Hoofdstuk 3 :

Het Licht Vliegwezen van de Landmacht

Het 15 Escadrille en het 30 maart 1954, die de over16 Escadrille van de Land- gang van de twee smaldemacht.
len vastlegde, preciseerde
tevens dat het LuchtmachtOp 1 april 1954 om 00.00 personeel in dienst van deze
uur, kwamen de twee be- nieuwe eenheden pas zou
staande smaldelen onder muteren, nadat het door
het toezicht van de Land- Landmachters in deze funcmacht. Sinds WO II tot die ties zou vervangen zijn. Bodatum werden alle luchtmid- vendien zou de Luchtmacht
delen tewerk gesteld door periodiek een technische
de Luchtmacht. Op deze controle van haar specialisdag, herdoopte men de 15 ten in de 15de en 16de smalen 16 Escadrilles “Air OP”, delen uitvoeren en hen alle
officieel tot “Escadrilles van nuttige informatie verstrekhet Licht Vliegwezen van de ken in geval van een techLandmacht” of afgekort “Esc
LtAvn”.

nisch probleem, dat hun bevoegdheid overschreed.
De organisatietabel van het
15 Escadrille op vredesvoet
“OT U2-390-6 V”, werd als
volgt gereorganiseerd:
• een staf
• een sectie «Instr» (Instructie)
• een sectie «Mat» (Materieel)
• een sectie «Maint Avn»
(Onderhoud van de vliegtuigen)

“Hoe kan men deze overgang van lichte vliegtuigen
van een luchtmacht naar een
landmacht verklaren?” vroeg
kolonel Willy De Permentier
in zijn toespraak op 19 mei
1979. Hij beantwoordde tegelijkertijd de vraag: “(…)
Dit feit mag verwonderlijk
lijken, maar het is te danken aan een concept dat tijdens WO II zijn nut bewezen
heeft, namelijk een nabij
luchtmiddel ter beschikking
stellen van de grondstrijder,
voor de gemakkelijke en Groepsfoto genomen in de beginjaren te Bützweilerhof.
snelle waarneming van artil- Aanwezigheid van luchtmachtpersoneel (waaronder
René Vlerick, derde van links, met kepi) en een officierlerievuur”.
geneesheer, Pierre Hayaux, zeer air-minded, eenheidsDe Administratieve onder- geneesheer van het 16 Escadrille tot zijn demobilisatie
richting nummer 15/54 van (collectie Jean Desquiens).
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Alle rechten voorbehouden

1

• een sectie «CA 1 Corps»
(Commando van de Artillerie van het 1 Corps)
• een sectie «VA» van de 4
Div Inf (Veldartillerie van
de 4 Infanterie Divisie)
• een sectie «QG 4 Div Inf»
(Hoofdkwartier van de 4
Infanterie Divisie)
• twee secties «VA 16 Ps
Div» (Veldartillerie van de
16 Gepantserde Divisie)
• vier secties «QG 16 Ps Div»
(Hoofdkwartier van de 16
Gepantserde Divisie)
Het 1(BE) Corps of Eerste
Belgisch Legercorps in Duitsland, bestaat onder deze
naam sinds 1951. Ondertussen is de 2 Divisie naar de
reserve overgeheveld, terwijl de 16 Pantser Divisie de
dag ziet in februari 1951, en
één jaar later de 4 Infanterie
Divisie. Vanaf 1954, voert
de Commandant van het
1(BE) Corps ook de functie
van Opperbevelhebber van
de Belgische Strijdkrachten
in Duitsland (BSD) uit.
Het project om eventueel
een 17 Escadrille te creëren,
ging zijn gang en in april
1954 is er sprake van, om
het tot regionale eenheid op
vredesvoet te maken, terwijl
initieel dit smaldeel enkel
op oorlogsvoet zou bestaan,
onder toezicht van de Luchtmacht. Het 18 Escadrille integendeel werd van bij de
aanvang als regionale een• een algemene staf
• een sectie «Maint & Mat» heid op vredesvoet opgevat.
(Onderhoud en materieel)
• een sectie «Rav» (Bevoor- Op 12 april 1954, verschijnt
in de «OT U1-912 V» een orrading)
• een sectie «QG 1 Corps» ganisatie voor het 17 Escadrille:
(Hoofdkwartier 1 Corps)

Bij de aankomst van het 16 Escadrille te Bützweilerhof,
waren de gebouwen nog in aanbouw, waardoor het personneel een deel van het kamp van Fühlingersee, diende
te bezetten. De burelen van de staf, S1, S2, S3, S4 enz.
bevonden zich in dit kamp op ongeveer 15 kilometer van
Bützweilerhof en de officieren vrijgezellen logeerden er
eveneens. De mess van het kamp was ter beschikking.
De foto toont het barakken kamp en op het voorplan het
plein waar de vlaggengroet plaats had (collectie Jean Desquiens).
Terwijl het 16 Escadrille, nu
afhing van het Commando
Artillerie 1 Corps en tweetalig werd. De structuur werd
bepaald door de «OT U1-911
V»:
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• vijf secties «VA 1 Div Inf»
(Veldartillerie van de 1 Divisie Infanterie)
• een sectie «Esc Recce 4 Div
Inf» (Verkenningsescadron
van de 4 Divisie Infanterie)
• een sectie «B1 Cavalerie»

Edouard Poelst en Jean Desquiens na een landing op een
autostrade in aanbouw, te Euskirchen (collectie Jean Desquiens).
• een staf
• een sectie «Maint & Mat»
(Onderhoud en materieel)
• een sectie «Rav» (Bevoorrading)
• vijf secties «VA» (Steun
voor de veldartillerie)
• een sectie «VA Bde 4 Div
Inf» (Brigade veldartillerie
van de 4 Infanterie Divisie)
• een sectie «VA» (Veldartillerie van de 4 Infanterie Divisie)
• een sectie «Bn Tk» (Tankbataljon van de 4 Infanterie Divisie)
• drie secties «VA» (Veldartillerie van de 16 Pantser
Divisie)

Met het toenemend vliegtuigpark en het groter aantal
piloten, werd de facto ook
het aantal ongevallen talrijker.

Op 29 juni 1954 verongelukte de Auster A4, bestuurd
door kapitein M. Legrand, te
• een sectie «Esc Recce 1 Div Ophasselt tijdens een overInf» (Verkenningsescadron vlucht naar het arsenaal van
van de 1 Divisie Infanterie) Wevelgem. Het vliegtuig was
• drie secties «HK Bde 1 Div totaal vernield.
Inf» (Hoofdkwartier van de
Brigade van de 1 Divisie In- Op 9 juli 1954 botsten twee
fanterie)
Piper’s L-18C in vlucht te
• een sectie «Bn Tk 1 Div Mariaburg, nabij Brasschaat.
Inf» (Tank bataljon van de Het eerste toestel geïmma1 Divisie Infanterie)
triculeerd L20, bestuurd door

Op 12 april 1954, werd de
organisatie van het 18 Escadrille voorgesteld in de “OT
U1-913 V”:
• een staf
• een sectie «Maint & Mat»
(Onderhoud en materieel)
• een sectie «�������������
��������������
Rav����������
»���������
(Bevoorrading)
• een sectie «HK 1 Div Inf»
(Hoofdkwartier van de 1
Divisie Infanterie)

Een ongelukkige landing te Bützweilerhof. De piloot is
ongedeerd en het vliegtuig slechts licht beschadigd. De
officier op het voorplan is Maurice de Raikem, maar het
is hij niet die het toestel bestuurde (collectie Jean Desquiens).
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Een ontspanningsmoment met de Zeemacht

Het 16 Escadrille onderhield goede contacten met de Belgische Zeemacht vloot, gebaseerd op de Rijn te Niehl, nabij Keulen. Er werd zelfs een strip aangelegd ten behoeve van het LtAvn, zodat de bezoeken aan de zeelui talrijk waren. Aldus nodigde de
Belgische vloot, in het kader van de goede LtAvn-ZM relaties, het personeel van het 16
Escadrille uit, om deel te nemen aan hun patrouilles op de Rijn (Jean Desquiens).

kapitein graaf Hubert de
Brouckhoven de Bergeyck,
met onderluitenant Kamps
aan boord, kon landen en
de bemanning kwam er on4

gedeerd vanaf. De balans
voor het tweede toestel geïmmatriculeerd L18, was catastrofaal: de piloot kapitein
Roger Genot en de passagier

onderluitenant Georges De
Cock werden gedood.
Op 25 november 1954 verongelukte de Piper L-18C
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L70, bestuurd door sergeant Op 23 maart 1955 verongelukte de Auster A1 te Wahn.
Van Hool, te Wevelgem.
Zoals de Auster’s A2 en A3,
Op 7 maart 1955 veronge- was hij uitgerust met een
lukte de jonge piloot ser- camera om schuine luchtgeant Charles Rouffart, van foto’s te maken en werd hij
het 16 Esc LtAvn, te Vlatten, gebruikt door het 42 Recce
DBR, met de Piper L-18C Escadrille van de LuchtL27, na verrast te zijn door macht op deze Duitse basis
de slechte zichtbaarheid on- gestationeerd. De piloot luitenant Martin Paulus, verloor
derweg naar Vogelzang.
de controle over zijn toestel
bij het opstijgen, raakte een
verlichtingsbaken met het
rechterbeen van zijn landingsstel en eindigde tegen
een pyloon. De piloot was
ongedeerd maar het toestel
zwaar beschadigd (Cat. 4).
Insigne van het 16 Escadrille
(collectie
Pierre
Pierre
Demoulin,
jonge Gillard).
vrijwilliger en in dienst als
technicus, herinnerde zich schillende eenheden van de
volgend verhaal uit deze Landmacht kwamen”.
periode:”In juni 1954, waren we met vier jongeren De vier bijgetekenden waar
die bijgetekend hadden (*), hij over sprak zijn: Jean Dede eerste sessie die als burgers binnen kwamen en die
een vorming kregen voor de
eerste eenheid van het Licht
Kapitein Emile Genot tra- Vliegwezen, nog afkomstig
gisch overleden op 9 juli van de Luchtmacht. Tijdens
1954 te Mariaburg (collectie de militaire instructie van
jongere collega’s in de kaBDRW).
zerne van Saives, werden we
als vier “anciens” naar Duitsland gestuurd bij het 16 Escadrille Air O.P. We vonden
er splinternieuwe gebouwen,
loodsen en een verkeerstoren en tevens Luchtmacht
personeel dat onder andere
Auster’s, SV-4’s, zweefvliegtuigen en enkele Piper’s onHet wrak van de Piper L- derhielden; dit alles onder
18C L18 na een botsing in bevel van Commandant Bau- Sergeant Charles Rouffart
vlucht met de L20 op 9 juli dot. Langzaamaan woonden van het 16 Escadrille, over1954, te Mariaburg (collec- we de aankomst van andere leden op 7 maart 1955 te
officieren bij, die uit ver- Vlatten (collectie BDRW).
tie BDRW).
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sten meer dan 20 jaren in
dienst bleven van het 16 Escadrille.
De organisatietabel bepaalde dat zowel het 17 Escadrille als het 18 Escadrille
opgericht zouden worden in
oktober 1955.
Op 3 november 1955, nam
cavalerie kapitein graaf Hubert de Brouckhoven de Bergeyck het bevel van het 16
Escadrille over en volgde
aldus commandant Gustave
Baudot op.

Piloten van het 16 Escadrille te Bützweilerhof. Vooraan:
Devillers, Thomas, Laurent, Vaneyck, Vandenbergh, Demeyer en Klinckaert. Achteraan: Wyns, Delloye, Segers, Het ontstaan van de 255
Debecker, Thomard, Allard en Istasse (collectie Maurice de Compagnie.
Raikem).
Met het invoeren van een
chesne, Pierre Demoulin, muteerden naar Werl bij het nieuw soort materieel in
Auguste Horlay en Pierre oprichten van het 17 Esca- de Landmacht, erkende de
Plumier. Deze laatste twee drille, terwijl de twee eer- Staf dadelijk dat dit aange-

Bezoek aan een Amerikaanse basis in de BRD, met de Piper’s L35, L41 en L46. Op
de achtergrond merkt men een Cessna L-19 Bird Dog op, van de U.S. Army (collectie
BDRW).
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paste onderhoudsmiddelen
vereiste en gespecialiseerd
personeel. Men besefte dat
vliegende middelen door bevoegd personeel moeten onderhouden worden, dat dan
ook specifieke vormingen
diende te krijgen. Bovendien
moest dit personeel over de
juiste technische documentatie beschikken en over
aangepast gereedschap.
Aldus werd de 255 Compagnie Ordonnance opgericht
te Brasschaat op 1 september 1954, om de landmacht
vliegtuigen te onderhouden.
Vanaf 15 september verzamelde men een kleine kern
onervaren mecaniciens rond
de vooroorlogse piloot kapitein Eloy. De taak die hen
wachtte was enorm. Wat de
lokalen betrof, stelde men
een oude bouwvallige stal
ter beschikking van de 255
Compagnie. Die werd langzaam omgevormd tot aanvaarbare technische lokalen.
Dan diende het personeel
gevormd te worden. Het
duurde niet lang alvorens de
compagnie bekwaam was,
om de op dat ogenblik geleverde 51 Piper L-18C en de
Auster’s te onderhouden.
Eén van de eerste belangrijke taken van de 255 Compagnie was het herschilderen
van de Piper’s. Aanvankelijk
waren ze inderdaad geleverd
in het geel, met driekleurige
kokardes op de vleugels en
op de romp. Er werd beslist
hen een meer voor de oorlog
aangepaste groene en brui- Enkele voorbeelden van incidenten die plaats grepen met
ne kleur te geven. De verf Piper L-18C : de L39 (bovenaan), de L57 (in het midden)
werd aangebracht op het lin- en de L74 (onderaan) (collectie L. Allacker).
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van de Landmacht definitief
om twee nieuwe smaldelen
op te richten in Duitsland,
hoofdzakelijk aan de hand
van materieel en personeel
van het 16 Escadrille. Het
betrof het 17 Escadrille gebaseerd te Werl in Westfalen, op 19 juni 1956 en het
18 Escadrille te Merzbruck,
nabij Aken, op 3 juli van hetzelfde jaar. Overigens hechtte men het 17 Escadrille aan
de 1 Infanterie Divisie van
de Belgische Strijdkrachten
in Duitsland (BSD) en het 16
Eén van de eerste taken van de pas opgerichte 255 Com- Escadrille aan de 16 Pantser
pagnie bestond erin de Piper in gecamoufleerde kleuren Divisie, eveneens behorend
te herschilderen. Waarschijnlijk hebben er verschillende tot de BSD. Het 18 Escadrilkleurvarianten bestaan. Op de foto ziet men het toestel le wees men op haar beurt
gecodeerd L51 te Kassel in 1959, waar een vliegtuig een toe aan het “1 (BE) Corps”
in Duitsland. Op die manier
gans jaar gedetacheerd was (collectie Guy Audain).
beschikte elke grote eenheid over “haar” eigen Licht
nen omhulsel van de vlieg- De geboorte van de 17e Vliegwezen smaldeel. Deze
veranderingen grepen plaats
tuigen. Men realiseerde deze en 18e smaldelen.
in het kader van de reorgaoperatie in de nieuwe werkplaatsen van de compagnie. In 1956 besliste de Staf nisatie van het 1(BE) Corps
Maurice de Raikem herinnerde zich, dat om de kwaliteit van de nieuwe verf te
controleren en de weerstand
van de camouflage, men een
Piper Cub gedurende twee
weken bloot stelde aan het
vochtig klimaat en de barre
weersomstandigheden van
Bützweilerhof. Maar op een
zomerse maandag rond 15u,
werd het vliegtuig, niettegenstaande een verankering
met drie betonblokken van
elk 35 kg, door een geweldige lokale tornado opgezogen en zo’n 60 meter meegesleurd, om in het midden
van de Parade Ground, aan Piper’s van het 16 Escadrille opgelijnd voor de loodsen
de voet van de vlaggenmast, te Bützweilerhof. Ze hadden de gecamoufleerde kleuren
op de rug te eindigen!
nog niet. In het midden, merkt men een bezoekende Percival Prentice op, van de Royal Air Force (Jean Desquiens).
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Links: ingang van het kamp van Werl, met de wacht in 1936. Rechts: oplijning van de
Arado Ar 68F van de 4 Staffel van het Jagdgeschwader 134 «Horst Wessel», gebaseerd
te Werl in 1936 (Wikipedia).
in 1956. Men bracht het lesteun)
gerkorps inderdaad terug tot • een sectie “Pers” (Persotwee divisies, de 1 Infanteneel)
rie Divisie en de 16 Pantser • een sectie “HK 16 Ps Div”
Divisie, vervolledigd met ge(Hoofdkwartier van de 16
vecht steuneenheden en loPantser Divisie)
gistiek.
• een sectie “HK Comdo Aie
16 Ps Div” (Hoofdkwartier
De “OT U1-910 VV&OV” bevan de Artillerie van de 16
paalde de organisatie van de
Pantser Divisie)
16 Escadrille, geldig op vre- • drie secties “HK Ps Gpg”
desvoet als op oorlogsvoet:
(Hoofdkwartier
van
de
Pantser Groepering)
• een staf
• vier secties “Bn VA” (Batal• een sectie “GS” (Algemene
jon veldartillerie)

Ingang van de basis van het pas opgerichte 17 Escadrille
te Werl (collectie BDRW).

