dan zien we het. Ik ben over een lange slang
gereden.
De eerste slang die we zien. Ze ligt lang afgerold achter
de twee voorste wielen. Ik laat de jeep wat vooruit rijden.
De mannen staan rond de slang. De kop is geplet Er
wordt met een stok in haar lijf gepord. Ze is dood.
In de bomen zitten tientallen apen te krijsen, terwijl ze
van boom tot boom en van tak tot tak springen.
“ vuil makakken,” hoor ik Easy roepen terwijl hij een schot
in het gebladerde lost.

Ik ben bezorgd en hoop dat we allemaal heelhuids terugkeren.

“Easy stop,” roep ik, “iedereen de jeeps in, we rijden verder.”

Ik zet die gedachten van me af en denk aan de missie
naar de Rhodesische grens die toch ook zonder problemen verlopen is.

De apen zijn echter door het dolle heen. Ze trekken vuistdikke takken van de bomen en gooien ze naar ons. Ze
maken intussen een hels lawaai.

Nu hebben we echter geen pantserwagen mee. Was
niet beschikbaar.

We maken dat we weg zijn. Iedereen heeft dolle pret.
Op de vlucht voor een bende apen.

Ik bestudeer de kaart en duid de route aan.

Tegen de avond komen we op onze bestemming. Een
klein spoorweg knooppunt van twee sporen.

Onze eerste halte is aan een verlaten plantages. Witte
gebouwen kaatsen de hitte op de stallingen.
Het is stil, te stil. We stellen ons op achter de boomgaardbomen. Kadavers van koeien liggen her en der.
Twee honden liggen doodgeschoten op het erf. We vrezen het ergste.
Ik roep luidkeels, “Yambo”. Vraag of er iemand is. We
gaan voorzichtig het gebouw binnen, wapens in aanslag, de vinger aan de trekker.
Het gebouw is in alle haasten verlaten. Meubels liggen
op de grond en de inhoud is verspreid. De brokstukken
van borden, glazen en tassen, kraken splinterend onder
onze voeten.
Lege drankflessen liggen verspreid.
Tractors en ander gereedschap staan in de schuur.
Geen personenwagen of jeep te zien.
Alles wijst er op dat ze ijlings gevlucht zijn. Hopelijk heb-

Hier gaan we overnachten
Een laag wit gebouwtje doet dienst als stationnetje. Er
naast de eenvoudige woning van de Belgische beambte en zijn vrouw.
Een beetje verder staat een rood stenen gebouw met
grote vensters. Boven de deur een afgebladderd bord
met „ hotel de chasse‟. Naast dit gebouw een laag gebouwtje met een rood kruis met er onder „Infirmerie‟.
De beambte komt ons begroeten. Steekt wenkend zijn
armen naar ons. De vreugde staat op zijn gezicht te lezen. Een vrouw met witte schort komt toegelopen.
Ze zijn dolgelukkig met onze komst, en praten honderduit.
Ze hebben weinig last gehad van de “dependance.
“Het is hier een afgelegen plaats en we kennen al de
zwarten van uren in het rond. Mijn vrouw is daarenboven verpleegster en heeft hier een hulppost opgericht,
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die veel succes heeft.
Ze verzorgt hun kleine verwondingen en allerlei kwaaltjes.
Helpt hun met bevallingen wanneer ze het vragen.”
“Kom” zegt hij “ ik breng jullie naar ‟t hotelletje. Dat staat
leeg momenteel. Er komen geen jagers meer. Spijtig,
want toen alles nog rustig was in Katanga, was het hier in
de weekends heel druk. Maar misschien komt dat nog
terug.”
Er zijn kamers genoeg voor ons allen. Iedereen zoekt een
kamer uit en die wil kan alleen slapen. Een ongekende
luxe op patrouille. Proper is het niet en overal kruipen er
kakkerlakken. Er staat alleen een smal bed, waarop een
dunne matras en ‟n paar vaal-grijze dekens. Die blanke
jagers hadden blijkbaar niet veel comfort nodig.
De vrouw is intussen in de weer met de tafels in de kantine af te vegen.
Haar man is buiten in de weer met een grote barbecue.
We moeten mee eten. Ik protesteer en zeg dat we onze
rantsoenen mee hebben.
“Niks van, een goed stuk vlees zullen jullie wel lusten. En
vlees hebben we hier genoeg. Al die jagers laten hier
een deel achter. Onze diepvries zit propvol. Gelukkig
hebben we een grote generator en met de brandstof
komen we ook nog een tijdje toe, want de elektriciteit is
soms wat problematisch.
We zetten onze jeeps
netjes op rij. Ik Laat iedereen zijn persoonlijke uitrusting en wapen naar
de hun gekozen kamer
brengen en duid een
paar mannen aan om de
wacht te houden.
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Bij twee, aan de hoek van de toog, wordt het gesprek
luider. Het gaat over een meisje dat ze beiden lijken te
kennen.
Het gesprek lijkt in ruzie te ontaarden. Ik ga er naartoe.
“ Houdt het rustig aub, en stop met bier drinken.”
Ze lijken gekalmeerd en dan begint de ruzie opnieuw.
Heviger. Ik zie Jozef naar buiten gaan al grommelend.
Ik denk dat hij naar zijn kamer is maar ben er toch niet
gerust in.
Ik doe teken aan Easy. “ Kom Easy we gaan toch eens
kijken.”
We zien hem woedend uit het nevenstaand gebouw
van de kamers komen. Hij heeft zijn geweer in de hand.
“Ik ga hem kapot schieten,” roept hij. “ Hij moet er aan.”
Hij lijkt buiten zinnen.
Ik probeer hem te kalmeren. “ Kom,” zeg ik “ geef je wapen af en gaat rustig slapen.”
Hij duwt me van zich af en wil verder lopen. Easy houdt
hem tegen. Een razernij overvalt hem. Hij is beresterk.
We hebben hem met ons tweeën vast. Zijn geweer heb
ik al kunnen wegnemen. Hij wil zich losrukken en het
gaat nog lukken ook. We
krijgen hem toch tegen de
grond.
“ Probeer hem te houden”
zeg ik tegen easy.
Het blistertje met spuitjes zit in
mijn bovenzak. Ik haal het er
snel uit en scheur een spuitje
af.