• een sectie “Bn Recce” (Verkenningsbataljon)
• een sectie “Bn Gn” (Genie
bataljon)
De “OT U2-911 VV&OV”, bepaalde de organisatie van de
17 Escadrille, geldig op vredesvoet als op oorlogsvoet:
• een staf
• een sectie staf en diensten
• een sectie “Pers” (Personeel)
• een sectie “HK Inf Div”
(Hoofdkwartier van de Infanterie Divisie)
• een sectie “HK CA Inf Div”
(Hoofdkwartier van de Artillerie van de Infanterie Divisie)
• een sectie “HK Inf Bde”
(Hoofdkwartier van de Infanterie Brigade)
• vier secties “Bn VA” (Veldartillerie bataljon)
• een sectie “Bn Gn” (Genie
bataljon)
Uiteindelijk, de “OT U2-912
VV&OV” bepaalde de organisatie van het 18 Escadrille,
zowel op vredesvoet als op
oorlogsvoet:
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• een staf
• een sectie staf en diensten
• een sectie “Pers” (Personeel)
• een sectie “HK 1(BE) Corps”
(Hoofdkwartier van het 1
Belgisch Corps)
• een sectie “HK CA/1(BE)
Corps”
(Hoofdkwartier
van de Artillerie van 1 BE
Corps)
• een sectie “HK Gpg VA”
(Hoofdkwartier
van
de
Veldartillerie groepering)
• twee secties “Bn VA” (Veldartillerie bataljon)
• een sectie “Bn TTr” (Bataljon van de transmissietroepen)
• een sectie “B1 Cavalerie”
• een sectie “Bn Tk” (Pantser
bataljon)
• een sectie “HK Gpg Gn”
(Hoofdkwartier van de Genie groepering)
• een sectie “Bn Gn” (Genie
bataljon)
Het 17 Escadrille kwam onder de orders van kapitein
Roger Boury, een pionier
van de 15e en 16e smaldelen. Aan het hoofd van een
ploeg officieren en onderof-

Bovenaan, de meteo sectie
te Werl. De weerkundige
Thomas André zit links. In
het midden en hiernaast,
het dagelijks leven van het
17 Escadrille te Werl (collectie Maurice de Raikem).
10
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ficieren te Werl, diende hij
van nul te beginnen. Dit gewezen Duitse vliegveld van
de jaren dertig lag er verwaarloosd bij. Nochtans was
zijn verleden verbonden aan
de eerste acties van WO II.
In 1933 had men inderdaad
beslist een vliegveld te bouwen te Werl. Het werd bezet
vanaf 1936 door het HorstWessel-Geschwader van de
Luftwaffe. Vanaf dit vliegveld
vertrokken de vliegtuigen en
zweefvliegtuigen die het Fort
van Eben-Emael en de versterkingen langs het Albertkanaal aanvielen, op 10 mei
1940. Tijdens de oorlog nam
het vliegveld aan belang toe
en in de ochtend van 19 april
1944 kreeg het een belangrijk bombardement van de
geallieerden te verduren.
Door nevenschade aan de
stad Werl, kwamen er 200
mensen om. De Amerikanen
namen het vliegveld over op
7 april 1945 en ze bezetten
het enige tijd.
Op 3 juli 1956 werd kapitein
Servais Herelixka commandant van het 18 Escadrille.
Bovenaan de onderhoudsploeg van het 17 Escadrille.
Let op de «Army» markeringen, die in een bepaalde periode op de belgische Piper
L-18C geschilderd werden.
In het midden, 1 sergeantmajoor Dernuy, transmissiespecialist.
Hiernaast,
mijnheer Schutz, luchtverkeersleider te Werl. Gedurende WO II was hij piloot en nam hij deel aan de
luchtbrug naar Stalingrad
(collectie Maurice de Raikem).
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nant Georges Hernalsteens
en adjudant Jean Fontaine
van het 16 Esc LtAvn verongelukt te Wahn. Ook daar
vonden de twee inzittenden
de dood.
Op 22 juli 1957, nam kapitein Dezaeger het commando van het 17 Escadrille
over. Op dat ogenblik was
het smaldeel volledig operationeel en nam het deel aan
de geallieerde operaties die
plaats grepen in Duitsland.
In 1958 sleepte het zelfs de
Adjudant Joseph Irskens, hoofd van het «vliegtuigonde- wisselbeker van de Minister
rhoud» van het 17 Escadrille, met René Doolaeghe (collec- Van Landsverdediging in de
wacht.
tie Maurice de Raikem).
De zelfde dag arriveerden
13 Piper L-18C voor de eenheid. Op 14 december 1956,
ontving het smaldeel zijn
standaard uit de handen van
generaal Cumont tijdens de
eerste fasten van het Licht
Vliegwezen.

bist van het 17 Esc LtAvn aan
boord van de Piper L-18C L45
te Lenningen-Unna, in Duitsland. Vervolgens onderging
sergeant H. Hermans van
het 16 Esc LtAvn hetzelfde
lot, op 25 april 1957 te Niehl
met de Piper L22. De zwarte
reeks vervolgde op 19 juni
1957; de Piper L-18C L34
met aan boord onderluite-

Het leven in het smaldeel
in de vijftiger jaren.

Maurice de Raikem, toen
piloot in het 17 Escadrille,
herinnerde zich een incident
dat hem overkwam in de
regio van Hambourg in de
BRD met een Auster. Hij had
een roofvogel geraakt met
Op 19 october 1956 veronzijn schroef, die volledig uit
gelukte sergeant René Verelkaar gespat was door de
schok. Alhoewel hij een beboste ruimte overvloog, kon
hij landen in een open plek,
niet ver van een spoorweg
waar arbeiders werkten, die
getuige waren van het gebeurde en hulp boden. Vervolgens had hij verklaard
dat hij een “reglementaire
landing” had uitgevoerd,
waarbij hij de spot van zijn
collega’s moest ondergaan,
omdat dit met een Auster
inhield dat men kort voor de
landing nog even gas gaf.
Zonder schroef kwam naBezoek van de Piper L70 te Namur-Temploux op 20 juli tuurlijk grappig over bij de
1955 (Paul Bastin).
piloten!
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De 19 en 20 Escadrilles.
Op 25 maart 1954, schreef
men in de nota “GM1-872”
dat er een regionale vredesvoet 19 Escadrille Licht Vliegwezen zou gesticht worden.
In de “OT U1-913 V “ van
de 19 Escadrille, vond men
zelfs een vluchtige structuur.
Voorzien was, een smaldeel
samengesteld uit:
• een staf,
• een sectie “Mat” (Materieel)
en “Maint Vtg” (Onderhoud
van de voertuigen)
• een sectie “Rav” (Bevoorrading)
• een sectie “HK 4 Inf Div”
(Hoofdkwartier van de 4
Infanterie Divisie)
• drie secties “VA 4 Inf Div”
(Veldartillerie van de 4 Infanterie Divisie)
• twee secties “Bde 4 Div Inf”
(Brigades van de 4 Infanterie Divisie)
• een sectie “Bn Tk” (Tankbataljon in steun).

Windstoot te Bützweilerhof

Rond 1956-1957 werd een Piper L-18C, die voor de loods
1 te Bützweilerhof stond, omgekipt en meegesleurd door
een krachtige storm. Het vliegtuig eindigde tegenover de
mess van de onderofficieren (links op het beeld), tegen de
kelder met de reserve van de bar. Op de achtergrond, ziet
men de hoek van de loods 1 en op het voorplan de resten
van een betonblok, die diende voor het vastleggen van de
vliegtuigen die buiten gestald waren (collectie BDRW).

Op 15 juli 1954, specifieerde
men zelfs in de “OT 914” dat
er vier smaldelen Licht Vliegwezen zouden zijn, onder
beheer van de Binnenlandse
Strijdkrachten, zowel op vredesvoet als op oorlogsvoet.
Nochtans werd er bij het verspreiden van de nieuwe organisatie van de Landmacht
op vredesvoet, van 15 maart
1956, nergens melding gemaakt van een 19 Escadrille.
Daartegenover
vermeldde
de “OT U1-913 “ van 3 juli
1956, officieel het oprich- Piloot Maurice de Raikem die een verkenningsvlucht voorten van een 19 Escadrille bereidt, ten voordele van de Genie van het 1(BE) Corps
op oorlogsvoet. Vervolgens (collectie Maurice de Raikem).
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Alle rechten voorbehouden
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De 15 Schoolescadrille
van het Licht Vliegwezen.

Jean Desquiens en een passagier, klaar voor een opdracht
met Piper L-18C (collectie Jean Desquiens).

Terwijl elke grote eenheid
in de BSD over een smaldeel van het Licht Vliegwezen beschikte, kreeg het 15
Escadrille haar nieuwe opdrachten: steun aan de Binnenlandse Strijdkrachten en
vorming van de piloten. Op
15 maart 1956, bepaalde
de 9de uitgave van de vredesvoet organisatie van de
Landmacht, dat het 15 Escadrille Licht Vliegwezen rechtstreeks van GS afhing (Staf
van de Landmacht).

voorzag men in 1961 en
1964 wel een eventuele mobilisatie van de 19 Escadrille.
Op 6 juni 1965, stipuleerde
men dat de eenheid officieel
tweetalig was. Daartegenover was er op 1 september
1968 van het eventueel op
oorlogsvoet
samenstellen
van het 19 Escadrille geen
sprake meer. Het zou later
nergens meer opduiken.
Op 15 september 1955, was
er in de “OT U1-911”, sprake
van een 20 Escadrille LtAvn,
niet te verwarren met het 20
Escadrille van de Luchtmacht
behorend tot de 15 Wing. In
de “OT U1-914 O” voorzag
men een in de toekomst op
te richten 20 Escadrille. Later, in 1956 en 1958, was er
zelfs sprake van een eventuele mobilisatie van het 20
Escadrille, maar vanaf 1 januari 1960, scheen ook dit
idee vergeten te zijn.
14

Alvorens de eindvorming in het 15 Schoolescadrille LtAvn aan te vatten, krijgen de kandidaten-piloot hun basisopleiding op Stampe & Vertongen SV-4b, van de Luchtmacht te Goetsenhoven. De foto werd genomen gedurende
een training in formatievliegen rond 1956 (Jean-Marie
Vander Vorst).
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Op 3 juli 1956, bekwam het
smaldeel het statuut “korps”
en werd het herbenoemd tot
“15 School Escadrille Licht
Vliegwezen”. Haar organisatie was terug te vinden in de
“OT U1-909 V”:
• een
• een
• een
• een
• een

staf
sectie staf en diensten
sectie “personeel”
sectie “onderricht”
sectie onderhoud van
de vliegtuigen
• een sectie “radio”
• een sectie “transport”
• een sectie “bevoorrading
en onderhoud”
Ondertussen waren de twee
Chipmunk C1 en C2 in 1956
opnieuw verkocht op de burger markt. Ze werden beide
verworven door de Royal
Antwerp Aviation Club, die ze
immatriculeerde op 6 maart
1956. De C1 werd OO-PHS
(Luchtwaardigheidsattest
nr 1068) en zal ten gevolge
van een ongeval te Seppe
in Nederland op 19 september 1970, geschrapt worden
op 20 januari 1972. De C2,
werd op zijn beurt OO-MER
(Luchtwaardigheidsattest nr.
1067) en zal geschrapt worden op 15 maart 1965 na Bovenaan: de 56B promotie, op de vooravond van hun
een ongeval te Antwerpen brevetering te Brasschaat in 1957. Van links naar
rechts: luitenant J. Bonnevie, luitenant F. Behits, onop 3 januari 1965.
derluitenant A. Dooms, majoor André Bruart, kapitein
Op 14 december 1957, vier- Depienne, onderluitenant Jean-Marie Vander Vorst en
de het 15 Escadrille haar luitenant Y. Pingaut, voor de Piper L-18c L76. Hieronpatroonheilige: Onze Lieve der: de eindeschool oefening van de 15 Esc op Piper L18C, van de promotie 56B te Leopoldsburg, in mei 1957.
Vrouw van Lorette.
Van links naar rechts: kapitein Raymond Buekenhout,
De “Pipettes” zijn overal commandant van het 15 Esc, luitenant Roger Arnhem,
moniteur, kapitein Y. Pingaut, een leerling, gezeten, onaanwezig.
derluitenant Jean-Marie Vander Vorst, een leerling, geHet kader was volledig ge- zeten, kapitein Barbio, moniteur, en kapitein N. Roggen,
wijzigd: in 1954 waren de moniteur (collectie Jean-Marie Vander Vorst).
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Alle rechten voorbehouden
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laatste Auster’s van het
Licht Vliegwezen, uit dienst
genomen ten voordele van
de Piper L-18C Super Cub.
Jean Desquiens vloog voor
de laatste keer met de Auster geïmmatriculeerd A7 op
21 april 1954. Toch bleven
er nog tot 1956-1957, enkele toestellen van dit type
in dienst in het 42 Escadrille
van de Luchtmacht te Wahn
en tot 1958 één enkel bij
de 1 Wing te Bevekom. De
dertien resterende Auster’s
werden verkocht op de burgermarkt en kregen de nationale immatriculaties OOFDA tot OO-FDL en OO-OVL.
Alhoewel de Auster zijn liefhebbers had, werd de Piper
snel geapprecieerd door alle
piloten, dank zij zijn ongetwijfeld buitengewone kwaliteiten, zelfs voor zo’n ongekunsteld vliegtuig:
Eerst en vooral waren er zijn
mogelijkheden om ultrakort
op te stijgen en te landen, en
dit volledig zonder bijkomende draagkrachtuitrustingen
zoals flaps (kleppen onderaan de vluchtboorden), slots
(spleten vooraan de aanvalsboorden) of slats (kleppen aan de aanvalsboord).
Bovendien leverde de Continental motor van 95 pk, die
een schroef met vaste spoed
aandreef niet echt een over
vermogen. Zijn mogelijkheden om op zeer kort terrein
gebruikt te worden, kwamen
tot uiting in het reglement
Op het einde van hun militair leven, kregen de Auster “G 387”, met verwonderlijen de twee Chipmunk een burgermatriculatie. De Aus- ke officiële afmetingen van
ter A18, bijvoorbeeld werd geïmmatriculeerd als OO-FDK de landingsbanen te velde:
(bovenaan) (collectie Daniel Brackx). De DHC-1 C-1 werd OO- 150 meter lang en 5 meter
PHS (midden) (MAP) terwijl de C-2 de immatriculatie OO- breed, veiligheid inbegrepen. Het uiteindelijk remmen
MER kreeg (onderaan) (MAP).
16
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De stroomgeneratie op Piper L-18C

Aanvankelijk waren de Piper L-18C niet uitgerust met een stroomgenerator, voor de werking van lichten, verlichting, radio’s en toebehoren. Men installeerde een kleine generator,
aangestuurd door een schroef tussen de benen van het landingsstel. De kleine schroef
werd aangedreven door het zog van de vliegtuigschroef (collectie Fernand Davin).

© Pierre GILLARD 1997-2017 - Alle rechten voorbehouden

17

volstonden om kogelgaten te
dichten! Men vermelde trouwens dat zo’n rudimentaire
herstelling werd uitgevoerd
door leerling-piloten tijdens
een vlucht in Duitsland. Een
stuk bekleding van enkele
vierkante decimeters aan
de intra dos was beschadigd
en eens geland op het vliegveld van Ober-Schleissheim,
nabij Munchen, hebben de
piloten het linnen vlug hersteld met enkele stroken
kleefband! De Pipette is aldus rustig kunnen terugvliegen naar de basis.

Lucien Hella en Guy Audain, nadat ze hun Piper L-18C
geland hadden te velde, tijdens maneuvers in de streek
van Kassel in 1959 (collectie Guy Audain).
gebeurde met voetdruk. Alphonse Dumoulin verhaalde
in het tijdschrift Forum: “In
mijn aide-mémoire als leerling piloot, heb ik het recept
gevonden om te landen op
een zakdoek: naderingssnelheid 5 mph boven de snelheid van draagkrachtverlies;
motor 1.200 toeren per minuut; deze snelheid stabiliseren; de neus goed hoog
houden; de daalhoek voorzichtig controleren met de
motor, zonder evenwel onder 1200 toeren per minuut
te komen en de grond raken
in een driepunt stand, met
geblokkeerde wielen door de
voetrem. Ah, deze techniek
van geblokkeerde remmen
was zo volmaakt beheerst!
Bij burger- en militaire piloten, aan wie men deze
techniek uitlegde of demon18

streerde gingen de haren
rechtop staan. Men diende
dit natuurlijk voorzichtig,
langzaam en een hele tijd
in te oefenen: hetgeen een
demonstratiepiloot van een
met Piper concurrerende
firma niet deed en aldus bij
het bewijzen dat zijn toestel
even goed of beter deed dan
de L-18C, bij de landing op
de rug terecht kwam, met
een vernield vliegtuig als resultaat! “
Andere kwaliteiten waren de
eenvoud van zijn constructie,
gekoppeld aan een legendarische stevigheid. Het vliegtuig was volledig met linnen
bespannen en een klassieke
kwinkslag was te zeggen dat
om de romp en de vleugels
te herstellen, een hemdslip
en een pot goede kleefstof

Begin 1956 was het aantal
Piper’s opgelopen tot 78, de
meeste daarvan gebaseerd
in Duitsland. Men besliste
aldus om de 255 Compagnie
Ordonnance, belast met het
onderhoud van die vliegtuigen, te verplaatsen naar de
Bondsrepubliek. De officiële
verhuis had plaats op 1 februari 1956, naar het vliegveld van Bützweilerhof, waar
het 16 Escadrille reeds geïnstalleerd was. De nieuwe infrastructuur die zeker beter
aangepast was dan de gerenoveerde stallen van Brasschaat, kwam van pas om
de eerste IRAN inspectie (inspect and repair as necessary; nakijken en herstellen
indien nodig) uit te voeren
op een Piper L-18C. Het eerste vliegtuig verliet de werkplaats reeds in maart. Nadat
de testvlucht een onberispelijk resultaat gaf, mocht de
255 Compagnie er prat op
gaan, een bepaalde technische maturiteit bereikt te
hebben, in toch korte tijd.
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“Het vliegtuig steeg door de
modder met moeite op van
de air-strip te Wartet, nabij Marche-les-Dames,. De
sprong had plaats op 12 000
voet hoogte, boven het uitgestrekte platte land van de
regio van Tillier…als mijn geheugen mij niet in de steek
laat. Onder de toeschouwers
stond een vooraanstaande
genodigde: de minister van
Landsverdediging, de heer
Antoon Spinoy. Men vertelde me dat de sfeer op
de grond uitstekend was:
men had verrekijkers verdeeld om goed de evoluties
van de springer te kunnen
volgen, vanaf de uitstap uit
Voorbereiding van een opdracht met Piper L-18C (collectie het vliegtuig en bij sommige
bevoordeelde toeschouwers
Jean-Marie Vander Vorst).
had men deze discreet ingesmeerd met roet … “
Jean-Marie Vander Vorst Verhalen met de Piper
herinnerde zich een bijzon- Cub.
Eens alle smaldelen uitgedere opdracht, uitgevoerd
rust waren met hun dotatie
met Piper L-18C in 1957 of Op 30 juli 1957 speelde de Piper Cub’s, gaf men zich
1958: op 10.000 voet verti- Piper L76 een belangrijke rol rekenschap van de gewelcale luchtfoto’s maken, om in de geschiedenis van het dige vrijgevigheid van Noneen mozaïek van Brussel te militaire parachutisme: kapi- kel Sam. Er waren nu teveel
verwezenlijken en dit zonder tein Léon Huybrechts voerde vliegtuigen! Sommige werradio, want er was er geen de eerste officiële vrije val den daardoor overgebracht
aan boord in die periode. De uit. Alphonse Dumoulin ver- naar Nederland en Denebedoeling was de verzame- telde in het Forum magazine: marken. In die periode kwaling van de sectie “Luchtmen de Pipettes in kisten
foto’s” van het 15 Escadrille
aan te Wevelgem, waar men
van Brasschaat aan te vulze opnieuw monteerde. Een
len. De tijden zijn wel vertwintigtal piloten voerden
anderd!
aldus hun eerste grote navigatie uit: Brasschaat-KoKoninklijk bezoek aan het
penhagen. Op 7 mei 1957,
16 Escadrille.
bereikten zestien kanarie
gele L-18C, in formaties van
In mei 1957, bracht Zijne Kapitein Léon Huybrechts vier, zonder kokarde noch
Majesteit Koning Baudouin aan boord van de L-18C, immatriculatie, hun bestemeen bezoek aan het smal- waaruit hij een sprong met ming Værløse, niet ver van
deel dat op dat ogenblik op vertraagde opening zal ui- de Deense hoofdstad. Het
maneuver was te Elsenborn. tvoeren, te Wartet (collectie vergde zes uren vlucht met
tussenlandingen te Twente
Alphonse Dumoulin).
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Hierboven en hieronder: op het einde van de
jaren ‘50 grepen er verschillende demonstraties plaats te Brasschaat, om de Piper L-18C
aan het publiek voor te stellen. Op 5 mei 1959,
werd er blijkbaar een luchtmeeting georganiseerd. Hiernaast, eerste-sergeant Billen, verzorgt de commentaren voor het publiek. De
officier die men ruggelings ziet, is kapitein N.
Roggen (Jean-Marie Vander Vorst).