Al de mannen zijn blij en
appreciëren deze meevaller.

Easy heeft de grootste moeite hem in bedwang te houden. Ik kan zijn arm grijpen en
duw de naald erin en druk
op het tubetje.

Nadien verzamelen we in
de kantine van het jagershotelletje.
De ijskasten zijn goed voorzien van bier en andere dranken.

En ineens is hij kalm. Hij ademt zwaar. We brengen hem
naar zijn bed. Ik controleer zijn hartslag. Hij is rustig.

“ Drink maar wat je wilt,” zegt hij “ ik ben zeker dat de
jagers het goed vinden dat ik jullie trakteer.” Zijn vrouw
begint de flesjes bier af te trekken.

“ Ga maar terug naar de kantine, Easy, ik blijf nog wat
bij hem.

Ik vraag aan de beambte van waar hij is en tot mijn verbazing zegt hij dat hij van Paal is. “ Verboven,” zegt hij.
Er zijn vele „Verbovens‟ in Paal en Tervant.
Ongelooflijk iemand van mijn eigen gemeente. Hij vertelt
dat hij landmeteringenieur is en zich bezig houdt met de
aanleg en onderhoudswerken van de spoorwegen.
Ik merk dat de ambiance bij de mannen er in komt. Ach
denk ik laat ze maar eens doen. Ze hebben het verdiend.

Ook zijn ademhaling wordt rustig en na een tijdje valt hij
in een diepe slaap.
Oef, denk ik, dat is goed afgelopen.
In de kantine hebben ze ook door dat er iets gebeurd is.
De andere jongen waar hij ruzie mee had kijkt me vragend aan.
“ Het is in orde, hij slaapt.”
Ik zeg tegen mijnheer Verboven dat het feestje gedaan
is en bedankt hem en zijn vrouw nog eens voor de gast-
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vrijheid.
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onvoorspelbaar land, toch nog iets gebeurd waardoor
het vertrek uitgesteld wordt.

“ Kom mannen, gedaan met drinken, iedereen naar bed.
Want in dit door God gezegende land, maar door de
Morgen moeten we verder.”
duivels van macht en geld bestuurd, is nooit iets zeker.
We verzamelen ‟s anderdaags om 8 uur. Madame Verboven heeft koffie gezet. We spreken ons marsrantsoen Ik heb niet meer naar Maria geschreven dat we afkoaan. De koffie smaakt geweldig.
men. De brieven blijven soms 14 dagen onderweg.

Jozef weet zich niet goed een houding gegeven. Ik roep Commandant Bastijns, de zachte vaderlijke compagniehem apart en geef hem een uitbrander. Hij lijkt te besef- commandant, heeft beloofd er voor te zorgen dat de
families in Siegen tijdig verwittigd worden van onze aanfen dat hij ontsnapt is aan een grote stommiteit.
komst op Melsbroek.
“En Chef,” vraagt hij “ gaat u hiervan een verslag maDat mag wel, want in al de voorbije maanden is er in
ken.”
Siegen niets opvang geweest voor de families.
Ik denk lang na.
Maar nu bij aankomst in Melsbroek krijgen we allen on“ Nee, wanneer ge geen stommiteiten meer doet, dan middellijk 14 dagen verlof.
hoeft de commandant dat niet te weten. En ga nu uw
vriend die ge gisteren avond wou neerschieten uw excu- De materiaalkisten, de jeeps, de aanhangwagens en
alle ander zwaar materiaal wordt verzonden met een
ses aanbieden.”
groot Amerikaanse transporttoestel.
Vandaag is de bestemming een missiepost zo een twee
De afgestompte spits van de voorzijde gaan als kaken
honderd kilometer hier vandaan.
van een krokodil wijd open en slorpt alles op in zijn reusWe passeren opnieuw rustige negerdorpen. Met kinderen achtige buik.
die joelen en juichen. Vrouwen die „jambo‟ roepen.
Geen spoor van vijandigheid. Mannen zie ik weinig. Al- Veel blijft hier. Zo zijn de in beslag genomen wapens van
leen wat ouderlingen, leunend op een stok. Waar zijn al de kazerne in Nzilo na het ontwapeningsgevecht naar
die jonge mannen, vraag ik me af.
de schoolgebouwen gebracht waar wij logeren.
In de missiepost verblijven nog ‟n vijftal paters. De rest is Ganse kamers, tot tegen het plafond,kris kras opeengedoor hun orde terug geroepen naar België. Ze zijn blij dat stapeld.
ze ons zien. Zo blijft de schrik er wat in, zeggen ze.
Onze mannen moesten ze op enkele camions laden die
De week na de onafhankelijkheid zijn er wat problemen begeleid werden door de Katangese militie en die ongeweest. Zeer jonge gasten die riepen dat ze lumumba- middellijk nadien vetrokken naar een onbekende besisten waren en zegden dat alles van hun was. Ze heb- stemming.
ben wat vensters ingegooid. Eisten dat we zegden waar
we de nonnetjes verstopt hadden. Het duurde een tijdje Naar de Katangese gendarmerie, die stilaan structuur
voor dat ze begrepen dat hier geen nonnetjes waren. krijgt?
Intussen was echter broeder Gregorius langs achter naar
buiten geglipt en naar het stamhoofd gegaan van het Naar de zich aanmeldende huurlingen, zoals sommigen
hier nabij gelegen dorp. Toen ze die zagen zijn ze gaan zegden?
vluchten, maar zagen toch nog kans om twee fietsen
Tsjombé tracht zelfs te rekruteren onder de aanwezige
mee te nemen.
Belgische troepen.
Nu lijkt alles rustig te zijn en we bidden tot God dat het zo
mag blijven.

Ook aan mij werd gevraagd of ik geen zin had te blijven.
De voorstellen waren aanlokkelijk. Grote wedde,

Ook hier zijn kamers genoeg voor ons allemaal en we
garantie om na gedane termijn terug opgenomen te
maken er gretig gebruik van. Echter niet vooraleer dubworden in het Belgische leger met dezelfde graad als
bele wachtposten uitgezet te hebben
voordien en met behoud van de pensioenrechten.
Voorbereiding terugkeer
Het is opnieuw een tropische dag waarbij het zweet uit al
je poriën gutst. Een alles omvattende hitte.
Op deze zaterdag 27 Augustus 1960.

De Belgische regering was akkoord zei me de zwarte burger, die zich voorstelde als secretaris van Tsjombé.
Weber was hiervoor naar Brussel geweest, zei hij Of loog
hij?

Alle materiaal dat terug naar Siegen moet inpakken in Weber is al wel enkele malen naar Brussel geroepen,
houten en ijzeren kisten. Inventaris opplakken en verza- sinds Tsjombe Katanga afgescheurd heeft. Een afscheuring waar geen enkel ander land achterstaat.
melen in de gelijkvloerse lokalen.
Dinsdag gaan we naar huis. Deze keer goede keer, ho- België is op twee paarden aan het wedden maar zal
pen we allen. Diep in ons hart is er de angst dat er, in dit uiteindelijk toch moeten kleur bekennen? De druk van de
UNO wordt te groot.
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Intussen heeft een zekere Albert Kalonji de onafhankelijkheid uitgeroepen van Zuid-Kasai. Hij had van Lumumba
geen zitje gekregen in de centrale regering. Kasavubu
en Lumumba gaan nog werk hebben.
Maar om voor Katanga te gaan vechten met zwarten,
tegen andere zwarten, geen haar op mijn hoofd denkt
er aan.

50 jaar Marscompagnies

Enkele gemengde koppels, blanke man/zwarte vrouw,
zijn aan het zwemmen. Op het terras zitten collega‟s van
me, te genieten van het zonnetje.
De avond valt even plots als steeds. De vogels trekken
zich terug in hun schuilplaatsen.
Van wie kwam de vraag? Ik weet het niet.

Onze missie hier was verdedigbaar. Ten dienste van
blanke Belgen en andere bedreigden, waardoor er door
de tussenkomst van al de Belgische troepen, ruim
34.OOO mensen konden gerepatrieerd worden.

“ Gaat ge mee Thuur? We gaan afscheid vieren.”

Er waren zeventien kandidaten onder de Belgische militairen. Gelukkig geen enkele van het eerste peloton.

“Ewel Thuur gaat ge mee iets drinken ?”

Uiteindelijk is heel die aanwerving afgeblazen.

Ik luister met een half oor, ver weg met mijn gedachten.
In Siegen, in de Posenerstrasse.

Ik aarzel. Ik ben niet in de stemming. De terugkeer is te
nakend.
“ Nee, ik ga niet mee. Ik ga terug naar de compagnie.
Amuseer jullie. Ik hoor het morgen wel.”