in Nederland en te Hamburg nut door burger lijnvliegtuiin Duitsland.
gen. De diensten voor luchtcontrole gaven blijk van
Alphonse Dumoulin herin- koelbloedigheid! De vier leanerde zich dit quasi-epos: ders van de formaties moes“Er waren geen radio’s aan ten op hun beurt precies
boord van deze vliegtuigen navigeren omdat ze in een
en dus diende er met deze onbekende controle zone
armada nauwkeurig gecoör- langs een smalle opgelegde
dineerd en gevlogen te wor- sector dienden aan te koden. Vooral de aankomst te men en daarbij een precieze
Hamburg was van belang, timing te respecteren, met
want dit vliegveld werd be- de vier formaties tussen DC20

6’s en burger Super Constellations. Vanaf dan was de
laatste etappe tot Værløse
slechts een formaliteit en de
formaties die tot dan nogal
open vlogen sloten spontaan
dichter aan (geen radio!) en
vlogen haast in een lijn want
in het Noorden van Duitsland diende men een schietveld in actie te vermijden en
een zware stormachtige bui
links van ons dreef ons naar
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rechts, dichter bij de demarcatielijn: we twijfelden er
niet aan dat in het Oosten de
radars onze langzame evolutie volgden”.
Sinds 1949 werd de basisvorming van de toekomstige Licht Vliegwezen piloten
gegeven in de Elementaire
Vliegschool van de Luchtmacht. Op dat moment, waren de twee vliegtuigtypes
daartoe in gebruik, de De
Havilland DH-89 Tiger Moth,
voor de leerling-piloten van
de Landmacht en de beroemde tweedekker Stampe
& Vertongen SV-4b, waarop
de promoties van de Luchtmacht hun eerste circuits
uitvoerden. Na het vertrek
van de Engelse tweedekkers
vingen alle leerling-piloten
hun vorming aan zonder onderscheid van uniformkleur.

jonge onderluitenant artillerist van de 106 Polytechnische promotie van de KMS,
in 1957 te Brasschaat de
VKOLA (Vervolmakingscursus voor onderluitenants van
het actief kader = wapenschool, van de veldartillerie
in dit geval) en een vorming
als luchtwaarnemer maakte
daar deel van uit. Dit omvatte verkenningsvluchten
met Piper Cub waarbij men
verschillende gebouwen, torens, kruispunten en dergelijke diende te identificeren.
Deze training ving aan op
een hoogte van 3000 voet,
en vervolgde dan op 1000
voet, om te eindigen op 500

voet. Iedereen die reeds een
navigatie uitvoerde weet dat
dit moeilijker wordt op lagere hoogte, omdat de referentiepunten “later verschijnen”
en “vlugger verdwijnen”. Onderluitenant Mousset volgde
daarop een stage van navigatie op zicht en “noodpiloot”. Tijdens een “ronde van
België” met vertrek te Brasschaat voerde hij de navigatie uit naar een aangeduid
punt in de buurt van Hasselt
en nam vanaf dan de sturen over voor de terugvlucht
naar de Antwerpse basis.
Deze vlucht verliep zo rustig
dat zijn piloot indommelde
en pas wakker schoot met

Het 15 Escadrille, op haar
beurt hield zich bezig met de
operationele opleiding (OTUOperational Training Unit)
van de piloten die geslaagd
waren in de EVS. Deze omvatte de omscholing van de
piloten op L-18C en op het
einde van de cyclus de specifieke Landmacht opdrachten. Gedurende een korte
periode werden de twee De
Havilland Canada DHC-1
Chipmunk eveneens gebruikt
voor acrobatie alvorens de
piloten naar de eenheden
overgingen.
Daarenboven vormde de 15
Escadrille artilleristen als
luchtwaarnemers,
navigators en “noodpiloten”. Jo- Manœuvers met de Piper L-18C. Op de voorgrond de Piper
seph Mousset, volgde als gecodeerd L67 (collectie Jean-Marie Vander Vorst).
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Fotoa

Piper

Bovenaan:
demonstratie
van de wendbaarheid te
Bützeilerhof (BDRW). Bovenaan links: Belgische Piper’s met een DHC-2 van het
U.S. Army te velde (BDRW).
Hierboven: een grote navigatie naar de Amerikanen te
Landshut, in 1958 (BDRW).
Hiernaast: een Piper die
een nadering uitvoert met
overschrijding van een hindernis (BDRW). Hieronder:
een parade te Brasschaat
in 1958 (BDRW).

22
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r L-18C
Hierboven:
neuslanding,
met waarschijnlijk de uitvoerders
(BDRW)! Hiernaast bovenaan: de Piper
L46 met de markering
«Army», gefotografeerd in
vlucht (BDRW). Hiernaast:
oplijning van Piper’s (JeanMarie Vander Vorst). Hieronder: technische steun te
velde (BDRW). Hieronder,
rechts: groep piloten die
hun opdracht voorbereiden
(BDRW).
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de loodsen in zicht, juist op techniek gelijkaardig zijn,
tijd om snel de sturen over behalve dat men de corte nemen en te landen!
recties evenwijdig met de
waarnemingsrichting doorOnderluitenant
Mousset gaf (WR).
volgde eveneens een opleiding om artillerievuur te Gedurende gans die tijd gekunnen regelen. Hij legde bruikte de Rijkswacht verhet gebruikt principe met der de vliegtuigen van het
Piper Cub van die periode Licht Vliegwezen. Een groot
uit: “Het vliegtuig vloog in aantal Rijkswacht officieren
de buurt van de artillerie- worden gevormd als luchtbatterij op lage hoogte in waarnemers in het 15 Esca“Lazy Eights”. De piloot en drille. Op de inventaris van
de waarnemer luisterden de verschillende opdrachten
op dezelfde radiofrequentie. stonden: bewaken van het
Bij het “schot four” signaal wegennet, vooral tijdens de
(code voor het afvuren van grote vakantiebewegingen,
de obus) steeg het vliegtuig maar ook bij Belgische ritverticaal en dook het terug ten van de Ronde van Franknaar de grond zo gauw de rijk of koersen te Francorluchtwaarnemer zijn schoot champs. Gedurende de grote
correcties doorgegeven had. stakingen van 1960, werd de
Dit ging zo voort tot de bat- Piper “van de gendarmen”
terij in uitwerking vuurde en in de Luikse regio zelfs het
de waarnemer zijn commen- “spion vliegtuig” genoemd.
taar doorgaf wat de groepe- Dit alles wordt uit de doeken
ring van de inpakten betrof”. gedaan in een hoofdstuk van
Later met helikopter zou de dit boek.

Procedure voor het regelen
van artillerievuur door een
waarnemer, aan boord van
een vliegtuig (Joseph Mousset & Pierre Gillard).
24

Wat de lange navigaties betreft, werden de Piper’s van
de Landmacht zowat overal in Europa opgemerkt: in
Duitsland, Nederland, Frankrijk, Denemarken en GrootBrittannië. Later gingen ze
zelfs naar Afrika.
Op 9 juli 1958, was de Piper
L-18C L20 volledig vernield,
schijnbaar bij een ongeval te
Oelegem. En op 7 september
1959, vinden de onderluitenants Joseph Van de Eynde
en Claude Vandemergel van
het 15 Esc de dood met de
Piper L-18C L50 te Elsenborn.
Aankomst van de helikopter
Gedurende de jaren 50 bleek
de helikopter een onontbeerlijk gereedschap bij moderne oorlogen. De conflicten in
Algerije, Korea en Indochina
bewezen dit. In die periode

De Bell H-13 (model 47) is een lichte polyvalente helikopter die regelmatig gebruikt werd gedurende de verschillende conflicten van het begin van de jaren 50 (U.S.
Army Aviation Museum Fort Rucker, collectie Robert Petite).
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waren het de Amerikaanse
toestellen, gefabriceerd door
Bell, Hiller en Sikorsky die
het meest gebruikt werden.
De Fransen hadden een zekere achterstand op dit gebied, maar vanaf 1955 zouden ze de leemte opvullen
met de Alouette II als eerste
in serie gebouwde turbine
helikopter ter wereld.
De Belgische Landmacht ontsnapte niet aan de tendens
om zich te interesseren voor
de aanschaf van wentelwieken voor waarnemingsopdrachten. De helikopter is
inderdaad beweeglijker dan
het vliegtuig en hij kan zich

Hierboven: de Hiller H-23 werd eveneens in grote aantallen gebruikt, door verschillende legers in oorlog (collectie
Kenneth Swartz). Sikorsky lanceerde zich op zijn beurt
in de productie van zwaardere helikopters zoals deze
HRS.1 van het Amerikaanse Mariniers Corps, die men
hieronder een last ziet vervoeren tijdens de Koreaanse
oorlog begin de jaren 50 (collectie Pierre Gillard).
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Bovenaan: de Alouette II F-WIFB van Sud-Aviation, tijdens een demonstratie te Haren
in 1958, met rijkswachters aan boord. Op de achtergrond ziet men het wrak van een
Meteor. Hieronder: men presenteert de evacuatie mogelijkheden van de Alouette II,
aan Belgische militaire autoriteiten. Een kolonel ligt op een uitwendige draagberrie.
De technicien die hem vast bindt is een lijn mecanicien van Sud-Aviation, terwijl de
gebrilde persoon links van hem de ontwerper van het systeem is, van het Studiebureel
van de fabricant. Rechtop met muts, herkent men kapitein Alphonse Dumoulin (JeanMarie Vander Vorst).
gemakkelijker camoufleren
en wegstoppen in de omgeving, bijvoorbeeld achter
bomen en bossen. Hij kan
letterlijk waarnemen zonder
zelf gezien te worden. De
demonstraties werden uitgevoerd door de fabrikanten,
namelijk door Sud-Aviation,
dat toen zijn Djinns en Alouette II aan de man wilde
brengen. Aldus presenteerde
men de Alouette II in 1958
aan de militaire autoriteiten
en aan de Rijkswacht op het
vliegveld van Haren.
In 1959, verwachtte men dat
de Landmacht kortelings zou
uitgerust worden met helikopters. Dit werd bevestigd
26
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Hierboven: een Alouette II F-WIFB van Sud-Aviation, tijdens een demonstratie voor Belgische militaire autoriteiten te Haren in 1958. Hieronder, links: kapitein Alphonse
Dumoulin aan boord van een Franse Alouette II, tijdens een presentatievlucht georganiseerd bij die gelegenheid. Hieronder rechts: een Alouette II uitgerust met een uitwendige braagberrie, trekt de aandacht van Belgische militairen (Jean-Marie Vander
Vorst).

door een eerste bestelling
van de Belgische regering
van drie Sud-Aviation SE3130 Alouette II, uitgerust
met een Turbomeca Artouste
IIB motor. De keuze berustte
voornamelijk op technische
eigenschappen. De Alouette
II was toen het modernste
toestel van zijn categorie en
er was met de Bell 47, geen

enkele vergelijking mogelijk: betrouwbaarheid van
de turbinemotor, gemak van
het opstarten, vijf plaatsen,
grotere nuttige lading, betere prestaties, dit alles uiteindelijk met afmetingen van
dezelfde grootorde. Deze
aankoop betekende inderdaad de beste koop voor die
periode.

De omscholing van de
eerste piloten op wentelwieken.
Op 24 mei 1959, stuurde
men vier piloten naar Dax in
Frankrijk, teneinde een omscholing te volgen op wentelwieken in de Specialisatie
school van het Licht Vliegwezen van de Landmacht (ESA-
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Ministerie van landsverdediging. Hij koos een jonge officier in elk escadrille: Vander
Vorst van de School, Tournay van het 16e te Bützweilerhof, Feys van het 17e te
Werl en ikzelf van het 18e te
Merzbrück».
In het A.L.A.T., omvatte de
vorming van de Belgische
piloten 80 uren op Bell 47G1 in vier maanden, gevolgd
door 40 uren op Alouette II
in twee maanden. De Franse
Men presenteert de Djinn (links) en de Alouette II (rechts) piloten daarentegen gingen
aan Belgische militairen. Deze twee turbine helikopters na de Bell 47G-1, verder op
werden gefabriceerd door het Franse Sud-Aviation en ze de Bell 47G-2 en de Alouette
werden in die periode gebruikt door het A.L.A.T. (collectie II of de Djinn.
BDRW).
LAT, Ecole de Spécialisation
de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre). Het ging om
de luitenants Marcel Feys,
Thierry Tournay, Xavier Vanbever en Jean-Marie Vander
Vorst. Luitenant Xavier Van-

bever legde uit op welke manier de keuze op deze vier
piloten viel: «Er waren geen
bepaalde criteria. We waren
aangeduid door luitenantkolonel André Bruart, onze
vertegenwoordiger op het

Zoals voor elk beginnend
piloot op helikopter waren
de eerste lessen moeilijk.
«De hangstand was dikwijls
een wals!» verklaarde luitenant Xavier Vanbever. «Het
vertrek vanaf een hangs-

Hierboven: te Dax was de verstandhouding tussen Belgische en
Franse piloten hartelijk (Jean-Marie Paye).
Hiernaast: om hun brevet te bekomen vliegen de Belgische piloten
eerst 80 uren op Bell 47G en vervolgens 40 uren op Alouette II (Pierre
Ferrari/SCA - ECPAD).
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Hierboven: de kolonel commandant van de
ESALAT, geeft het brevet van waarnemer-piloot op Alouette II aan luitenant Jean-Marie
Vander Vorst. Achter deze laatste staat kolonel SBH De Schmidt, directeur van de Belgische artillerie, waar het Licht Vliegwezen
toen van afhing. Hij begaf zich ter plaatse
voor de gelegenheid. Bovenaan rechts: luitenant Xavier Vanbever (links) in gesprek met
een Franse collega (collectie Jean-Marie Vander Vorst).

Hierboven: de receptie na
de vleugeluitreiking. Op de
achtergrond rechts, met
een glas in de hand luitenant Thierry Tournay, één
van de vier Belgische nieuw
gebrevetteerden
(collectie
Jean-Marie Vander Vorst).
Hiernaast: tijdens de receptie nodigt de kolonel commandant van de ESALAT,
kolonel SBH De Schmidt
uit, om zich te bedienen
(collectie Jean-Marie Vander
Vorst).

tand viel best mee, maar
het stoppen na de nadering
vroeg een verschrikkelijke
inspanning, vooral met de
Bell 47G, waarmee men de
toeren tussen 2900 en 3100
RPM diende te bewaren. Als
men de algemene spoed ve-

rhoogde, moest men de motortoeren controleren door
gas te geven en omgekeerd
bij het verlagen van de spoed
… Het doseren hiervan was
niet gemakkelijk in het begin
van de scholing!».

Terwijl de eerste vluchten
moeilijk bleven, «waren de
relaties met de onderrichters
hartelijk», verklaarde luitenant Xavier Vanbever. «Ze
benaderden ons met veel
takt en we werden maximaal, vriendelijk en gedul-
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De E.S.A

van

Het Franse Licht Vliegwezen
van de Landmacht (A.L.A.T.=
Aviation Légère de l’Armée
de Terre) heeft een geschiedenis en tradities, die
erg gelijken op die van het
Belgisch Licht Vliegwezen.
Haar originele opdrachten
zoals waarneming en artilleriesteun dateren van 1794,
toen de compagnie ballonvaarders opgericht werd. Het
A.L.A.T. zelf ontstond op 22
november 1954, op de basissen van het Licht Vliegwezen
voor
Artilleriewaarneming
(A.L.O.A.= l’Aviation Légère
d’Observation
d’Artillerie).
Het werd vanaf het begin
betrokken in de militaire
operaties van Frankrijk in
Algerije. Eigenaardig is wel
dat het A.L.A.T. pas in 2003
een wapen werd, los van de
artillerie.

De vorming van de piloten
en van het A.L.A.T. personeel, is een sleutelelement in de struktuur. De
Specialisatieschool van het
Licht Vliegwezen van de
Landmacht
(E.S.A.L.A.T=
Ecole de Spécialisation de
l’Aviation Légère de l’Armée
de Terre) werd gesticht op 1
mei 1957 door reorganisatie
van de Specialisatieschool
van het Licht Vliegwezen
voor
Artilleriewaarneming
(E.S.A.L.O.A.=
École
de
Spécialisation de l’Aviation
Légère d’Observation de
l’Artillerie) en van detachementen te Finthen en Satory. De hoofdbasis werd
ingeplant op het vliegveld
van Dax in de Landes. Vanzelfsprekend was haar rol de
toekomstige A.L.A.T. piloten van lichte vliegtuigen en

van helikopters te vormen,
maar ook die van de Nationale Marine en van verschillende staatsdiensten zoals
de Rijkswacht, de Burgerbescherming of de Douane. De
E.S.A.L.A.T. werd ook regelmatig bezocht door vreemde
piloten, belgen bijvoorbeeld.
Bovenaan links: de Alouette II werd gedurende 40 jaren door de ALAT gebruikt,
om piloten te vormen te
Dax (Humbert Charve). In het
midden: de basis van Dax
rond 1960 (collectie Pierre
Gillard). Hiernaast: de basis van Dax vandaag (Héli
Dax).
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A.L.A.T.

Dax

luchtvaarttypes te organiseren en gespecialiseerde
vormingen te geven. Op 19
maart 1963, verhuisde de
school naar Le Luc-en-Provence, ook gekend onder de
naam “Cannet-des-Maures”.
Op 9 juni 1960, stichtte men
te Sainte-Léocadie (Saillagouse), het Centrum voor
Bergvliegen dat rechtstreeks
afhing van de E.S.A.L.A.T.
Daarnaast werd op 1 au- te Dax. Op deze prachtige
gustus 1957, de Applicatie- plaats in de Oostelijke Pyschool van het Licht Vliegwe- reneën zullen alle piloten
zen van de Landmacht op- van het Licht Vliegwezen gegericht, (E.A.A.L.A.T = Ecole vormd en getraind worden,
d’Application de l’Aviation op gebied van bergvliegen.
Légère de l’Armée de Terre)
te Satory alvorens te verhuizen naar Sidi-Bel-Abbès.
Haar bestemming was de
cursussen op verschillende

Op 1 juli 1994, smolten de
twee scholen samen onder
het banier van de E.A.A.L.A.T.,
die vanaf dan door een generaal bevolen werd. Op
1 augustus 2009 wijzigde
haar naam tot “School Licht
Vliegwezen van de Landmacht” (E.A.L.A.T. = Ecole
d’Aviation Légère de l’Armée
de Terre). Vanaf 2006 kregen, ten gevolge van de
sluiting van de School Licht
Vliegwezen te Brasschaat,
alle Belgische militaire helikopterpiloten opnieuw hun
initiële vorming in Frankrijk,
eerst op SA-341 Gazelle en
dan op EC120B Colibri.

Sinds 2006 krijgen de
Belgische piloten hun helikopter conversie te Dax
in de E.S.A.L.A.T, eerst op
SA341F Gazelle (bovenaan
rechts) en vervolgens op
EC120B Colibri (hiernaast)
(Pierre Gillard).
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Hierboven links: een les in de controletoren van de E.S.A.L.A.T te Dax in november
1960. Eens per week verliepen de procedures in het engels. Hierboven rechts: een
Alouette II helikopter in een loods te Dax, nog in november 1960 (Pierre Ferrari/SCA ECPAD).
dig geholpen».

met minibussen naar deze over de transmissiemiddelen
vliegvelden. Ook ketelwa- waarover de Fransen besHet eerste deel van de sta- gens werden er heen ges- chikten».
ges was zo georganiseerd tuurd om de bevoorrading te
dat de Belgische leerlingen verzekeren gedurende een Het is wel bekend dat de
in de voormiddag theore- ganse dag.
Fransen soms(!) wat moeitische lessen kregen en ‘s
lijkheden hebben met talen,
namiddags recht hadden «Iedereen kreeg een bi- onder andere het Engels.
op de vluchtlessen. Ze lo- jzondere opdracht gedu- Om deze reden werd te Dax
geerden in een groot verblijf rende ons verblijf in Dax», één dag per week gereseraan de Cap-Breton, zodat vertelde luitenant Xavier veerd voor radioprocedures
de echtgenotes tijdens de Vanbever.»Persoonlijk dien- in de taal van Shakespeare.
vakantie in juli er konden de ik een verslag te maken Luitenant Xavier Vanbever
ontvangen worden. De vier
Belgische militairen genoten
een gunstregime, waarbij de
lessen geconcentreerd werden in de voormiddag, zodat ze ‘s namiddags konden
studeren en ook op uitstap
gaan. Soms vloog men op
satelliet terreinen rond Dax.
Door het groot aantal bewegingen op het vliegveld zelf,
dienden verschillende helikopters te vertrekken naar
andere terreinen in de buurt.
Leerlingen die les kregen op Oplijning van Alouette II, Bell 47G en Djinn te Dax (coldeze toestellen, vertrokken lectie BDRW).
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herinnerde zich een anekdote met betrekking tot deze
«Engelse dagen». Hij vloog
terug naar de basis met zijn
instructeur, in verschrikkelijke weersomstandigheden:
“De bemanning van één van
de toestellen had moeilijkheden om zich in het engels uit
te drukken. Plots hoorde ik
de stem van een instructeur
uitschreeuwen: «Nom de
Dieu, als men in de miserie
zit spreekt men Frans!». Ik
barstte van het lachen en
vervolgde mijn procedure in
het engels alsof ik niets gehoord had». Het scheen ook
dat de Franse instructeurs
trachten een Belgische leerling te hebben op de dagen
dat het Engels van kracht
was!

De Alouette II F-MBVI (Nr. 1058) en een Bell 47G van de
ESALAT in hangstand te Dax (collectie BDRW).

uitreikte aan de vier Belgische officieren, onder het
oog van kolonel De Schmidt,
Directeur van de Artillerie,
die voor die gelegenheid in
Frankrijk was.
Behalve luitenant Thierry
Tournay, die reeds in de 16
Luitenant Jean-Marie Vander Escadrille was, deden alle
Vorst werd de eerste Belgis- vier de nieuw gebrevetteerche piloot die gekwalificeerd de helikopterpiloten mutatie
was op Alouette II. Zelfs in- naar deze eenheid, die besdien hij het brevet numero temd was om als eerste de
1 als Belg verkreeg, staat Alouette II te ontvangen.
er op zijn vleugels nummer
449, getal overeenkomend Vervolgens verliep de omsmet het aantal leerlingen dat choling op helikopter verder
gevormd werd door de Ap- te Dax tot in 1963, wanneer
plicatieschool van het Fran- de school te Brasschaat over
se Licht Vliegwezen van de voldoende Alouette II zou
Landmacht (Ecole d’Applica- beschikken en over ervation de l’Aviation Légère de ren moniteurs. De Belgische
l’Armée de Terre Française) leerlingen volgden elkaar op,
op dat ogenblik. Men moet a rato van 2 tot 3 per prozich herinneren dat Frankrijk motie, tegenover 20 tot 25
toen een grote behoefte had Fransmannen. Vanaf 1962
aan helikopter piloten, door bleef er permanent een Belzijn betrokkenheid in het gische Alouette II in de ESAconflict in Algerije. Men or- LAT te Dax. De plaatsen aan
ganiseerde een eenvoudige boord van deze Alouette waceremonie te Dax in novem- ren begeerd want in tegensber 1959, waarbij de Com- telling tot de Franse toestelmandant van de ESALAT len van die tijd beschikte het
vleugels van helikopterpiloot over servosturen.

Om deze Alouette te onderhouden wisselen Belgische
mecaniciens elkaar af. Roger Dubois gaf ons zijn wedervaren over zijn verblijf in
Frankrijk in die periode:»Dax
en Saillagouse, dit waren
geweldige
herinneringen
voor meerdere redenen: primo, ik landde (letterlijk!) in
een leger dat het mijne niet
was, namelijk het Franse
met een totaal andere mentaliteit dan het onze (…). In
1962 kwamen die gasten terug van operaties in Algerije
en ze gebruikten helikopters
op een manier die ik niet
kende, veel operationeler
dan de onze».
Nog aan zijn verblijf te Dax
denkend, vertelde Roger Dubois dat hij aan een defilé van
14 juli deelnam met een Belgische Alouette II, waarvan
de zwart-geel-rode kokarde
overplakt werd met blauwwit-rode kleuren omdat er
een helikopter ontbrak in het
Franse dispositief!
Het samenzijn van een Belgische minoriteit met een
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vangen in de val. Ze hadden
er daarentegen wat genoeg
van, hun Franse collega’s
te horen opscheppen met
hun citaties op verschillende echelons van de militaire
hiërarchie, die zich uitten
met allerlei tekens op hun
medailles. Terwijl ik terug
kwam van Ruanda met gadgets zoals een Zippo aansteker met het insigne van
COMRU, liet ik hen geloven
dat we praktischer waren
en één aansteker overeensJean-Marie Paye (rechts) in temde met drie vermeldindiscussie met een Franse gen op de dagorders van
instructeur te Dax (collectie COMRU brigade, en het weJean-Marie Paye).
rkte!»
groot aantal Fransen verliep
absoluut correct. «Er werd
geen verschil gemaakt tussen Franse en Belgische leerlingen», bevestigde luitenant
Xavier Vanbever. «Vanaf de
eerste vlucht gaven de Fransen ons een vliegkledij en
een helm. Op die manier waren we «uniform». Het enige
verschil lag in de insignes en
graden. We ondergingen dezelfde examens en proeven
als de Fransen «.

«Vervormd door al die vermeldingen,
herinneringsplechtigheden en lofredes,
vroeg een Franse collega
me op een dag: «Welke heldendaad heeft luitenant Avn
verricht in Ruanda?» Ik verstond niet wat hij bedoelde
en vroeg hem uitleg. Ik was
verrast door zijn antwoord
en dacht niet dat het zo ver

kon gaan: «Jouw smaldeel
noemt toch 17 Esc Lt Avn!»
Maar al wie het geluk had
in Dax te verblijven, hield
er een prachtige herinnering aan over. «Deze stage
in Frankrijk heeft ons toegelaten in een school van het
Franse leger te verblijven,
waar men zich thuis voelde»,
verklaarde, enthousiast, luitenant Xavier Vanbever. «Het
toppunt was de stage bergvliegen te Saillagouse in de
Pyreneeën», besloot hij. Ariel
Hennuy,
verklaarde:»Het
was het mooiste jaar van
mijn leven!»
De eerste Alouette.
Op 26 oktober 1959 werden de eerste drie SE-3130
Alouette II geleverd: ze waren bestemd voor het 16
Escadrille te Bützweilerhof,
nabij Keulen, geïntegreerd
in de BSD. Alvorens officieel te worden geleverd in
Duitsland om te ontsnappen

Jean-Marie Paye vertelde op
zijn beurt welke stemming er
heerste onder de leerlingen
van de twee nationaliteiten:
«Het was de periode van
Algerije en De Gaulle. De
woordenwisselingen
laaiden op en in het TV salon
van de officiersmess, werd
er onder de middag tijdens
het TV journaal wat gevloekt
door de officieren met OAS
sympathieën. De Belgische De eerste militaire Alouette II stijgt op van het Maneuverstagiaires lieten zich niet plein te Brussel (collectie Pierre Gillard).
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aan belastingen, maakten
de toestellen, bestuurd door
majoor Baudot, commandant De Zaeger en een fabriekspiloot, een halte op het
Maneuverplein te Brussel,
waar ze voorgesteld werden
aan een groot aantal Belgische officieren, onder wie
generaal Corstiens, stafchef
van de Landmacht en generaal Tilleux van de Algemene
dienst van de bevoorrading.
Majoor Baudot en commandant De Zaeger waren toen
reeds gekwalificeerd op helikopter dank zij een cursus
die ze in de Verenigde Staten
gevolgd hadden. Daarenboven schoolden ze voor de levering om, op Alouette II te
Le Bourget, nabij Parijs.

Op 26 october 1959, tijdens hun overvlucht naar Duitsland, maakten de drie eerste Alouette II van de Landmacht een tussenlanding op het Maneuver plein van
Brussel, om een presentatie te geven aan militaire autoriteiten. Bovenaan: de Alouette II A1 bij het opstijgen (collectie Daniel Brackx). Hierboven: de Alouette II A2 geland
met de twee andere op het Maneuver plein (Air Historical
Team KLM/MRA, collectie Daniel Brackx).
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De eerste Belgische Alouette II

De eerste Belgische Alouette II was geen militair toestel,
maar een burger helikopter. Met het serienummer 1099,
werd hij geleverd aan de Belgische Congolese coloniale
administratie met de immatriculatie OO-CWH waar hij
hoofdzakelijk gebruikt werd om de hyacinten met water te behandelen (hierboven). Eens terug naar België in
1959, werd het toestel opgenomen in het helikopter park
van SABENA met de immatriculatie OO-SHV (hieronder).
In 1968 werd het herverkocht in Israël (SABENA).

36

Door deze aanwinst moest
de 255 Compagnie Ordonnance een nieuwe uitdaging
aangaan: het onderhoud
van deze helikopters verzekeren, die veel complexer
waren dan de Piper L-18C
die men gewoon was. Meerdere mecaniciens werden op
de schoolbanken gestuurd
bij Sud-Aviation te Parijs
en bij Turboméca te Bordes, in de Pyreneeën. Na
deze cursussen kregen ze de
opdracht hun collega’s van
de Technische school van de
Luchtmacht te Saffraanberg
te onderwijzen, die op hun
beurt het nieuwe technisch
personeel van de Landmacht vormden. In aansluiting hiermee, werden de vijf
eerste «Alouette mecaniciens» gevormd te Saffraanberg. Roger Dubois, was één
onder hen. Hij keerde terug
uit Afrika en wist op dat moment nog niet dat hij er zou
terug gaan.
In de loop van de tweede
semester 1960, plaatste de
Belgische staat een nieuwe
bestelling van twee bijkomende toestellen (A4 en
A5). Een derde bestelling
van 22 Alouette II kwam er
aan, eind 1960 (A6 tot A27)
en de eerste semester van
het volgend jaar volgden
een nieuwe serie van 11
toestellen (A28 tot A38). Uiteindelijk werd er een laatste helikopter toegevoegd die
de lijst vervolledigde (A39).
Aldus werden er niet minder
dan 39 SE-3130 Alouette II
Artouste tewerkgesteld in de
verschillende smaldelen van
het Licht Vliegwezen.
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Later bestelde de Belgische
regering nog 42 SE-3180/
SA318C Alouette II Astazou voor de Landmacht en 6
toestellen van hetzelfde type
voor de Rijkswacht, helikopters die geleverd werden
vanaf 1967. Hierover later
meer, in het desbetreffend
hoofdstuk.

zal achteraf eindigen bij de de 1 Infanterie Divisie en
Israëlische strijdkrachten.
de 16 Pantser Divisie omgevormd tot gemechaniseerde
Om volledig te zijn dienen divisies van het type «LANwe nog te vermelden dat DCENT (Allied Land Forces
de Belgische staat nog drie Central Europe)». Tot dan
Alouette II Artouste kocht hing het 17 Escadrille af
identiek aan die van het van de 1 Infanterie Divisie.
Licht Vliegwezen, bestemd Hierdoor nam haar soort
voor de Openbare Macht in toegewezen opdrachten steCongo. Ze werden geïmma- rk toe.
Een anekdote: het is niet de triculeerd A51, A52 et A53.
Landmacht die de eerste geDe stemming in de proe
bruiker was van de Alouette Verandering bij het 17 .
motie in 1960.
II in België. Het eerste toestel van dit type, de SE-3130 In maart 1960 heeft er een Jean-Marie Paye, officier van
nr. 1099 werd geleverd aan nieuwe reorganisatie plaats de 95 Promotie Alle wapens
de Koloniale Administratie van het 1(BE) Corps, waar- van de KMS, herinnerde zich
en kwam achteraf in de han- bij het 17 Escadrille onder de periode dat hij leerling
den van SABENA. We spre- bevel komt van de 16 Divi- piloot was van de 60B proken 1957. Deze helikopter sie. In die periode werden motie te Goetsenhoven. Hij

Hierboven: de promotie 60B, waar slechts Paye, Kocks
en Despontin van overblijven, ving aan in maart
1960, te Goetsenhoven. Twee KRO onderluitenanten,
die reeds prive burgerpiloten waren
kwamen bij
hen te Brasschaat: Jadoul, tweede van links en
Toussaint, derde van links. Helemaal rechts, Bob
Claeys, reeds gebrevetteerd in de Luchtmacht, maar
die mislukte bij zijn OTU, kwam bij de normale
promotie voor de vorming in de 15 Sch Esc LtAvn. Rechts: vleugeluitreiking door kolonel Ir Fallon, Commandant van de Veldartillerieschool, aan onderluitenant Jean-Marie Paye, promotiechef sinds enkele minuten, op 3 februari 1961, in de mess officieren
van de 15 School Esc LtAvn (collectie Jean-Marie Paye).
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Links: Arthur «Bem» Kocks, van de promotie 60B, gefotografeerd tijdens de periode van de Red Pitch (collectie
Fernand Davin). Hierboven: de Enstrom F28A OO-BAN helikopter van Abelag, waarin «Bem» Kocks en zijn passagier de dood zouden vinden op april 1984 te Steenokkerzeel (Pierre Gillard).

werd de derde opeenvolgende promotie chef. Aanvankelijk was kapitein SBH Jean
Fain aangeduid als promotie
chef. «De commandant van
de Elementaire vliegschool,
majoor vlieger Pastur», vertelde Jean-Marie Paye,»een
kennis van Jean Fain, hielp
hem niet bij een herkansing omdat hij vond dat dit
niet een plaats was voor een
jonge SBH, met mooie vooruitzichten bij de artillerie.
(…) «. Toch, zou Jean Fain
een van de regelmatigste piloten van de Aeroclub van de
BSD worden. De Club was
gekend als het «vijfde smaldeel» van het Licht Vliegwezen «.
Luitenant Laurent, van de 94
Promotie Alle wapens van de
KMS bleef promotie chef tot
de dag van de vleugeluitreiking te Brasschaat ! Hij was
voorgesteld geweest om
38

geschrapt te worden op het
einde van de stage A, maar
kreeg vijf uren bijkomende
instructie met kapitein Willy
De Permentier, die samen
met luitenant Roger Arnhem
en kapitein Jacques Jeangette, verantwoordelijk was
voor de pas geleverde Dornier Do-27. Hij slaagde bij
de tweede test maar «Men
vergaf hem niet bij de eindtest», vervolgde Jean-Marie
Paye.

vloog, sinds 1971. Die dag
steeg hij op vanaf Zaventem met de Enstrom F-28A
helikopter geïmmatriculeerd
OO-BAN, om een verkenning van een pipe-line uit te
voeren, die voor de firma
Solvay ethyleen vervoerde
van Antwerpen naar Jemeppe-sur-Sambre. Aan boord
bevond zich eveneens de
heer Guy Duby, een waarnemer van de firma Solvay.
Na een technisch probleem
gemeld te hebben aan de
verkeerstoren van BrusselNationaal keerde hij terug,
maar stortte neer om 10.38
uur in de nabijheid van de
landingsbaan 25 links, op
het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel. De
twee inzittenden waren op
slag dood.

Wie eveneens deel uitmaakte van deze 60B Promotie
was Arthur « Bem « Kocks,
die op SV-4 solo gelost werd
na slechts vier uren in dubbele besturing, zonder ooit
vooraf gevlogen te hebben!
Hij verongelukte spijtig genoeg, op 4 april 1984, nadat
hij het leger verliet en voor
rekening van de firma Abe- Op het einde van de vorming
lag, gelegen op de luchtha- van de 60B Promotie bleven
ven van Brussel-Nationaal er van de initiële leerlingen
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Gedurende de enkele maanden voor hun vertrek naar Afrika, werden de eerste Alouette II gebruikt voor de gewone opdrachten van het LtAvn. Hier de A2 te Kassel in Duitsland in 1960 (MAP).
in Goetsenhoven, in maart
1960, slechts de eerste-sergeanten Henri Despontin
en Arthur « Bem « Kocks,
en de onderluitenant JeanMarie Paye. In Brasschaat
kwamen er twee kandidaten-reserveofficier bij die
reeds burgerpiloot waren:
de onderluitenants Jadoul en
Toussaint. Ook eerste sergeant-majoor Robert Claeys,
gebrevetteerd in de Luchtmacht, maar mislukt in de
OTU, vergrootte de promotie
tijdens de laatste fase. Later
zou onderluitenant Toussaint
in de Luchtmacht dienst nemen, maar kort daarna met
een Republic F-84F verongelukken, terwijl het hart van
«Bob» Claeys, begaf toen hij
amper een vijftiger was.

Vertrek naar Afrika.
In april en mei 1960 versnelden de gebeurtenissen
in Afrika. De Belgische regering en de militaire autoriteiten besloten de aanwezigheid van onze Strijdkrachten
in onze kolonies op te drijven, in het voordeel van de
Belgen die in Centraal Afrika
verbleven en er werkten. Op
dat ogenblik kon men het
aantal Europeanen in deze
regio schatten op zo’n 120
000 tot 150 000.

Marie Duruisseau en Pierre
Demoulin en de officierenpiloot Marcel Feys, JeanMarie Vander Vorst, Thierry Tournay en Xavier “Jos”
Vanbever, die allen slechts
hoogstens enkele maanden
ervaring met de Alouette II
op hun actief hadden. Van de
255 Compagnie stuurde men
met dit eerste detachement,
eveneens de onderofficieren
André Bosmans en Max Gabre mee. In amper enkele
weken was het materieel en
het personeel voorbereid.
Dit laatste diende onder andere een tandverzorging te
krijgen en gevaccineerd te
worden in het militair hospitaal van Keulen.