Dodelijk ongeval
Langzaam komt het leven terug op gang in Elisabethstad. Het speruur is opgeheven. Winkeluitbaters hebben
het puin opgeruimd en trachten met primitieve middelen hun zaak terug open te krijgen.
In het grote hotel “Cosmopolit” staan de vensters terug
in.
Bij onze avondlijke en nachtelijke patrouilles stopte ik
daar steeds. Klopte zoals afgesproken op de gebarricadeerde deur.
De Portugese uitbater deed dan een geblindeerd zijdeurtje open.
“Alles in orde?” vroeg ik hem dan. Hij knikte telkens ja,
maar de vrees stond altijd in zijn ogen te lezen.
Hij stond er ook telkens op, mij en mijn mannen, een verfrissing aan te bieden.
Ik heb gehoord dat het hotel nog gesloten is, maar de
bar en het zwembad zouden terug open zijn.
Ik wandel er naar toe en zie dat het zwembad werkelijk
terug in orde is. De afval en meubelbrokstukken eruit gehaald, netjes gekuist en gevuld met helder proper water.
De Portugese eigenaar komt naar me toe. Is blij me te
zien en schudt me langdurig de hand.

De drie collega‟s wuiven naar me en vertrekken.
Die nacht wordt er driftig op mijn kamerdeur geklopt.
Toch weer geen alarm „rood‟ flits het door mijn hoofd.
Toch niet opnieuw een uitstel tot terugkeer?
Een soldaat van wacht staat voor mijn deur.
“Chef, direct meekomen naar de staf. Drie onderofficieren hebben een ongeval gehad, buiten de stad. Er is
zeker één dode.”
Ik sla bleek uit. Drie onderofficieren. Ik denk onmiddellijk
aan mijn drie collega‟s deze namiddag aan het zwembad. Ze vroegen nog of ik meeging.
De jeep staat al klaar met draaiende motor. Commandant Bastijns heeft ook nog geen nadere bijzonderheden, zegt hij.
Hij wijst me op de kaart waar volgens de Katangese
gendarm, het ongeval plaatsgevonden heeft.
Daar is het. De kleine sportwagen die Tony in bruikleen
gekregen had van een blanke die naar België gevlucht
was.
Het kleine, open wagentje is volledig beschadigd. Het
linkervoorwiel is afgebroken. De deurtjes losgerukt.
Tony en Jean staan er bleek en verbouwereerd bij. Ze
hebben als bij wonder slechts lichte verwondingen.
Roland ligt opzij van de weg. Dood. Hij is uit het wagentje geslingerd, toen die in de bocht, tegen de pijler van
een bruggetje knalde.
Ik kan het niet geloven. Mijn vriend Roland met wie ik
deze namiddag nog gezellig zat te kletsen aan het
zwembad.
Vooral pratend over onze terugkeer van Dinsdag. Hoe
verlangend hij uitkeek, naar de 14 dagen verlof . Nu ligt
hij hier met een gapende hoofdwonde, de ogen doods
starend in de stille nacht. Zelfs de krekels doen er het
zwijgen aan toe.

Page 55

V e r b r o e d e r in g B e v r ij d in g V Z W

50 jaar Marscompagnies

De jongens van de infirmerie zijn er ook. In het licht van
de koplampen leggen ze Roland op een draagberrie.
Tony en Jean moeten ook mee naar het hospitaal voor
verzorging. Jean is er het ergst aan toe. Zijn arm hangt
slap langs zijn lichaam.
“ Wat is er gebeurd?” vraagt iemand.
Wat doet het er toe? Wat is de zin van het noodlot? Het
overkomt je. Het is zo in-triestig. Twee dagen voor ons
vertrek. Een tweede familie in diepe rouw.
Van slapen komt niets meer in huis. In de voormiddag
rijdt ik naar het hospitaal Roland ligt mooi opgebaard,
een groot wit verband rond zijn hoofd. De verpleger
trekt zich stil terug.
Herinneringen gaan door me hen. Herinneringen aan
Siegen. Aan de bar, waar Roland, ik en zovele andere
collega‟s, zo dikwijls gelachen hebben met zijn moppen
in het West-Vlaams accent.
Ik denk ook aan de vele ernstige gesprekken met hem,
over het leven, onze dromen, over vragen waar niemand antwoord op had.
Wat gaat er nu gebeuren?
schouders op.

De verpleger trekt zijn

daar gelooft niemand in.
Wanneer ik, terug thuis, in de kranten ga lezen over Congo, Kasavubu en Lumumba, over Katanga, Tsjombé,
Munongo en de UNO, zal heel de film in mijn geest opnieuw afgedraaid worden.
De compagnie staat in formatie opgesteld. Commandant Bastijns van voor. Achter hem de drie pelotons met
voor ieder peloton de pelotonscommandanten.

Een zinken kist wordt binnen gebracht.

De vliegtuigen, waaronder de zware Amerikaanse DC
130 staan op de startbaan.

Commandant Bastijns, heel de marscompagnie is opnieuw diep onder de indruk.

Ineens een tik op mijn schouder. Luitenant Farcy staat
langs me.

“ Hoe nemen we Roland mee?” vraag ik aan Bastijns.

“ Het is goed, chef Kimpen,” zegt hij, “vanaf nu neem ik
het bevel terug over.”