Voor een detachement vrijwilligers, uitgekozen onder
het personeel van het 16 Escadrille, begon er midden mei
1960, een Afrikaans avontuur. Het omvatte de onder- Luitenant Jean-Marie Vander
officier-techniekers Jean De- Vorst vertelde in het tijdchesne, Roger Dubois, Jean- schrift Forum hoe de voor-

© Pierre GILLARD 1997-2017 - Alle rechten voorbehouden

39

bereidingen van het eerste
Licht Vliegwezen detachement verliepen:
“Eén onder ons stelde een
domme vraag: en wanneer
komen we terug? Schijnbaar
had dit detail geen interesse opgewekt bij de planning
van de opdracht, want de escadrillecommandant maakte
een lome beweging, waaruit duidelijk bleek dat hij er
geen idee van had”.
“Voor de rest was alles duidelijk: het smaldeel moest
vier piloten leveren, vrijwilligers voor de opdracht,
omdat men vertrok naar
Ruanda-Urundi. In gans de
Landmacht had men slechts
zes helikopter piloten, twee
ervan pas gevormd door de
Franse ESALAT. Dus …”
In de tweede helft van mei
1960 werden de eerste twee
Alouette II, bestemd voor
Usumbura in Ruanda-Urundi, zorgvuldig ingepakt met
de steun van de 255 Compagnie, om vervoerd te worden in Fairchild C-119 Flying
Box Car vliegtuigen van de
Luchtmacht. Het eerste toestel, de A2, werd aan boord
van de C-119 CP-27 geladen te Bützweilerhof, terwijl
het tweede, de A3, begin
juni in een ander transport
vliegtuig een plaats kreeg
te Köln-Wahn. In die periode bestond de landingsbaan
van het vliegveld van BütDe A2 was de eerste Alouette II die naar Afrika gevlo- zweilerhof nog uit “PSP” plagen werd, in mei 1960 aan boord van de Fairchild C-119 ten (Perforated Steel Plates
CP-27 van de Luchtmacht, die daarvoor speciaal naar of doorboorde staalplaten),
Bützweilerhof kwam. De andere toestellen zullen vanaf die nog uit WO II stamden.
Wahn vertrekken (Roger Dubois).
Hierop versleten de lan40
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dingsstellen van de Flying
Box Car overmatig. Deze
platen, aan mekaar gevoegd
en vastgemaakt, lieten toe
landingsbanen,
taxiwegen
en parkeerplaatsen te bouwen op een vluchtig aangelegd vliegveld. Ze waren wel
gemakkelijk
vervoerbaar.
Om problemen te vermijden vertrokken achteraf alle
transporten van Alouette en
materieel vanaf Köln-Wahn,
dat beter geschikt was voor Aankomst van het eerste contingent van het LtAvn detade zware C-119.
chement te Usumbura, aan boord van de Fairchild C-119
CP-27 van de 15 Wing van de Luchtmacht (Xavier VanbeHet personeel werd in twee ver).
golven naar Afrika gezonden.
Luitenants Marcel Feys en
Jean-Marie Vander Vorst en landschap, tot onze verras- Installatie te Kigali.
enkele mecaniciens maakten sing, de twee monumentale
deel uit van de eerste. Over evenwijdige landingsbanen Op 30 mei 1960 nog, vloog
zijn vlucht naar het Afrikaan- van Kamina. De eerste mars de Alouette A2 van Usumse continent, vertelde deze compagnie met bestemming bura naar Kigali met als belaatste het volgende ver- Congo reisde met ons in het- manning Jean-Marie Vander
haal in het tijdschrift Forum: zelfde vliegtuig. Niemand Vorst-Marcel Feys. Het tech“(…) De tijd nodig om één praatte, iedereen bleef stil nisch personeel reisde langs
of andere tand te laten trek- in afwachting van het won- de baan. Luitenant Jeanken, de nodige inspuitingen derbaar avontuur dat op ons Marie Vander Vorst vertelde
in het tijdschrift Forum het
te krijgen, onze uitrusting wachtte”.
volgende over zijn eerste inte verzamelen en weg waren we. (…) We maakten Eens te Kamina, stapte het drukken als piloot in Afrika:
tussenlandingen in Tripoli, Licht Vliegwezen personeel “Enkele dagen na ons verFort-Lamy en Kamina. Ik aan boord van de C-119 CP- trek, met onze eerste heliherinner me nog de ontdek- 27, met de in Bützweiler- kopter terug gemonteerd,
king van deze buitengewone hof opgeladen Alouette II, installeerden we ons te Kibasis, door de Belgen ge- bestemming Usumbura. Zo gali, hoofdstad van Ruanda.
bouwd in het midden van de gauw het vliegtuig landde in Het Afrikaans avontuur dat
wildernis. Ik moet daar nog Urundi, gingen de poorten twee jaren zou duren, beaan toe voegen, dat we met achteraan open, om het uit- gon! We hadden zopas de
onze DC-6, Fort-Lamy ver- laden van de helikopter en eerste vlucht met Alouette II
lieten rond vier uur ‘s mor- het materieel toe te laten. uitgevoerd op 30 mei 1960,
gens en aan kwamen tegen De mecaniciens monteer- van Usumbura naar Kigali
elf uur te Kamina. Hierbij den de Alouette II vlot en en onze gevoelens daarbij
vlogen we gedurende uren luitenant Jean-Marie Van- waren nogal complex. Om
over het egaal groen equa- der Vorst voerde op 30 mei het binnenland te bereiken,
toriaal woud en vervolgens 1960, in gezelschap van lui- diende men eerst de kuip
uren over de brousse of de tenant Marcel Feys, de test- van Tanganyika te verlaten,
waar Usumbura bakt, en de
bruine Katangese savan- vlucht van het toestel uit.
2500 tot 3000 m hoge kam
ne. Plots verschenen in dit
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van de Congo-Nijl te over- zenderontvanger die toeliet
schrijden.
de grondtroepen te contacteren. De navigatiehulpmidEnkele dagen later, op 1 juni delen beperkten zich tot een
1960, was het de beurt aan kaart met schaal 1/500. 000
de tweede groep om naar en een chronometer. De moAfrika te vliegen met een torisatie bestond uit een turlijnvliegtuig van Sabena tot bine Artouste IIB van 380
N’Djili-Leopoldstad en ver- pk, een vrij laag vermogen,
volgens met inwendige lijnen rekening houdend met de
tot Usumbura via Kamina hoogte-densiteit van deze
in Katanga. Tot deze groep streken in Afrika.
behoorden de piloten luitenants Thierry Tournay en De vluchtcondities waren
Xavier Vanbever en de me- vrij hachelijk volgens de uitcaniciens, eerste sergeant leg van luitenant Jean-Marie
Pierre Demoulin en sergeant Vander Vorst: “Als navigaRoger Dubois. Zoals voor de tiemiddel kregen we kaarten
eerste ploeg verliep de laat- van … één miljoenste! Verste etappe van de reis, in de der had Ruanda-Urundi er
C-119 die de tweede Alou- niet aan gedacht de klassieette (de A3) van Wahn naar ke hulpmiddelen voor vluchUsumbura bracht. Dit perso- ten op zicht te installeren,
neel voegde zich bij het de- zoals autostrades, kanalen
tachement. Het zal telkens en spoorwegen. Bovendien
door anderen vervangen waren alle wegen en pistes
worden, tot de onafhanke- egaal rood … Het reliëf hielp
lijkheid twee jaren later.
wel en we wisten er evenals onze opvolgers, goed
Met enkele dagen tussen- gebruik van te maken. Aan
poos, installeerden de twee wat past men zich trouwens
groepen zich met hun ma- niet aan? Er waren weinig
terieel te Kigali, waar reeds vliegregels en een uitgeenkele T-6 Harvard van de strekt terrein om zomaar te
Luchtmacht
gestationeerd landen, op zoek naar inlichwaren. Al deze luchtvaartui- tingen, wapensmokkelaars,
gen stonden onder de autori- een bende vuurstokers, een
teit van COMRU (Commando gekwetste of zieke om af te
Ruanda-Urundi). Het kente- voeren, een administrateur
ken dat de Alouette versierde op rondreis in zijn zone te
stelde Centraal Afrika voor. vervoeren, en veel meer!”
Het werd door Max Gabre
op de reservoirs getekend. Luitenant Xavier Vanbever
De boorduitrusting en de in- legde uit welke verrassingen
strumenten werden tot het de jonge piloten te wachten
minimum beperkt, namelijk stonden bij hun eerste erhet standaard instrumenten- varingen in Afrika: “Met een
bord van die tijd en een “So- kaart op schaal 1/500.000,
crat” VHF radio met kristal- was het aan te raden er een
len voor 12 kanalen en een lijn op te trekken, om in
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vlucht de plaats te vinden
waar men zich bevond. Het
belangrijkste was vooral de
kompasrichting te bewaren
en zo nauwkeurig mogelijk
de aankomsttijd berekend
te hebben. Ik vergiste me
soms de eerste weken. Tijdens een vlucht in het Noorden van Ruanda, moest ik
passagiers ophalen in een
dorp dicht bij de Oegandese
grens. Ik vloog er naast, omdat het dorp verdoken was
in een woud van bananenbomen! Mijn voorberekende
timing was voorbij! Ik zat in
Oeganda! Wat te doen? In
dezelfde vliegrichting zag ik
plots een baan in gestampte
aarde, die zich in een nogal brede vallei slingerde en
waarop een jeep reed met
achter zich een wervelende
bruine stofwolk. Ik landde
op de baan op een goede
afstand voor de jeep en liet
mijn motor draaien. Ik zag
op mijn kaart een baan zo’n
vijf kilometers voorbij de
Oegandese grens. Het was
dus op deze baan dat ik me
bevond. De bestuurder van
de jeep had me gezien, vertraagde en stopte zo’n 20
meter voor mij. Ik deed hem
teken met mijn vrije arm om
te naderen, wat hij ook deed.
Het was een stevige Engelsman, met een snor. “Hebt
u problemen vroeg hij?”. Ik
toonde hem mijn bestemming, die ik allicht voorbij
gestoken had, op de kaart.
Na aandachtig de kaart bekeken te hebben, zei hij me
omkeer te maken en goed uit
te kijken bij het overvliegen
van het bananenboom bos.
Ik had hem kunnen omhel-
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zen om daar juist te zijn op
het goede ogenblik. Met een
brede glimlach schudde hij
mij de hand, alvorens naar
zijn voertuig te gaan. Ik keerde terug op mijn stappen en
bereikte mijn bestemming
na enkele minuten”.
Het Licht Vliegwezen kreeg
in Afrika een veelvoud aan
opdrachten: bewaking van
de grenzen, medische evacuatie,
ordehandhaving,
steun aan aeroportabele
operaties,
vluchtschriften
uitstrooien, transport van
personaliteiten of personeel
van de paracommando bataljons, brandbestrijding en
veel andere …
Op technisch gebied kwam
men snel tot een vorm van
routine, zoals verteld door
eerste sergeant Pierre Demoulin:
“Chef
Bosmans
regelde het werk op een
prachtige manier, alsof we
in Butz waren. In functie van
het voorziene werk en het
effectief werk duidde André
Bosmans ‘s morgens, alvorens naar het vliegveld te
vertrekken, één of meerdere
mannen aan (…).”
Einde juni 1960, stuurde
men een helikopter naar Kisenyi. Roger Dubois vertelde
hierover in de kolommen van
Semper Labora:
“Luitenant Feys, commandant van het detachement,
deelde ons mee dat COMRU
ons opgelegd had een permanentie te installeren te
Kisenyi, aan de grens met
onze vroegere kolonie. Luite-

De Alouette A2, van het LtAvn detachement in Afrika
(CDH).
nant Feys vloog naar Kisenyi
en ik met mijn vriend en collega André Bosmans, reden
in jeep langs de weg met het
onderhoudsmaterieel.
We
stopten in Biumba waar een
compagnie paracommando’s
gelegerd was. Een komische
anekdote: het typisch Belgisch gerecht, t.t.z. steakfrites-sla was perfect, maar
later bleek dat de steak
leeuwenvlees was geweest!
Dan reden we langs de “Lavastromen”
(resten
van
vroegere vulkaanuitbarstingen) en we voegden ons bij
onze piloot te Kisenyi. Ons
koninklijk logement bevond
zich in het enige hotel van
het dorp, het “Buboy-Guest
House”, op een idyllische
plaats langs het Kivu meer.
We voerden gedurende een
week een groot aantal vluchten uit langs de grens met
onze vroegere kolonie en
dank zij onze piloot vlogen
we langs het Virunga massief (hoogste punt op 4.660
meter), dat niet minder dan

vijf vulkanen telt, waaronder
de Niyragongo”.
Begin juli 1960, werd een
derde Alouette, de A1, verstuurd per C-119 van de
Luchtmacht, samen met een
noodzakelijke vervangingsmotor voor de A3. Drie mecaniciens uit Kamina kwamen
mee aan boord van dit vliegtuig. Op dat moment groeide de spanning in Ruanda
en het detachement deed er
alles aan om verzamelingen
Hutu’s en Tutsi’s te ontdekken, die klaar stonden om
te botsen. Die “hete punten”
werden mee gedeeld aan de
commando’s op de grond.
Men voerde eveneens verbindingsopdrachten uit ten
voordele van de Openbare
Macht (Force Publique). Haar
statuut was niet meer juist
gekend na de onafhankelijkheid van Congo. Luitenant
Xavier Vanbever vertelde
over één van deze opdrachten het volgende: “Op 9 juli
vloog ik met twee officieren
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In versterking voor COMENRO.

De Piper L-18C P61 van de Openbare Macht (ex-L148) te
Leopoldstad-N’Djili. Let op de vlag op het staartvlak. Die
zal veranderd worden (collectie Jean-Pierre Sonck) !

van de Openbare Macht langs
garnizoenen van Urundi. Het
was een driehoek navigatie:
USA (kenletters van Usumbura) – Nyanza Meer - Kitega
- USA. Ik wist niet wat men
in die kampen voorbereidde.
Ik veronderstel dat men het
blanke kader op de hoogte
bracht van de operatie “Ontwapening”. Te Kitega diende
ik lang te wachten. Op een
bepaald ogenblik kwamen
een twintigtal zwarte soldaten uit hun kamp gewandeld
in mijn richting, geweer aan
de schouder en bajonetten
aan de gordel bengelend.
Ik had er geen idee van wat
hun bedoelingen waren. Tot
mijn opluchting stopten ze al
babbelend en gesticulerend
op zo’n tien meter achter
mijn helikopter. Zoals gewoonlijk zat ik op de vloer
van de helikopter tussen de
voorste en achterste zetels
en ik hield de troep zwarten
aandachtig in het oog. Met
44

het verloop van de tijd, naderden ze de heli tot handbereik. Ze begonnen dan alles aan te raken. Toen één
van hen aan de staartrotor
begon te trekken stond ik op
en riep: “Pas toucher!”. Zonder resultaat evenwel. Omdat ik geen Kiswahili kende
vond ik een andere oplossing: ik installeerde me op
de voorstoel en schakelde de
startknop in de positie “ventilatie”. De turbine en de rotoren begonnen te draaien.
Het geproduceerde geluid en
de beweging van de rotoren,
hadden meer effect dan mijn
“pas toucher”. Op twee seconden bevonden ze zich op
15 meters en keken toe wat
er stond te gebeuren. Enkele
ogenblikken later zag ik tot
mijn opluchting mijn passagiers aankomen. Als afscheid
produceerde mijn heli voor
deze zwarte soldaten een
wolk, die nog stoffiger was
dan bij ons vertrek in USA!”

In de schoot van de smaldelen van de BSD, duidde
men twee piloten aan om
de staf van kolonel Bouzin
te steunen, aangehecht aan
de Staf van COMENRO, belast men de luchtoperaties in
Afrika. Het waren de eerste
sergeanten Guy Audain van
het 16 Escadrille en Hendrik
Gielen van het 18 Escadrille.
Ze vlogen op 14 juli 1960
van Melsbroek naar Leopoldstad N’Djili met een Boeing
707 van SABENA. Aan boord
van dit vliegtuig bevonden
zich eveneens elementen
van de staf van COMENRO.
Op dat ogenblik was de situatie in Leopoldstad dermate
instabiel en onregelmatig,
dat de bemanning die de
passagiers informeerde over
het verloop op de luchthaven tegengestelde berichten
gaf: “N’Djili is bevrijd”, dan
“N’Djili is in de handen van
de opstandelingen van de
Openbare Macht” (feitelijk
ging het om dronkaards zonder hiërarchische controle)
en uiteindelijk, “N’Djili is in
handen van de para’s”. Het
vliegtuig landde dus zonder
problemen op de luchthaven
van Leopoldstad.
Op 16 juli 1960, namen twee
piloten plaats aan boord van
een C-119 van de 15 Wing
van de Luchtmacht, voor een
vlucht naar de basis van Kitona, gekend onder het acroniem “Baki”. Hun opdracht
ter plaatse, was te vliegen
ten voordele van COMENRO
op de Piper PA22-125 TriPa-
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Weg afgelegd door de verschillende leden van het LtAvn detachement van COMRU, die
in versterking gestuurd werden bij COMETRO, tijdens de gebeurtenissen van juli 1960
in Congo (Pierre Gillard/Google).
cer OO-CMP (Nr. 22-249)
van de Aeroclub N’Dolo-Leopoldstad (Deze mono motor was geïmmatriculeerd op
1 februari 1952 en zou later
de 9O-CMP worden) en op
de Piper’s L-18C P61 en P62
van de Openbare Macht.
Volgens een militaire nota
met onbekende oorsprong,
kwamen deze twee vliegtuigen uit de voorraad van
Wevelgem, waar ze L148 en
L149 gecodeerd waren. Na-

dat ze in Koksijde vliegklaar
waren gemaakt, werden ze
officieel aan de Openbare
Macht geleverd op 8 januari
1960 te Leopoldstad N’Djili.
De mecaniciens van de
Openbare Macht monteerden ze in maart 1960 en beschilderden ze met de codes
“P61” en “P62”. Daarnaast
bevestigen
verschillende
documenten, dat de Piper’s
P61 en P62 van de Openbare
Macht, de KAT61 en KAT62
werden in Katanga, wat ech-

ter totaal fout is, want deze
laatste in rode en witte kleuren, werden in Zuid-Afrika
gekocht.
Deze Piper’s P61 en P62
werden praktisch gelijktijdig
overgebracht van Leopoldstad naar Kitona door onderluitenant Roger Busschots en
adjudant Alexis Bultot. In de
loop van juli 1960, evacueerden de piloten van de Openbare Macht systematisch het
materieel van de AVI.MIL