“ We vervoeren hem, samen met het zwaar materiaal in
het Amerikaans transportvliegtuig . Enkele manschappen gaan ook mee in de bagageruimte om ‟n oogje in
het zeil te houden gedurende de vlucht”
“ Commandant, mag ik ook mee in de laadruimte?”
Het mag.
Afscheidsdéfilé Elisabethsrad
De luchthaven van Elisabethstad is prachtig versierd
met allerlei vlaggen.
We staan opgesteld op het vliegveld voor het luchthavengebouw.
Ontelbare gezichten, blanke maar vooral zwarte, verdringen zich achter de vensters van het luchthavengebouw.
Voor het gebouw een grote schare genodigden met
Tsjombé en zijn ministers.
We zijn de laatste marscompagnie die Congo verlaat.
Ik denk terug aan die nacht toen we hier landden. Niet
wetend wat er ons te wachten stond. Zoals al degenen
die ons nu gaan uitwuiven niet weten wat hun nog te
wachten staat.
Want dat de rust, die de Belgische troepen, na de onafhankelijkheid hier gebracht hebben, zal blijven duren,

Ik ben verbouwereerd, woedend. Dat kan toch niet. Zo
iets kan hij niet menen. Niemand van ons peloton heeft
hem nog gezien, gedurende de maanden in Elisabethstad. En nu bij het vertrek, bij de laatste défilé, wil hij opnieuw Pelotonscommandant zijn.
“Nee luitenant, dat kan niet,” zeg ik hem, “ ik heb dit
peloton in zeer moeilijke omstandigheden geleid. Dit
laatste uur zal ik het dus ook nog wel kunnen.”
Hij houdt vol. De drie sectiecommandanten, Van Assche, Van Goethem en Cackaert komen uit het gelid
naar ons toe,
“ Wat is er gaande Thuur?” vragen ze
“ Wel, luitenant Farcy wil nu het bevel terug overnemen.” zeg ik hen.
“Wat? Als ge dat doet luitenant, verzetten we gene
poot meer,”sist Easy.
Comandant Bastijns heeft nu de herrie ook opgemerkt
en komt naar ons toe.
“ Wat is dat hier allemaal?” vraagt hij kribbig.
Ik leg het hem uit.
“ Laat maar zitten luitenant. Zet u maar bij de genodigden. Chef Kimpen zal zijn mannen wel naar België brengen,” zegt hij en snelt terug naar voor.
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Luitenant Farcy zegt niets meer. Hij draait zich om en
stapt naar de rumoerige massa.
Ik draai me om naar de mannen. Ze glimlachen. Ward
Van Goethem pinkt een oogje.
“ Geeft acht”, “Ter plaatse rust”.
Het wordt muisstil. Tsjombé komt wat naar voor en begint te speechen in het Frans.
Hij dankt ons voor de hulp en de inzet van ons allen.
Voor de tuchtvolle samenwerking in moeilijke omstandigheden en hij wenst ons een behouden thuiskomst.
Hoopt dat België en Katanga ook in de toekomst verbonden zullen blijven in vriendschap.
Tsombé en zijn minister Munongo stappen nadien naar
de commandant en naar de pelotonscommandanten
toe, drukken ons de hand en keren terug naar de notabelen.
Bevelen klinken. We marcheren naar de klaarstaande
vliegtuigen. Ik ga naar het groot Amerikaans vliegtuig,
samen met enkele andere vrijwilligers.
Tegen de zijkanten zijn stoffen zitjes vastgehecht.
Het vliegtuig is volgestouwd en alles is goed vastgesjord.
Ook de kist van Roland. Ik zet me neer tegenover hem.
Inwendig praat ik met hem. Inwendig huil ik.
Terug in Brussel
In Melsbroek is er een nerveuze chaotische toestand.
Het vliegtuig zal uitgeladen worden door andere troepen. Wij moeten ons onmiddellijk naar een verzamellokaal begeven.
Aan lange tafels worden we opgevangen voor de administratieve formaliteiten. We moeten allen ons wapens
afgeven. Ik krijg een uitbrander omdat de kogellader
nog in mijn pistool zit.
Eindelijk kunnen we naar buiten.
Achter nadar afsluitingen staan de families te juichen
en te zwaaien.
Ik neem afscheid van de mannen van mijn peloton. Druk
hun de hand en bedank hun voor hun fantastische hou-
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ding. En tot binnen 14 dagen in Siegen.
Ze mogen allen naar hun ouders, hun lief, hun tantes en
nonkels. Ze zullen veel te vertellen hebben.
De oudere beroeps, zoals ik, dralen nog wat. De meesten
worden eveneens opgewacht door hun vrouw en kinderen.
Ze omhelzen hun van vreugde huilende vrouw, drukken
hun kinderen tegen zich aan.
Uiteindelijk staan Easy en ik nog alleen. Easy is nog jongezel en zijn thuis is de kazerne. Het bataljon Bevrijding.
Ik zoek tevergeefs naar Maria, naar Rudi en Sonja.
Het doet pijn dat ze er niet zijn. Maar ik begrijp het wel.
Het leger heeft geen vervoer ingelegd voor de families.
En de vrouwen die geen auto hebben of niet kunnen
rijden konden alleen met de DVT naar Brussel komen. En
dan van Brussel Noord naar Melsbroek, en dat, zoals Maria met twee jonge kindjes. Het is niet evident om dan je
man af te halen bij aankomst.
Easy en ik krijgen een lift van een collega en zijn vrouw,
tot aan het station in Brussel Noord.
We gaan op onderzoek hoe we het snelst in Siegen kunnen geraken. Vandaag is er geen DVT en wachten tot
morgen, daar heeft geen van ons beiden zin in.
De eerst volgende trein naar Keulen is 11 uur. Tijd genoeg
om eerst nog een goei Belgische pint te drinken. Mijn
teleurstelling wat wegspoelen.
Op de trein naar Keulen hebben we veel beziens. We zijn
de twee enigste militairen op de trein. Ze kijken ons verbaasd aan. Ik realiseer me plots dat we er helemaal niet
netjes uitzien. Ons uniform is verfomfaaid, ons haar kort
geknipt en in Congo heb ik mijn snor laten groeien. Tijd
voor een douche hebben we ook niet gehad.
Easy trekt zijn schouders op wanneer ik hem dit zeg.
“ Dat kan me niet schelen, en als de Belgen of moffen er
niet tegen kunnen, dat ze dan mijn kloten kussen.”
De trein zit vol rumoerige Duitsers. Ze maken grapjes, ze
lachen. Een koppel is aan het ruziën. Iemand beklaagd
zich dat er geen drankjes te krijgen zijn.
Een Duitser wil een discutie beginnen “ Wir Deutschers….”
Ik duw hem weg.
Is het daarvoor dat al die jonge jongens in al die oorlogen gesneuveld zijn?
Het doet vreemd aan. Een paar dagen terug zaten we
nog in de brousse. Zaten we nog midden in het stratego
spelletje van de internationale politiek.
Nu ben ik terug. Mijn gehavend peloton is in verlof. Verspreid over Vlaanderen. Een fantastisch soldaat gesneuveld, een mijner beste vrienden verongelukt, vijf gekwetsten.
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kronkelige,steile

Achen-

We zijn op den „Heidenberg‟.
“Hier, linksaf” zeg ik tegen de chauffeur, “ nach Liberation”.
Voor de ijzeren poort getooid met een grote smeedijzeren boog met daarin “ Normandië”. Easy is thuis. We kloppen elkaar op de schouders. De schilwacht kijkt vragend
toe.
“Thuur, tot morgen?” vraagt Easy.
“ Dat weet ik nog zo niet, Easy. We zien wel.”
“ Und jetz, Posenerstraass 36,” zeg ik tegen de chauffeur.
Ik denk aan die 16 grauwe lijken in Nzilo. Aan de verminkte vrouwen en kinderen. Aan die verscheurde families.
Waren er bij die door mijn kogels gedood zijn? Ik ben blij
dat ik het niet zeker weet. Was die aanval echt nodig?
Waarom gebruikten ze hun verstand niet?

Mijn hart bonst. Nog ‟n paar honderd meter.
Ik aarzel even en druk dan op het belknopje. Ik hoor het
gegil van de kinderen. Rudi is het eerst boven en rukt de
deur open.

“ Papa”. Hij werpt zich in mijn armen.
Bij het bezoek aan die andere weermachtkazerne waren
ze vriendelijk, hebben we verbroederd, hebben we sa- Maria is bijna boven op de trap. Ze helpt Sonja, voor wie
men gedronken.
de treden nog wat hoog zijn voor haar kleine beentjes.
Waarom gaven dezen hun wapens niet af? Misschien
hadden sommigen van hen wel woningen aangevallen,
vrouwen verkracht toen al de blanke officieren en adjudanten weg waren. Of hadden ze allen maar de pech
gehad dat hun kazerne vlakbij die grote elektriciteitscentrale gelegen was?
Waarom opende ze zo een geweldig vuur op ons. We
hadden geen schot gelost.

Maria werpt zich in mijn armen. Tranen lopen over haar
wangen.
De ontlading. De laatste tranen.
Sonja trekt aan mijn broek, kijkt naar me omhoog. Ik wil ze
oppakken maar ze trekt terug. Ze kijkt me angstig aan.
Ik realiseer me dat ze me niet meer herkent. Ook mijn
snor schrikt haar af.

Het dwarrelt in mijn hoofd. En geen officier, geen psycholoog waarmee ik heb kunnen praten. Gewoon onmiddel- “ Kom Sonja, geen schrik hebben. Ik ben je papa.”
lijk terug naar de orde van de dag.
Ze laat zich optillen. Ik neem haar handje “ hier trek maar
En nu, ik laat mijn blik glijden over de trein reizigers, alle- eens aan mijn snor!” Ze vertrekt haar mondje tot een
maal netjes gewassen en geschoren, onverschillig door zuinig lachje.
de vensters kijkend, en allemaal blank.
Rudi springt van het ene been op het andere. Hij eist
aandacht.
Die Duitser komt weer naar me toe.
“ Sinds Sie in Köln oder in Siegen gekaserniert”?

“ papa, heb je een aapje meegebracht?”

Mijn gedachten zijn ver weg:” ach Mensch,lassen Sie mir
im ruhe.