© Pierre GILLARD 1997-2017 - Alle rechten voorbehouden

45

hinderlaag op te merken en
hierna gerustgesteld, landde
hij. Zodra de motor afgezet
was, verschenen er zwarten
en door de licht blauwe muts
van de piloot, besloten ze
met een zucht van opluchting: “Ah, u bent daar!” … Ze
geloofden inderdaad dat de
eerste sergeant Guy Audain
een militair was van de Verenigde Naties en dat hij een
voorbode was van de strijdkrachten, die verondersteld
De Piper L-18C P62 van de openbare Macht (ex-L149) bes- werden het land te komen
chadigd te Kitona. Hij zal niet hersteld worden (collectie stabiliseren. Hij vermeed zijn
nationaliteit te vermelden en
Daniel Brackx).
omdat de officier er niet was,
(Militaire Luchtvaart van de Congo bestaan. Sommi- steeg hij zonder meer terug
Openbare Macht) naar Kitona gen gingen er van uit dat ze op, richting Kitona!
en Kamina op het einde van over zee vervoerd werden,
opdrachten te Leopoldstad. wat hun aanwezigheid ver- In die periode beschikte de
De P62 werd vernield bij het klaarde te Kitona, een basis Openbare Macht over een
opstijgen met de bemanning dichter bij de oceaan, en het vloot vliegtuigen, vooral
Bultot-Bouzin te Kitona, kort feit dat ze nooit ontvangen bestaande uit De Havilland
na zijn aankomst op deze waren door AVI.MIL van de Dove en Heron, en eveneens
basis. Hij zou achtergelaten Openbare Macht te Leopoldworden met een gebroken stad. Anderen beweerden
landingsstel.
dat ze vervoerd werden door
C-119 van de Luchtmacht.
In Kitona, vonden de twee
piloten ook kisten met on- Eerste sergeant Guy Auderdelen van Piper’s L-18C. dain herinnerde zich dat zijn
Het ging om de toestel- opdrachten er veelal in belen met codes L150, L151, stonden, para officieren op
L152 en L153, theoretisch te pikken, die met C-119 in
geleverd aan de Openbare de regio geraakt waren. Zijn
Macht te Leopoldstad N’Djili meest voorkomende beop 2 juni 1960, volgens een stemmingen waren Boma en
onbepaalde militaire bron. Matadi. Op een dag, waarDeze vliegtuigen kwamen uit schijnlijk met de Piper P61,
de voorraad te Wevelgem. stuurde men hem weg om
Indien deze informatie klopt, een hoofdofficier op te pikis het waarschijnlijk dat de ken op het vliegveld van
Openbare Macht in wanorde Boma, denkelijk majoor Roze nooit echt in bezit nam. man. Omdat hij niemand De eerste sergeant Hendrik
Ze zouden later aan COMRU zag bij zijn aankomst boven Gielen van het 18 Escadrille
overgemaakt worden. Er de startbaan, vloog hij en- voor de Piper PA22-125 Triblijft toch een twijfel over de kele malen op lage hoogte Pacer OO-CMP te Kitona in
wijze van hun transport naar voorbij, om een eventuele juli 1960 (Guy Audain).
46
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De twee Sikorsky OO-CWF en OO-CWG te Inga op 4 april
1960. De eerste beschadigd bij een ongeval. De tweede
heeft personeel en materieel aangebracht op de plaats
van het voorval. Deze twee helikopters dragen het logo
van SABENA, maar zijn officieel geïmmatriculeerd in
naam van de koloniale administratie en werden tewerk gesteld door de Openbare Macht, vanaf de basis van
Leopoldstad-N’Dolo. Het was voorzien dat ze zouden gehercodeerd worden als de S43 en S44, zoals vermeld in
de logboeken van de piloten. We noteren de inwendige
brandstoftanks (Jean-Jacques Mans).

over zes helikopters: drie
Alouette II gecodeerd A51,
A52 en A53, twee Sikorsky
H-19D men een Wright motor van 800 pk gecodeerd
S41 en S42 en een Sikorsky
S-55 met een Pratt & Whitney motor van 500 pk geïmmatriculeerd OO-CWG. Deze
laatste zal achtergelaten
worden te N’Dolo. De twee
H-19D werden geëvacueerd
door piloten van de Openbare Macht. Begin juli 1960 viel
de S42 in panne, door een
scheur van het membraan
aan de Zenith-Stromberg
carburator te Kindu. Na de
reparatie ter plaatse, begaf
hij zich naar Leopoldstad op
17 juli 1960. Te Luluaburg,
wisten de para’s aan de piloot onderluitenant Roger

Busschots te vertellen, dat
het AVI.MIL onder controle
van COMENRO gegaan was.
De orders voor het varend
personeel waren, alle luchtvaartuigen van de Openbare
Macht over te brengen naar
Kamina of Kitona. Aldus werd
de S42, na een formeel militair bevel, door zijn piloot
overgevlogen naar Kamina,
waar de laatste Bristol Sycamore van de Luchtmacht
nog in dienst was voor opzoeking en redding.

reddings- en evacuatie opdrachten van personen uitgevoerd. Regelmatig werden
de luchtvaartuigen van de
Openbare Macht onder vuur
genomen door de oproerlingen. “Deel het mee aan al de
mannen: men moet helikopters beschieten!” Dit werd
bijvoorbeeld gehoord op
het telefoonnet van de opstandelingen van het Kamp
Hardy van Thysstad op 11
juli 1960. Toch ging onderluitenant Roger Busschots,
vergezeld van boordmecanicien adjudant-chef Gustave
“Staf” Verheyden, met de
Sikorsky H-19D S41, op 12
en 13 juli 1960, twee keer
naar Kamp Hardy, in totaal
onzekere omstandigheden.
Men vermeldde eveneens
dat 15, 16 en 17 juli 1960,
bijzonder afmattend waren
voor commandant Emmanuel Kervyn de Meerandré aan
de sturen van de Alouette
A51, voor adjudant Edouard
Bouten met de Alouette A52,
en voor onderluitenant JeanJacques Mans aan boord van
de Sikorsky H-19D S41. Eén
van deze opdrachten eindigde ongelukkigerwijze in een
drama.

Drie Italianen zitten gevangen door de opstandelingen, in een cementfabriek te
Lukala in de Bas Congo. Op
vraag van de ambassadeur
van Italië, werd op 17 juli
Sinds de eerste opstanden 1960, een bevrijdingsopevan 5 juli 1960 te Thys- ratie voorbereid door pilostad, waren de piloten van ten van de Openbare Macht.
de Openbare Macht voort- Commandant
Emmanuel
durend in de weer en voor- Kervyn de Meerandré, beslisal de helikopterpiloten. Er te dat de opdracht met een
werden
veel
gevaarlijke Alouette zou plaats vinden,
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“Ik trachtte hem te overtuigen dat ik het tegengestelde juist vond” verklaarde
onderluitenant
Jean-Jacques Mans, maar
het was tevergeefs.

De Alouette II A51 van de Openbare Macht, die deel genomen heeft aan de tragische operatie te Lukala, werd
achteraf gebruikt door de Congolese en Zaïrese luchtmachten, alvorens op de Franse burgermarkt opnieuw
verkocht te worden. Omgebouwd tot een SA318C Astazou
versie met immatriculatie F-BSGX, gefotografeerd op 10
april 1986, in de installaties van de firma Héli-Inter te
Cery-Pontoise (Pierre Gillard).
eerder dan met een Sikorsky
H-19D, omdat de landingsplaats moeilijk toegankelijk
was. Drie interventie methoden werden overwogen:
•

•

Krachtig aankomen om
de opstandelingen te verschrikken. Deze oplossing
werd onmiddellijk verworpen omdat ze troepen
op de grond vereiste.
“Vriendschappelijk” ver- •
schijnen men een niet
bewapende
helikopter,
evenwel onder dekking
van een Harvard bewapend men raketten. Deze
methode had reeds haar
nut bewezen bij voorafgaande operaties. De piloot van de T-6 zou luitenant Beaudouin de Changy zijn, die zich een tijd
tevoren bewezen had bij
een buitengewone red-
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ding van een gekwetste
piloot te Matadi. Terwijl
de piloot van de Alouette onderluitenant JeanJacques Mans zou zijn.
Na discussie met deze
laatste besloot commandant Emmanuel Kervyn
de Meerandré om de opdracht op zich te nemen
en een derde oplossing
naar voor te schuiven.
De derde oplossing bestond er in te landen met
een Alouette en een onbewapende bemanning.
Een Harvard, bestuurd
door luitenant Beaudouin
de Changy bleef voorzien,
maar diende te wachten
boven een punt op een
tiental kilometer, om de
gijzelnemers niet zenuwachtig te maken, aldus
commandant Emmanuel
Kervyn de Meerandré.

Op 17 juli 1960 stijgt commandant Emmanuel Kervyn
de Meerandé, vergezeld van
gebiedsadministrator André
Rijkmans op, met de Alouette A51. Ze landden in de
cementfabriek en werden
onmiddellijk gevangen genomen door de opstandelingen. De Alouette werd klaarblijkelijk in een loods gecamoufleerd en de mannen
naar de basis van Thysstad
gebracht, waar ze waarschijnlijk in hun cel neergeschoten werden. De T-6 voor
de bescherming, bestuurd
door luitenant Beaudouin
de Changy vond geen spoor
van de Alouette en nam een
trein met opstandelingen
onder vuur, waarbij hij ongelukkigerwijze neergeschoten werd. De piloot verloor
er het leven bij.
De zelfde dag evacueert onderluitenant
Jean-Jacques
Mans, met de Sikorsky H19D S41, 10 personen en
20 … valiezen. De helikopter was overbelast en op het
einde van de vlucht was de
overbrenging as praktisch
buiten gebruik. Maar dank
zij deze operatie werden 10
mensen gered. Achteraf zou
onderluitenant Jean-Jacques
Mans zijn gewicht bij het opstijgen op 8.500 pond schatten, terwijl het maximum
toegelaten 7.500 pond was!
Op te merken valt dat ge-
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durende deze waanzinnige
dagen het vliegwezen van
de Openbare Macht zo’n 250
personen evacueerde, in uiterst hachelijke omstandigheden.
Op 18 juli 1960 werd een
ploeg van het Licht Vliegwezen detachement van COMRU afgedeeld, om te werken
ten voordele van COMENRO
te Leopoldstad. Op dat ogenblik begonnen Amerikanen
aan te komen in de Congolese hoofdstad als voorhoede
van de UNO troepen en met
de onbeschaamdheid die
hen kenmerkte, installeerden ze zich in de lokalen van
de AVI. FP. De Belgen dienden dus snel en zo discreen
mogelijk te verhuizen. Dit
gebeuren was waarschijnlijk
de reden waarom een “kleine
externe duw” werd gegeven
om het vliegend materieel
van de Openbare Macht te
laten evacueren.
Deze ploeg van het Licht
Vliegwezen bestond uit luitenant Xavier Vanbever en de
onderofficieren Jean Dechesne en Roger Dubois. Ze verlieten Kigali en vlogen naar
Usumbura met de Alouette
A2. Ter plaatse vernamen ze
dat de helikopter niet vereist
was, want hun opdracht bestond er uit de Alouette van
de Openbare Macht te Leopoldstad te inspecteren en
zo nodig te herstellen voor
hun overdracht naar Kitona. Bij gebrek aan transport
naar de Congolese hoofdstad keert luitenant Vanbever terug naar Kigali met
twee passagiers en liet zich

De Alouette II A53 van de Openbare Macht, voorbereid te
Leopoldstad-N’Djili, om door luitenant Xavier Vanbever
overgebracht te worden naar Kitona, op 21 juli 1960. De
helikopter werd gereviseerd door eerste sergeant Jean
Dechesne en sergeant Roger Dubois (Roger Dubois).
‘s anderdaags overbrengen
door luitenant Marcel Feys.
Dezelfde dag stapte de ploeg
in een vliegtuig van SABENA
met bestemming N’Djili.
Na een turbulente vlucht
door een tropische storm
kwamen de drie leden van
het Licht Vliegwezen ter bestemming aan, met als enige
informatie contact te nemen
met een zekere Jean-Jacques
Mans, piloot van de Openbare Macht. Onderluitenant

Jean-Jacques Mans, herinnerde zich dat hij in de buurt
van een loods in N’Djili, waar
de laatste vliegtuigen en helikopters van de Openbare
Macht gestationeerd waren,
zich in het Engels tot een piloot met een blauwe muts
richtte, waarvan hij dacht
dat die tot de Verenigde Naties behoorde. Die laatste
was niemand minder dan luitenant Xavier Vanbever, die
hem in het Frans antwoordde
en zich voorstelde als piloot
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van het Licht Vliegwezen,
belast met de opdracht hem
versterking te bieden. Na de
voorstelling sloeg de ploeg
aan het werk op de twee Alouette II van de Openbare
Macht geïmmatriculeerd A52
en A53. Luitenant Xavier
Vanbever vertelde wat over
deze periode: “Dechesne en
Dubois hadden een halve
dag werk aan deze helikopters en ze deden hun best
om alles grondig na te kijken. Terwijl ze werkten ging
ik op zoek naar een noodzakelijke kaart om in de regio
te kunnen vliegen. Na heel
wat zoeken vond ik er twee,
één oude vol vlekken en gescheurd en een gelijkaardige, nog niet te versleten
en bruikbaar. Ik had dus het
nodige voor een eventuele
vlucht, en tevreden keerde
ik terug naar mijn mecaniciens, die nog aan het werk
waren op de tarmac. Uit hun
visuele inspectie besloten ze
dat de turbine nog in goede
staat verkeerde, wat te bevestigen viel met een testvlucht. (...) Het instrumentenbord was identiek aan dit
van onze machines. Kort na
de middag op het heetst van
de dag installeerde ik me in
de cockpit met Dubois om de
goede werking van de turbine te controleren. De start
verliep normaal, T4 in orde,
al de instrumenten werkten
normaal en hun gegevens
bleven binnen de normen.
We sloten de deuren en gingen over in hangstand: niets
abnormaal. Dan verhoogden
we snel de algemene spoed,
van neutraal tot 14° in verticale vlucht: het aantal toe50

Luitenant Xavier Vanbever pratend met Zweedse
blauwhelmen, voor zijn vertrek te Leopoldstad-N’Djili,
op 21 juli 1960, in gezelschap van eerste sergeant Jean
Dechesne, met de Alouette II A53 van de Openbare Macht
(Roger Dubois).
ren varieerde lichtjes, maar
het stabiliseerde relatief
snel. Vervolgens gingen we
over van de hangstand naar
een translatievlucht met een
spoed van 14°5: de turbine
bleef normaal werken. We
vlogen een half uur om het
verbruik na te gaan; ook dit
bleef binnen de normen. Na
de vlucht controleerden we
de olie niveaus en zochten
we naar eventuele lekken.
Alles leek definitief in orde.
Volgens ons was het toestel
in goede staat! De rest van
de namiddag werd besteed
aan de “post-flight” inspectie en aan het tanken”.
Na de vluchttest van één
van de twee Alouette van
de Openbare Macht, werd
luitenant Xavier Vanbever
gevraagd een vlucht boven
Leopoldstad uit te voeren.
Hij vertelde verder: “In de
loop van de namiddag kwam
kolonel Laurent naar me toe

op de tarmac. Hij wilde een
vlucht uitvoeren boven de
stad om te zien wat er gebeurde, want dit was het
gebied van de rebellerende
soldaten van de Openbare
Macht. Het vliegveld van
N’Djili was in de handen van
Belgische troepen. Laurent
nam plaats naast mij en ik
startte de turbine. De toren
gaf ons de toelating om op
te stijgen en we vertrokken richting Leopoldstad.
De verkeersleider moet me
in “t oog gehouden hebben
want hij vroeg me wat mijn
bestemming was. Toen hij
vernam dat ik Leopoldstad
en zijn omgeving wilde verkennen kreeg ik onmiddellijk het bevel terug te keren. Laurent had alles gehoord en leek ontevreden.
Ik maakte een 180° bocht,
onderbrak de opdracht en
vloog terug naar het vliegveld om de A53 te parkeren. Achteraf vernam ik de
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reden van de oproep: ieder
vliegtuig of helikopter enerveerde de zwarte troepen en
ze schoten op elk luchtvaartuig, want die vervoeren
blanken! Faforo!” Achteraf
was luitenant Xavier Vanbever tevreden met dit verplicht terugkeren, want de
verlaten troepen van Openbare Macht rebelleerden en
waren oncontroleerbaar. Het
gevaar was dus echt.

van Kitona, in de Bas-Congo.
Luitenant Xavier Vanbever
vertelde het volgende over
deze vlucht:
“Die morgen hielden de mecaniciens zich bezig met de
inspectie van de magazijnen, uitrustingen en wisselstukken. Al wat bruikbaar
was werd gesorteerd en verpakt om later vervoerd te

worden. Rond 14 uur kreeg
ik de opdracht van N’Djili
om naar Kitona te vliegen
met de A53, een vlucht van
bijna drie uren. De Artouste
IIb turbine verbruikt ongeveer 180 liter per uur, de
reservoir was gevuld tot
meer dan 500 liter. Tijdens
de voorbereiding van onze
vlucht, kreeg ik het bezoek
van een Zweedse officier die