“ Nee jongen, maar wel een papegaai. Een grote grijze
en hij heet Tsjombé. Die komt morgen mee met de bagage.

Terug in Siegen

Een aapje heb ik niet, er was er maar eentje en dat heeft
Het is ons gelukt. Easy en ik staan aan het Siegener aalmoezenier Hergodts meegebracht.”
Banhhoff.
“Papa, snor” zegt Sonja tegen mama.
We nemen een taxi. Dat gaat het snelst. We kijken onwennig rond wanneer de taxi, doorheen de Banhofstrase We gaan de trap af naar beneden, naar de living. Ons
rijdt. Er is blijkbaar nog niets veranderd . Dezelfde winkels, huis is in de flank van een berg helling gebouwd. We kodezelfde drukte. Hij rijdt rechts de Morleystrasse in, ko- men binnen op de verdieping met de slaapkamers en de
men voorbij de vroegere Belgische cinema. Komen aan trap naar beneden leidt ons naar de keuken en living en
de spoorweg overgang, en zoals meestal zijn nu de ba- naar het terras.
relen ook weer gesloten.
Ik ruik de geur van stoofvlees. In de living staat een fles
wijn op tafel.
Easy en ik zijn beiden zenuwachtig en gespannen.
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“ Ja Jos, dat is waar, maar wat daar allemaal achterzat,
al die politiek, daar heb ik geen benul van. Maar ik denk
Maria houdt me vast . Kijkt me met haar zachte ogen dikwijls aan wat Mutti zei, toen, bij die Hongaarse opaan en kust me en kust me.
stand.
“ Amai, het is precies feest.” grap ik.

Rudi komt aangedragen met een tekening.
“Kijk papa,” zegt hij “ klein soldaatje.”

“Maria, als er iets gebeurd, maakt dat ge terug in België
bent.

Niemand van de Duitsers zal u helpen. Ge bent
“Ik olifant getekend,” brabbelt sonja, en geeft me een „auslander‟ en ge zult altijd „auslander‟ blijven. En het
vel met een bonte mengeling van strepen, bollen.
leger zal zijn handen vol hebben wanneer ze naar het
„ijzeren gordijn‟ moeten oprukken. Gaan die tijd hebben
“ Vertellen doe ik straks wel, maar nu ga ik eerst een bad
voor jullie?”
nemen. Ik voel me vuil en vies.”
“ Zo was het toch ook in Congo,” vervolgt Maria,” de
“ Kom kindjes, we gaan het eten verder klaar maken.
Belgen waren daar ook „auslanders‟ en ge ziet hoe het
Papa zal wel honger hebben.
afgelopen is.”
Bezoek buren

We zijn allen stil.

De kinderen zijn slapen. We liggen in de sofa in elkaars
Terug in kazerne
armen.
En vragen en vragen.
Hoe was het ginder ? Hoe was het hier ?
De bel schrikt ons uit elkaar. Jos en Ingrid , onze buren.

De camions met de verpakkingen en het materiaal uit
Congo zijn in het bataljon aangekomen.
Iedereen haast zich om zijn persoonlijke zaken in ontvangst te nemen. Overal hangen en staan de namen er
op, met graad en stamnummer.

“ Hey Thuur, we komen goeie dag zeggen. Stoort het ?
Mijn eerste aandacht gaat naar het speciale houten kistWe zijn zo blij dat ge gezond en wel terug thuis bent.”
je met verschillende luchtgaten. Ik hoor „Tsjombé al fladderen.
“ Ja, ik ook. Kom binnen en drink iets mee.”
Jos is vooral in het militaire geïnteresseerd. Vraagt hon- Ook de beeldjes, de bewerkte tanden, het raffia naaimandje, het is er allemaal. Ook de blanke pop voor Sonja
derduit.
is er.
“ Ja Jos, Pinxteren en De Cubber zijn dood.”
Ik had me in Kamina gek gezocht naar een negerpop.
Ik kan en wil nog geen details geven. Ik wil er wel over Nergens te vinden. Alleen blanke poppen! Niks aan te
praten, maar nu niet. Ik heb het zelf nog allemaal niet doen.
verwerkt. Hopelijk komt dat en kan ik die beelden wat
Rudi was in de wolken met zijn papegaai. Hij mocht mee
meer verdringen. Vergeten zal ik ze nooit.
voor het kopen van een grote ijzeren vogelkooi.
“ Kom Jos, laat ons drinken op ons weerzien.”
Sonja was eerst wel wat beteuterd met haar blanke pop
Maria heft het glas.
en ik zag haar twijfel “ zou papa wel echt in Congo geweest zijn.”
“ Ik moet je eerst toch iets zeggen papa.” Sinds we Rudi
en Sonja hebben zegt mijn vrouwtje meer en meer papa Ik denk aan Roland. Hij zal nu ook wel op de eindbestemtegen me.
ming van zijn thuishaven zijn.
“Dank zij Jos en Ingrid,” vervolgt ze, “ ben ik die lange en Ik heb er niets meer van gehoord. Bij mijn vraag aan de
moeilijke tijd doorgekomen. Met Ingrid heb ik bijna dage- commandant was het korte antwoord “ Daar zorgt de
lijks tot een stuk in de nacht kunnen praten. Zij gaf me sociale dienst van het leger voor.”
moed en troost.”
Het verlof na Congo zit erop. Iedereen is opnieuw in het
Ze gaat naar Ingrid en drukt ze stevig tegen zich aan.
bataljon en terug in zijn oorspronkelijke compagnie en in
zijn functie van voordien. De dagelijkse routine. Nog een
“ Het zijn de enigen waar ik kon op rekenen. En dank zij laatste defilé van de staf met de twee marscompagnies
Jos bekwam ik soms toch een beetje nieuws uit de ka- en ditmaal voor de families.
zerne. Want niemand anders van de kazerne is in al die
tijd hier over de vloer geweest. Niemand die kwam vra- De tribune voor de genodigden en families staan opgegen hoe het met me was. Niemand die me iets kwam steld tegenover het monument van de gesneuvelden. De
vertellen hoe het ginder in Congo was. De vrouwen tel- namen van de gesneuvelden van 40-45 staan in het
den echt niet mee.”
frontpaneel gegraveerd.
“ Nee,” zegt Jos, “zo mag ge echt niet denken Maria, Kijk Links en rechts zijn twee vierkante paneeltjes bijgevoegd
naar Congo, daar is het leger de vrouwen en kinderen van Sergeant De Cubber en soldaat Pinxteren.
toch ook gaan terughalen.”
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naar onze buren. Het eerste bataljon Carabiniers. De
vroegere wielrijders. De Karpatten, zoals we ze noemen.
De aalmoezenier van de Karpatten, onze aalmoezenier
in Congo, heeft zijn aap ook veilig ter plaatse gekregen.
Hij heeft langs het atelier een houten kot laten timmeren en daar geniet zijn aap van het vele bezoek dat hij
krijgt.