Op 21 juli 1960, evacueerde
onderluitenant Jean-Jacques
Mans de H-19D S41 naar Kitona, niettegenstaande de
voorheen verhitte transmissie. Aan boord van deze helikopter bevonden zich sergeant Roger Dubois, onderluitenant Roger Busschots,
luitenant Levecq, een officier
van de Openbare Macht, in
opleiding op Piper, en een
Vespa motor van een collega van onderluitenant JeanJacques Mans. Te Kitona,
vond hij adjudant Edouard
Bouten en luitenant Claude
Bertaux terug, verantwoordelijk voor de A52 en A53.
Op 21 juli 1960, verzocht de
UNO België om zijn troepen
uit Leopoldstad te verwijderen voor de avond. Die nacht
logeerde de ploeg van het
Licht Vliegwezen bij kolonel
Leman te Leopoldstad, terwijl er een latente gevaarlijke atmosfeer heerste. De
volgende dag ‘s morgens
verlieten de twee Alouette
de Congolese hoofdstad, bestuurd door luitenant Xavier
Vanbever en waarschijnlijk Luitenant Xavier Vanbever gaf een kaart aan een Zweedadjudant Edouard Bouten, se UNO officier, die er enigszins verlopen bij liep te Leomet bestemming de basis poldstad-N’Djili (Roger Dubois).
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pas aankwam te N’Djili, met
de eerste lichting blauwhelmen. Roger Dubois legde
deze ontmoeting vast op
gevoelige plaat. De Zweed
stelde zich voor; hij gaf de
indruk wat verloren te zijn.
Geen enkel ontvangstcomité was voorzien voor hem!
Faforo!”
“Hij vroeg me of ik hem een
kaart van de omgeving kon
bezorgen. Ik gaf hem de gebruikte kaart van gans BasCongo, inbegrepen N’Djili,
op schaal 1/500 000. In ruil
bood hij mij zijn visitekaart
aan, met zijn adres in Zweden en de uitnodiging om
bij hem binnen te stappen,
moest ik ooit per toeval in
de buurt zijn. Zijn probleem
van dat ogenblik was opgelost en het mijn begon. Mijn
overblijvende kaart om de
weg te kunnen aanduiden
lag geplooid op de achterzetel. Men had me gewaarschuwd dat ik Leopoldstad
niet mocht overvliegen en er
op een goede afstand omheen moest vliegen. Eens
Zuidelijk van de stad ging
het rechtdoor naar Kitona.
Ik wist dat mijn volle tank
voldoende was om zonder
teveel omwegen Kitona te
bereiken. Ik trok een rechte
lijn op mijn kaart, van de
Basis van Kitona tot een
stuk voorbij Leopoldstad.
Mijn probleem was een opvallend punt te vinden om
de lijn te intercepteren en
me op te lijnen richting Kitona. Duchesne laadde onze
bagages en toen hij klaar
was had ik mijn interceptiepunt gevonden om het
52

traject naar Kitona aan te
vangen.”
“We vertrokken rond 15.00
uur. N’Djili gaf ons de toelating om op te stijgen met
bestemming Kitona. Aan
boord van de helikopter was
het rustig. Ik besliste laag
te vliegen over beboste zones. Boven een open zone
observeerde ik de omgeving
om eventueel te stijgen. De
bocht rond Leopoldstad verliep zonder bekommernis en
het oplijnen richting Kitona, viel beter mee dan gedacht. Het kwam er op aan
het kompas te controleren,
onze vordering te volgen
dank zij referentiepunten
en de resterende brandstof
in te schatten om Kitona te
kunnen bereiken”.
“Ik praatte wat met de mecanicien om hem uit te leggen wat ik deed. Dat stelde
hem zolang er niets gebeurde wat gerust en gaf hem
vertrouwen. Duchesne zat
naast mij. Hij had van een
oude conservendoos een
asbak gemaakt die hij aan
een schakelaar van het instrumentenbord hing! Hij
wilde roken! Wat mij betrof
mocht hij de ganse reis roken. Terwijl we vorderden
gaf ik me er rekenschap van
we op lage hoogte niet veel
herkenden. Het terrein onder ons bleef bebost en door
het bladerdek zagen we de
grond maar af en toe. Geen
enkel referentiepunt te ontdekken. Een beetje hoogte
nemen hielp maar weinig.
Het voornaamste was met
het kompas de richting te

bewaren en de brandstof in
het oog te houden. Na anderhalf uur vlucht, door het
gebrek aan herkenbare referentiepunten, wist ik niet op
welk punt van de route we
ons bevonden. Op dat ogenblik hadden we het “point of
no return” voorbij gestoken.
Dank zij onze vluchtsnelheid
kon ik ongeveer uitrekenen
welk deel van het traject we
reeds aflegden. De kopwind
was kalm en op lage hoogte had hij weinig invloed
op onze grondsnelheid. Op
een bepaald ogenblik vroeg
Duchesne waar we ons bevonden. “Steeds op dezelfde koers en iets voorbij de
helft” was het enige antwoord dat ik hem kon geven, zonder te liegen. Mijn
ervaring zei me vertrouwen
te hebben in het kompas
om ter bestemming te geraken.”
“Na twee uren en 15 minuten vlucht duidde de naald
van de brandstofmeter iets
minder dan 100 liter aan.
Het landschap veranderde,
het woud werd lichter en af
en toe overvlogen we open
terrein met laag struikgewas. Dan stak ik zelf ook
een sigaret aan en keek nog
eens op de kaart … Niks herkenbaars! Op een gegeven
ogenblik zag ik links wat
blinken in de verte in de ondergaande zon. Dit moest
de Congo rivier zijn. Weinig
daarna ging de rode brandstof lamp aan. Vanaf dan
vlogen we op de reserve! De
zon stond al laag en Kitona
was nog steeds niet in zicht.
Geen paniek, maar wel een
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Hergroepering van luchtvaartuigen van de Openbare Macht te Kitona na hun evacuatie uit Leopoldstad. Men merkt de Alouette II A53 op, die door luitenant Xavier Vanbever en eerste sergeant Jean Dechesne naar ginder gevlogen werd en de Sikorsky
H-19D S41 door onderluitenant Jean-Jacques Mans, met sergeant Roger Dubois aan
boord. Op de achtergrond ziet men nog de Piper L-18C P61, met een Belgische vlag op
het staartvlak en een Piper PA22 TriPacer, waarschijnlijk de OO-CMP (collectie JeanClaude Heurter).
bepaalde ongerustheid. Na
twee uren en 35 minuten
konden we ontspannen. In
de verte, merkten we voor
ons een lange landingsbaan
en een controletoren: de basis van Kitona! Na een vlucht
van twee uren en 40 minuten landden we eindelijk op
de basis. Een jeep kwam ons
halen. De bestuurder bracht
ons naar het kamp van Kitona, waar ik verslag kon uitbrengen over mijn vlucht”
Sergeant
Roger
Dubois
schreef in het tijdschrift
“Pourquoi Pas”: “Op 21 juli,
verlieten we Leo met twee
Alouette en een Sikorsky
S-55 richting Kitona, waar
we verbleven en vluchten
uitvoerden (…)”. Het ging

om de Alouette A52 en A53 ging naar Kamina via Leen om de Sikorsky H-19D opoldstad, eerst met een
C-119 dan met een C-47
S41.
Dakota “VIP”. Hij bereikte de
Te Kitona, vonden de drie Katangese basis rond 21.00
gedetacheerde
militairen uur. Na een nacht ter plaatse
van COMRU hun twee col- ging het verder naar Usumlega’s, de eerste sergean- bura met een C-119. Op 25
ten Guy Audain en Hendrik juli, kwam hij terug aan in
Gielen en een mecanicien, Kigali, opdracht volbracht.
de sergeant Haentjes.”(…) In de permanent onstabiele
Ik vloog tot de monding van atmosfeer hervatte “normade Congo stroom en Matadi le leven”, met een medische
met Guy Audain; wat een evacuatie bij valavond naar
mooie herinneringen”, ver- het Zuiden van het Kivu
telde sergeant Roger Dubois, meer nabij Bugarama op 29
die veelvuldige vluchten uit- juli 1960.
voerde met zowel Alouette
Op 31 juli 1960 voerden adII als Piper L-18C.
judant Edouard Bouten en
Op 23 juli verliet luitenant onderluitenant Jean-Jacques
Xavier Vanbever, Kitona en Mans te Kitona een trai-
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De Alouette II A52 van de Openbare Macht, waarschijnlijk geland door adjudant Edouard Boutet op de achtersteven van de TNA “Kamina”, die voor anker lag te Kitona
op de Congorivier, op 21 juli 1960 (SID).
ningsvlucht uit met de Alouette A53, die enkele dagen
tevoren voorbereid was door
luitenant Vanbever en ‘s anderdaags voerde dezelfde
bemanning een nieuwe trainingsvlucht uit, met de A52
ditmaal. De onderofficieren
Roger Dubois en Jean Dechesne verzorgden het onderhoud van de twee helikopters.
Op dat moment droegen de
helikopters nog de Congolese kokardes, namelijk een
gele ster in een blauwe cirkel. “Tijdens mijn verblijf te
Kitona” verklaarde sergeant
Roger Dubois, “schilderde
ik de Belgische kokardes op
de drie helikopters”. Een ander verhaal betreffende die
Congolese kokardes: op 15
juli 1960, voerde onderluitenant Jean-Jacques Mans in
de protestantse missie van
Kimpese een evacuatieopdracht uit van Europeanen
met de Sikorsky S41, begeleid door twee Alouette. “De
Amerikaanse missionarissen
54

die mijn gele vlag op blauwe
achtergrond zagen namen
de helikopter voor Amerikaans en verklaarden me
in ‘t Engels: “we wisten dat
de Amerikanen ons ter hulp
zouden komen!”
Op 9 augustus 1960, stond
in een nota getekend door
majoor van het vliegwezen J.
Massignon, dat een 3de echelon mecanicien zich naar Kamina zou begeven met een
micro-pomp en gereedschap
om ze ter plaatse te monteren op de A53. Deze helikopter was dus overgebracht
van Kitona naar Kamina per
C-119 van de Luchtmacht
tussen 4 en 8 augustus
1960. Er werd aan toegevoegd dat “het interessant
zou zijn dat luitenant Thierry
Tournay zich naar Baka zou
begeven voor testen, in het
vooruitzicht van de inplaatsstelling van de Alouette A53
te Elisabethstad”. Adjudant
Edouard Bouten moest zo
gauw de helikopter in orde
zou zijn, van Kitona naar

Kamina gaan om een VTRG
training te geven aan onderluitenant Roger Busschots.
Op het einde van deze training zou adjudant Edouard
Bouten terug keren naar Kitona, terwijl onderluitenant
Roger Busschots de A53
naar Elisabethstad diende te
brengen. Op zijn beurt herinnerde onderluitenant Roger Busschots zich dat hij te
Kamina, op deze Alouette,
een training gaf aan commandant vlieger Bruno Goose, Sycamore piloot te Kamina en hem kwalificeerde. Dit
gebeurde volgens de orders
van kolonel H. Kreps, ook
met de adjudanten Meert en
Thomé en een vierde piloot
van de Luchtmacht. Uiteindelijk werd er in de nota nog
bepaald dat sergeant Roger
Dubois op 9 augustus 1960
in de C-119 CP-26 zou stappen, met bestemming Kamina en dat hij achteraf de
A53 naar Elisabethstad zou
begeleiden.
Op zijn beurt verklaarde sergeant Roger Dubois, het volgende in de kolommen van
“Pourquoi Pas”: “(…) Ikzelf
demonteerde een deel van
een Alouette om die in een
C-119 te laden en ik ging
met haar naar Kamina. Na
een dag werken voerde ik
meerdere vluchten uit, boven die basis. Ik bleef enkele
dagen te Kamina (…) vervolgens stuurde men ons met
een Dove van de Openbare
Macht naar Usumbura”.
Deze zelfde nota stuurde de
Alouette A52 naar Kitona om
een “Scheduled Maintenance
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200 uren” te ondergaan. De
vier Piper L-18C, deden officieel mutatie naar RuandaUrundi op 7 augustus 1960.
Uiteindelijk sloot de opdracht
af met de vraag om de nodige maatregelen te nemen
om de helikopter piloten van
Kamina te lossen op de S-55
(in werkelijkheid de H-19D
S42), wanneer die laatste
zou hersteld zijn.
Overigens kregen de eerste sergeanten Guy Audain
en Hendrik Gielen die zich
steeds in Kitona bevonden,
het verzoek van kolonel
Bouzin, om zich aan te sluiten bij het COMRU detachement dat ondertussen verhuisd was naar Usumbura.
De Belgische troepen werden inderdaad verondersteld
Kitona over te laten aan de
UNO troepen. Sergeant Haentjes daarentegen keerde
waarschijnlijk rechtstreeks
terug naar Duitsland. Op 8
augustus 1960, verlieten de
twee piloten aldus definitief
Kitona aan boord van een
C-119 van de Luchtmacht,
eerst met bestemming Kamina en vervolgens naar
Usumbura, dat ze op 9 augustus 1960 bereiken. Er bevonden zich ook twee Piper’s
L-18C in kisten aan boord
van deze C-119 die eveneens in Usumbura afgeladen
werden. Deze twee piloten
vliegen dus op deze Piper’s
in Ruanda en in Urundi tot
december 1960. De laatste
drie Piper’s, waarschijnlijk
de L151, L152 en P61, werden achteraf te Usumbura
afgeleverd, begin september
1960.

Vanbever, Dechesne en Dubois vonden hun collega’s
Audain, Gielen en Haentjes terug te Kitona. Guy Audain
poseerde met Roger Dubois voor de Sikorsky H-19D S41
(bovenaan) en voor één van de twee Alouette II, de A52
of A53 (hierboven), van de Openbare Macht (collectie Guy
Audain).
Roger Dubois vertelde in
Semper Labora: “Het personeel verliet Kitona richting Kamina in C-119. Op
deze basis, werden talrijke
vluchten uitgevoerd, maar
door de politieke situatie en
de afscheuring van Katanga,
zal de basis verlaten wor-

den en het luchtvaart materieel noodzakelijkerwijze
verspreid naar Usumbura
en Elisabethstad. We zagen
T-6 en Fouga’s te Usumbura. Het LtAvn detachement
beëindigde zijn opdracht
en voegde zich bij zijn eenheid te Usumbura om verder
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streeks overgekomen van
Bützweilerhof. De Sikorsky
S42 volgde dezelfde weg.
Deze drie helikopters werden
opgenomen in de Katangese
Militaire Luchtvaart, waar ze
KAT52, KAT53 en KAT42 gecodeerd werden.

Verschillende luchtvaartuigen van de Openbare Macht
werden “gerecupereerd” door de Katangese Luchtvaart,
waaronder de Sikorsky H-19D S42, die de KAT42 werd.
Deze helikopter, bestuurd door Jean-Jacques Mans,
werd gefotografeerd begin 1961, tijdens een defilé te
Elisabethstad (bovenaan) (Jean-Jacques Mans, collectie
Jean-Pierre Decock). De Alouette II A52 et A53, werden de
KAT52 en KAT53. De eerste is hier te zien bij een evacuatie van een gekwetste vrouw te Bukama, tijdens de operatie “Banquise” in de Luena in 1961 (hierboven) (Pierre
Promil, collectie Jean-Pierre Decock).
luchtsteun te leveren.” De
mecaniciens van het Licht
Vliegwezen
gingen
naar
Usumbura in een Dove van
de Openbare Macht.
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Enige tijd later werden de
twee Alouette II inderdaad
overgebracht naar Elisabethstad, schijnbaar met de
hulp van een mecanicien van
de 255 Compagnie, recht-

Generaal Henry Quant, stafchef van de Luchtmacht
dacht er aanvankelijk aan
de Sikorsky H-19D S41, terug naar België te halen om
een nieuwe Heli Flight op te
richten te Koksijde. Onderluitenant Jean-Jacques Mans
werd er mee belast het toestel op het schip “Kamina “te
landen, om na te gaan of het
aldus te vervoeren was, na
afname van de rotorbladen.
Na de positieve test bracht
de piloot de helikopter terug
naar de basis van Kitona.
Praktisch op het zelfde ogenblik, wijzigde de Belgische
regering haar standpunt en
de gemaakte beloften aan
de Belgische ambtenaren,
die in dienst bleven van de
nieuwe Congolese republiek,
werden niet nagekomen. Officieel, veegde men de spons
over “het passief en actief”
van Congo ten opzichte van
België. Het passief was hetgeen de staat aan de ambtenaren verschuldigd was
en het actief het materieel dat niet als oorlogsbuit
kon beschouwd worden en
ter plaatse gelaten werd.
De S41 zoals de S42 werden evenwel bestemd voor
Katanga. Met een verhitte
hoofdoverbrenging was de
helikopter niet geschikt meer
om een dergelijke vlucht uit
te voeren. Onderluitenant
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Jean-Jacques Mans dacht er
even aan, de machine naar
Katanga te brengen via Angola. Maar de commandant
van de basis van Kitona
weet niet meer welk spel te
spelen en laat de S41 bewaken door schildwachten. Bovendien beschikte de piloot
over geen enkele aeronautische kaart om over Angola
te vliegen. Hij wenste geen
onnodige risico’s te nemen
en liet de S41 geparkeerd
op de basis van Kitona. Na
een tijd zal het toestel uit
mekaar vallen door toedoen
van plunderaars op zoek
naar “souvenirs”.
Luitenant Jean-Marie Vander Vorst beschreef de sfeer
van de dolle dagen van juni
en juli 1960 in het tijdschrift
Forum: “In werkelijkheid
vertrokken we naar RuandaUrundi om hulp te bieden aan
de organisatie van de nationale verkiezingen die in juli
van dat jaar zouden plaats
vinden. Op een avond, enkele dagen nadat Congo zijn
onafhankelijkheid verworven
had, hoorden we op de Congolese radio een bijzonder
kwaadaardige
uitzending.
We gaven er ons vlug rekenschap van dat dit soort toespraken gevolgen zou hebben en we twijfelden er niet
meer aan toen de vloedgolf
ervan Ruanda-Urundi overspoelde. Eén van die dagen vergezelde ik de commandant van het 4 Bataljon
Commando, majoor Bruneau, naar Kisenyi, een klein
droomstadje, noordelijk van
het Kivu meer en dicht bij
Goma, waar het garnizoen in

opstand kwam. De meeste
alarmerende en fantastische
geruchten deden de ronde,
versterkt en vervormd door
de honderden vluchtelingen
die Goma verlieten en de
grens hadden overgestoken.
En ‘s avonds leek Kisenyi,
meer op een Far West stad
dan op een badplaats. Iedereen was onredelijk gewapend; men kampeerde op de
voetpaden, met wapens en
munitie binnen handbereik.
Er heerste een verbluffende
sfeer met een mengeling
van tragiek en komiek. We
gingen ‘s nachts terug naar
Kigali. Daar ook had het
garnizoen van de Openbare
Macht zich teruggetrokken in
zijn kamp en zich lusteloos
achter zijn automatische wapens verschanst. Buiten dit
eiland, dwaalden de burgers
zenuwachtig rond met alle
mogelijke proppenschieters
in de hand en dit alles onder
het waakzaam oog van het
4 Bataljon Commando dat
men kalmte en handigheid
trachtte de bevolkingscategorieën uit mekaar te houden. Terwijl wij, d.w.z. de
detachementen Licht Vliegwezen en Luchtmacht, ons
afvroegen in welke netelige
situatie men ons geplaatst
had en wat wij daar kwamen doen. Het waren rare
dagen in Kigali en niet enkel
daar. Het ging om een “oorlog zonder haat”, een enorm
misverstand, één van de valstrikken die de Geschiedenis
spant voor de mensheid”.

te Kigali, beleefde luitenant
Jean-Marie Vander Vorst een
geval van gewetensnood en
een uitzonderlijk avontuur.
In het nummer van het tijdschrift Wing Heli News van
december 2008, vertelde
hij het volgende:”…telefoon
… Ik ben kolonel Six; ik zou
een helikopter willen om één
van mijn bataljons te bezoeken, waar er schijnbaar problemen zijn. Een ramp! Het
bataljon bevond zich in Rumangabo, ten Noorden van
Goma, dus in het pas onafhankelijk geworden Congo!
En, er was een formeel verbod voor Belgische militairen om er naartoe te gaan.
We hadden reeds genoeg
problemen zo … Ja, maar de
vraag komt van een Belgische kolonel die tracht een
beetje orde te krijgen in het
wankelend bouwwerk van de
Openbare Macht … Gewetensprobleem … De richtlijnen
naar de letter respecteren
of ze “humaniseren” volgens
het geval? Dit probleem had
zich reeds gesteld toen we
aankwamen in Ruanda in
Kigali. Zoals in België was
het verboden met burgers
te vliegen zonder toelating
van de Minister van Landsverdediging … Maar als men
zich in Kigali bevond met
ouderwetse communicatiemiddelen, stelde er zich een
probleem! Dit was des te
meer het geval, omdat het
4 Bataljon Commando nog
niet ter plaatse aangekomen
was en er buiten commandant Michel, commandant
van lokale compagnie van
In de gevangenis.
de Openbare Macht, geen
Terwijl hij gebaseerd was andere militairen waren dan
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Alo

Juist na WO II beslisten de
grootmachten, helikopters
in serie te produceren. Het
waren de Verenigde Staten,
het Verenigd Koninkrijk en
Rusland, die toen deze techniek beheersten. De Fransen
op hun beurt produceerden
prototypes, die dikwijls gebruik maakten van elementen “ontleend” aan Duitse
oorlogsbuit helikopters, zonder hieruit evenwel met een
concurrentieel toestel op de
proppen te kunnen komen.
Eén van deze prototypes
was de Alouette I met een
verbrandingsmotor, waarvan
er twee exemplaren werden gemaakt. Dan ontwierp
een groep ingenieurs van

S.N.C.A.S.E., onder leiding
van René Mouille en met de
supervisie van Charles Marchetti, een vijf plaatsen helikopter, gebaseerd op de
ervaringen met de Alouette
I, maar uitgerust met een
Turboméca Artouste II turbine, die pas op punt was
gesteld door Joseph Szydlowski. Dit was een geniale
onderneming, die de Franse
wentelwiek industrie van de
staart naar de kop van de
koers bracht. Het was van in
het begin een enorme troef,
voor de “Alouette II”, te beschikken over een krachtige
motor en daardoor vermogen reserve beschikbaar te
hebben, om te opereren op
grote hoogten en in hogere
temperaturen. Aldus werd
de Alouette II na zijn eerste
vlucht op 12 maart 1955, op

Hierboven: het tweede prototype van de Alouette I
(collectie Jean-Marie Potelle).
In het midden: een Lama
van de Italiaanse maatschappij Air Walser, die de
vloer van een in opbouw zijnde woning oplichtte (Pierre Gillard). Hiernaast: een
Alouette II uitgerust met
een motor Astazou van de
Kameroense
Luchtmacht
(Patrick Mathieu).
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het terrein van Le Buc, met
Jean Boulet en Henri Petit aan de sturen, de eerste
turbine helikopter ter wereld
om in serie gebouwd te worden. Verder ontwikkelden de
ingenieurs, in 1959, in één
ruk de Alouette III, een helikopter met 7 plaatsen en
uitgerust met de Turboméca
Artouste IIIB turbine. Dit
toestel heeft waarschijnlijk
het grootste aantal personen gered die in gevaar waren. Het werd operationeel
evengoed gewaardeerd in
de bergen als boven de zee.
Vervolgens dook in 1969 de
Lama op, een soort gespierde Alouette II, uitgerust met
de dynamische elementen
van de Alouette III. Deze
helikopter heeft sinds juni
1972 nog steeds het officieel wereldrecord met een

vlieghoogte van 12.442 m
en wordt nog steeds geapprecieerd om zijn hefkracht,
vooral dan in de bergen.
Er werden ongeveer 4.000
exemplaren van de Alouette
en Lama familie geproduceerd, ook onder licentie in
Indië, Roemenië en Zwitserland. Ze waren één van de
grote commerciële successen van de helikopter industrie. Spijtig dat de Franse
fabrikant besliste, de nodige
vitale onderdelen voor deze
legendarische toestellen niet
langer te produceren, wat
het einde betekende van
hun burger en militaire inzet
door generaties piloten.