Ik heb er lang bij stilgestaan en dacht „ met een beetje pech had er een plaatje gestaan met mijn naam
op‟. Hoe zou het dan verder gelopen zijn met Maria,
Rudi en Sonja ?
De opstelling is gebeurd opzij het reftergebouw. De
muziekkapel is aanwezig en speelt vrolijke marsmuziek. Het is een prachtige najaarsdag. Een wolkenloze
hemel en met een zon die minder fel brandt dan in
Katanga. Ik doe een praatje met de mannen. Ze zien
er goed uit. Het verlof heeft hun deugd gedaan.

Rudi en Sonja kijken vol verbazing tot. Het is de eerste
maal dat ze een aap in het echt zien. De aap steekt
zijn hand door het kippengaas. Rudi komt er voorzichtig
aan.
“ Kom we gaan naar huis,” zeg ik “ en volgende keer
brengen we een banaan mee.”
émail: arthur.kimpen@telenet.be

Ik kijk naar de tribune. Ik zie Maria zitten. Rudi en Sonja,
ergens tussen de andere kinderen, hebben zich voor
de tribune neergezet. Ze waren zo enthousiast en blij
dat ze mee mochten.
Ook ik heb intens genoten van die 14 dagen verlof.
Met de kinderen gespeeld in de zandbak in ons tuintje. Veel gewandeld in de Achenbacher vallei. Gaan
winkelen in de militaire winkel.
Naar de familieclub gegaan waar Rudi en Sonja konden spelen in de kleine speeltuin. Op bezoek bij Mutti
en Rudi. Naar Rudi zijn verhalen geluisterd over Rusland. Wat hebben die soldaten daar toch afgezien.
En ik kan zijn schouderophalen wel begrijpen wanneer
ik over onze missie in Congo vertel.
Bevelen klinken. “Om te defileren : defileer.
Ik zet me voor het eerste peloton.
keer.

Voor de laatste

We zetten ons in beweging op de maat van de muziek. We zijn bijna ter hoogte van de tribune. Commandant Bastijns geeft het bevel: “ Hoofd naar links”.
Een siddering loopt over mijn rug. Een speciaal gevoel
te defileren, niet voor de Kantangezen, maar voor
onze eigen vrouwen, kinderen en familie.
Na de defilé begeeft ieder zich naar zijn familie. De
kantine en de mess lopen vol.
Rudi en Sonja vervelen er zich. Ik krijg een idee.
“ Kom, we gaan eens kijken bij de Carabiniers naar de
aap van aalmoezenier Hergodts”. Rudi en Sonja zijn
dolblij en nog moeilijk in bedwang te houden door
Maria.
We gaan het wegje onderaf opzij van de kantine,

Nota van de redactie:
De meeste bijliggende foto’s werden aangeleverd
door de auteur zelf. Sommige foto’s echter werden
ons toegezonden door andere oudgedienden.
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Demonstratie van de Weermacht

Het 3de peloton
van de 1ste Marscompagnie

Louis Vanderzeypen

3de Pl 1ste Marscompagnie

Leden van het 3de Pl van de 1ste Marscompagnie
in het vliegtuig

In de kazerne Rolin
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Laatste alarm

Louis Vanderzeypen

Verbroedering met de Weermacht

Sportkamp

Arthur Kimpen

Bewaking van gevangenen
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