Bovenaan: het prototype
van de eerste Alouette II
in 1955 (Sud-Aviation). In
het midden: een Alouette
III Astazou van de la Franse Nationale Marine, in
de baai van Toulon (Pierre Gillard). Hiernaast: de
laatste Alouette III van Air
Glaciers, die gebruikt werd
voor redding in de bergen
tot 2014 (Pierre Gillard).
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wij. De gebiedsadministrateurs konden bij hun aanvragen, deze beperking moeilijk
slikken, omdat de helikopter
hen veel tijd kon laten winnen. Dit, terwijl de snelheid
om inlichtingen te verzamelen in deze verwarde tijden
uitermate belangrijk was.
Besluit: we lieten onze gewetensbezwaren varen en
overtraden bewust het reglement, daarbij biddend dat
er zich niet teveel problemen
zouden voordoen …”
“Na de vraag van kolonel Six
stelde zich een gelijkaardig
probleem: wat te doen? Zich
verschuilen achter het algemeen verbod en een man
die door zijn autoriteit de zaken kan kalmeren, weigeren
hem ter plaatse te brengen?
Of anders, ingaan op zijn
vraag en de rest negeren?
Dit is het groot probleem
waarvoor een soldaat te velde zich geplaatst ziet: blindelings de orders en voorschriften volgen met hun
gekende striktheid omdat ze
abstract zijn, of vaststellen
dat de algemene regels het
concreet probleem ter plaatse niet oplossen, terwijl dit
toch absoluut moet gebeuren … Het dilemma is niet
nieuw, verre van, want reeds
in de Oudheid debatteerden
de Griekse treurspelers over
het onderwerp!”

landschap een grote bruine
vlek opdook met woningen:
het kamp van Rumangabo,
waar ik even rond vloog om
een landingsplaats te bepalen. Het kamp leek inderdaad onrustig: militairen liepen in alle richtingen en het
geluid van onze helikopter
kalmeerde hen niet. Ik naderde naar een vrij terrein
voor een gebouw, waarvan
mijn passagier zei dat dit de
officiersmess was. Ondertussen zwaaide die heftig met
zijn kepie, om zich te laten
kennen door de soldaten, die
opgewonden waren en hun
wapens reeds naar ons richtten. Het is allicht dank zij de
kepie van de kolonel dat er
geen schot gelost werd en
dat ik nog in leven ben!”

“Enkele meters voor de landing sneed mijn rotor een
kabel door, gespannen tussen het gebouw in kwestie
en een mast tussen de bomen, duidelijk een antennedraad. Amper op de grond
en de rotor stil gelegd, of het
“ontvangstcomité” opent de
deuren en met het verbaal
geweld waarvan de Afrikanen kunnen gebruik maken
als ze erg opgewonden zijn,
maanden ze ons aan uit te
stappen. Het is wel daarom
dat we gekomen waren,
maar ik snapte snel dat het
niet het ogenblik was om
“Deze overwegingen speel- humoristisch te zijn! Nadat
den voor mij geen rol toen ik me uit de cockpit wrong
ik me met kolonel Six op het en mijn muts en schoudervliegveld van Goma bevond stukken kwijt speelde, veren we naar Rumangabo vlo- weet men me hen van de
gen. De verschillende bebos- buitenwereld te willen afte kammen volgden elkaar snijden, door hun radioanop tot er plots in dit woud- tenne te vernietigen. Tevens
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eisten ze de sleutel van mijn
toestel! Ik zegende de constructeur omdat hij zulk een
gadget niet voorzien had op
onze helikopters, want die
sleutel zou ik waarschijnlijk nooit terug zien, en mijn
machine zou in Rumangabo
gebleven zijn… Leg zo maar
iets uit aan de Staf in Brussel! Omdat ik deze sleutel
niet kon afgeven werd men
handtastelijk en overgeleverd aan het groot aantal,
werd ik naar een gebouw
gesleept dat de gevangenis
van het kamp bleek te zijn.
Eh ja!”
“Ik bleef er een goed half uur
onder de hoede van twee
veteranen van de Openbare
Macht die hete tranen plengden, over de situatie die hen
volledig overrompelde! En
het was ik, de gevangene
die ontroerd door de wanhoop van mijn twee bewakers, hen vaderlijk op de
schouders sloeg om hen te
kalmeren en om dooddoeners te lanceren in zin van
“Het zal wel beter gaan, het
is slechts een moeilijk ogenblik om door te brengen, de
zaken komen in orde!” Zesenveertig jaren later moest
ik vaststellen dat ik me wat
vergaloppeerd had en dat de
ochtenden die moesten blij
zijn, dat helemaal niet werden! We verlieten een kolonie waar de mijnen volop
draaiden, de wegen onderhouden werden, de treinen
reden, zware ziekten zoals
de slaapziekte uitgeroeid
waren, waar de inboorlingen voldoende aten, de middelen van de staat niet ge-
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Gekleurde ontvangst van het LtAvn detachement te Usumbura (André Bosmans).

bruikt werden voor eigen
belang, waar buurstaten hun
ruzies niet kwamen uitvechten, waarvan de bevolking
niet gegijzeld of uitgemoord
werd, waar de soldaten betaald werden, eenvoudigweg
waar een staat een staat
was! De lijst is lang en kan
nog langer gemaakt worden.
Er zal nog veel tijd nodig zijn
en veel lijden, alvorens deze
bevolking, die ineens overgeleverd werd aan haar eigen lot, er zich rekenschap
van geeft, dat op de keper
beschouwd deze “voor 1960”
periode, niet zo verschrikkelijk was als sommigen zich
graag inbeelden”

gaf nu een meer militaire indruk! Hij gebruikte zijn geijkte methode: hen aanroepen en grove woorden niet
sparen! Nu de zaken wat
gekalmeerd waren, begaven
we ons naar de helikopter en
namen plaats alsof er niets
aan de hand was. En terwijl
de kolonel uitbundig van zijn
nieuwe vrienden afscheid
nam, met zijn kepie natuurlijk, realiseerde ik de snelste
start van mijn loopbaan als
LtAvn piloot … »
Verhuis naar Usumbura.

Begin augustus 1960, kreeg
het Licht Vliegwezen detachement, van COMRU het
“Op een bepaald ogenblik bevel om Kigali te verlaten
haalde men me uit de ge- en naar Usumbura te verhuivangenis. Kolonel Six had zen. Eens het verblijf opgegoed gewerkt: hij was er in ruimd en de brandstof depots
geslaagd een algemene ver- leeg gemaakt, werden het
zameling bijeen te roepen. materieel en het personeel
Wat een uur tevoren op een overgebracht naar Urundi.
schreeuwende horde leek, In Usumbura kreeg het de-

tachement een lokaal op de
kleine luchthaventerminal,
uitgerust met een telefoon.
Het materieel, de werktuigen
en de wisselstukken werden
ondergebracht in een loods
niet ver van de terminal en
ten Oosten van het vliegveld,
aan de andere zijde van een
dwarse landingsbaan, van
de hoofdbaan die praktisch
Noord-Zuid
georiënteerd
was. De T-6 Harvard van de
Luchtmacht bezetten eveneens het terrein. In die periode landden er voortduren
vliegtuigen te Usumbura om
Europese vluchtelingen aan
boord te nemen, voornamelijk uit Congo. Sommige van
deze vliegtuigen veranderden regelmatig van kleur en
immatriculatie in functie van
de gebeurtenissen.
In deze onrustige periode van
de Belgische geschiedenis en
deze van haar kolonies, op
weg naar de onafhankelijk-
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sterk Brabants trekpaard
verwarde! Zoals dikwijls in
dit soort incidenten had de
“klant” geen enkele notie
van de werking en beperking
van een helikopter en liet de
jonge piloot zonder verhaal,
zich meeslepen boven de
grenzen. Uiteindelijk hebben
de mecaniciens het onderstel in twee dagen hersteld,
en was de A2 dan terug operationeel. Door dit voorval
Zicht van het vliegveld van Usumbura in 1960. Men ziet staken de kameraden van
de DHC-1 Chipmunk Mk.10, OO-CRB van de Aviatic Club luitenant Xavier Vanbever
van ’Usumbura (geïmmatriculeerd op 26 april 1960), met met hem de draak omdat
op de achtergrond een Alouette II van het LtAvn detache- hij de A2 terug naar Usumment van COMRU. De Piper TriPacer is niet identificeer- bura vloog met verwrongen
baar (CDH).
onderstel en hij had moeten
landen op de buik met de
twee glijstaven in gleuven,
door de mecaniciens snel
op
beide
toestellen
tegelijk.
heid, verscheen vluchtig één
van de drie eerste gebrevet- Dikwijls waren de Piper pilo- gegraven!
teerde Air OP piloten, Joseph ten nog niet gekwalificeerd
Goidts, die “beminnelijk en op wentelwieken, want in Ongeval met de Alouette
discreet” overkwam. Schijn- die tijd was het gebruikelijk A1.
baar rekruteerde hij blank “eerst COMRU detachement
personeel voor Tshombé en en vervolgens omscholing te Luitenant Jean-Marie Vande Katangese afscheiding. In Dax”. De drie Piper’s waar- der Vorst schreef in het tijdelk geval verdween hij even van er reeds sprake was, schrift Forum, dat de vluchtongemerkt als hij versche- werden waarschijnlijk begin voorwaarden in Afrika sterk
verschillen van de onze: “We
september 1960 geleverd.
nen was in Usumbura.
verschenen overal waar men
Op 9 augustus 1960, stapten Gedurende de maanden au- ons vroeg. Van het golvend
te Usumbura, de eerste ser- gustus en begin september terrein van de duizend heugeanten Guy Audain en Hen- maakte de routine zich mees- vels, de bergen, het meer
drik Gielen uit een C-119 van ter van het detachement te tot de savanne. Dikwijls zade Luchtmacht, afkomstig Usumbura. Ten laatste op ten op de limieten van de
uit Kitona. Men ontlaadde 25 augustus 1960, werd de machines of de piloten! Men
uit het vrachtvliegtuig, ook Alouette A2 licht beschadigd kan bladzijden vol schrijven
twee Piper L-18C in kisten. na een harde landing door met opdracht aanvragen die
De twee piloten vlogen op overlading. Gelukkig kon de we gemotiveerd weigerden
Piper in Ruanda en Urundi, piloot luitenant Xavier Van- uit te voeren en waarbij men
tot december 1960. De eer- bever, dankzij een uitste- pathetisch een beroep deed
ste vier officier-piloten van kend oordeel en een snelle op ons geweten. Soms einhet detachement, vlogen zo- reactie, de schade beperken digde dit goed maar soms
wel volgens de uit te voeren tot een geplooid onderstel. ook slecht, zeer slecht met
opdracht, op Alouette II en Zoals hij later zou zeggen, materieelschade. Het was
op Piper. Achteraf vlogen er had hij de indruk dat het “4de natuurlijk het jaar 1960, wat
geen COMRU piloten meer Codo” zijn Alouette met een veel verklaart”. Bij het cite62
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ren van deze enkele lijnen,
dacht luitenant Jean-Marie
Vander Vorst zeker terug aan
het naar voorval dat hem
overkwam op 13 september
1960.
Die dag werd de Alouette A1
vernield te Kigeme, een gehucht dicht bij Astrida, om
14.25 uur Z. De piloot moest
commandant Albert Lemasson, korpschef van het 4 Bataljon Commando, oppikken
voor een verkenning in de
omgeving van Astrida. Hij
verwittigde de commandant
dat een goed deel van de regio dat hij zopas overvlogen
had, ten prooi was van vlammen en vuurhaarden. Veel
autochtonen gingen aan het
plunderen. Eens in vlucht
ontdekten ze een bende
plunderaars en om hun terugkeer te beletten ging de
helikopter voor hen hangen.
Om de richting aan te duiden
liet de piloot de algemene
spoed los, maar die schoot
omhoog zodat de lamp van
de vermogen limiet van de
Alouette aan ging. Alvorens
luitenant Jean-Marie Vander
Vorst de situatie kon recht
zetten, raakten de rotorbladen van de helikopter de
heuvel en de Alouette stortte
neer en sloeg verschillende
keren over kop. Aldus diende
de eerste Belgische Alouette
II gedeclasseerd te worden.

De Alouette A1 was volledig vernield bij het ongeval te
Kigeme op 13 september 1960 (Roger Dubois).

de limiet van hun vermogen
vlogen. In die periode was
de Alouette II uitgerust met
een turbomotor Artouste IIB
met minder vermogen dan
de latere versie Artouste IIC,
hetgeen de prestaties van de
Op het eerste zicht lijkt dit toestellen in Afrika niet ten
een stom ongeval, maar goede kwam. “We bestuurmen moet weten dat gelet den met de T4!” verklaarde
op de grote hoogte en de Jean-Marie Vander Vorst. De
hoge temperatuur, de lucht- “T4” (of “TOT-Turbine Outdensiteit laag was en de he- let Temperature” genoemd
likopters dus voortdurend op op Amerikaanse helikop-

ters) is een aanduiding van
de temperatuur van het gas
in de turbine. Met de aanduiding van de algemene
spoed (Alouette) of van het
koppel (andere helikopters),
is de “T4” één van de twee
aanduidingen die de vermogenslimiet van de helikopter
bereikt zien. Wanneer dit het
geval is volstaat een ogenblik onoplettendheid om die
grens te overschrijden en
zich in een netelige situatie
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de helikopter achterna gezeten werden, die de ongelukkige bemanning ter hulp
kwamen. Zonder aarzelen
kapten ze met hun machetes enkele struiken af om
er nooddraagberries mee te
maken voor de evacuatie van
de piloot en zijn passagier.
Ze vervoerden hen naar een
veilige plaats in afwachting
van de aankomst van verdere hulp. Achteraf hebben de
Belgische militairen begrepen waarom ze zo verzorgd
werden. De agitatoren die
de bendes ophitsten vertelden hen, dat de vliegtuigen
en helikopters hun vrienden
waren en dat de rookgranaten die vanuit Alouette gedropt werden hen hielpen bij
hun kruimeldiefstallen!

De Alouette A1 werd vernield door contact van de hoofdrotor met de grond (Roger Dubois).

te bevinden, wat ongelukkigerwijze gebeurd is met de
bemanning van de Alouette
A1. Overigens mogen we niet
vergeten dat de Belgische piloten hun eerste ervaringen
opdeden met helikopters en
er minder dan één jaar mee
vlogen. Herinnert u dat ze
gebrevetteerd werden in de
ESALAT van Dax in Frankrijk
in november 1959.
64

Luitenant Jean-Marie Vander
Vorst vertelde over het ongeval in de Wing Heli News
van november 2009: “(…) Ik
was groggy en begreep niet
goed wat er gebeurd was.
Vol kneuzingen en sneden,
bloedde ik als een kalf in het
slachthuis”.
Eigenaardig genoeg zijn het
de plunderaars en brandstichters, die tevoren door

Luitenant Vander Vorst en
commandant
Lemasson
werden geëvacueerd naar
het hospitaal van Astrida.
Ze kregen een plaats in dezelfde kamer. De piloot zou
er drie weken verblijven. De
regio was regelmatig onderworpen aan aardbevingen
en commandant Lemasson,
die onbeweeglijk was door
een breuk begon zich zo danig ongerust te maken, dat
hij er aan dacht een structuur in plaats te stellen, ingeval een zware schok het
dak van de kamer zou naar
beneden laten vallen. Luitenant Vander Vorst vervolgde in de Wing Heli News
van november 2009: “ (…)
Mijn verbanden beletten me
niet, me te verplaatsen en ik
werd er mee belast uit een
lege kamer een bijkomende
matras en oorkussens te ne-
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men en mijn buit rond het
bed van de commandant te
leggen. Bij het minste alarm
diende ik de commandant te
dekken met de extra matras
en hem met de oorkussens
vast te klemmen om hem
vervolgens door het raam
naar buiten te helpen, raam
dat gelukkig op de begane
grond uitgaf! Het oefenen
daarbij ging ongeveer als
volgt: de commandant riep
onverwachts ”opgelet, aardbeving!” Daarop moest ik
alles laten vallen, de commandant dekken en volgens
de vastgelegde procedure
door het raam werken en
vervolgens terugkeren voor
een briefing in de stijl van:
“1 minuut 28 in plaats van 1
minuut 35 zoals tevoren, in
orde je maakt vorderingen!”
En ik hernam mijn boek,
zocht mijn bladzijde en ging
op het bed liggen in afwachting van een volgende prestatie …”

Bovenaan: commandant Albert Lemasson, corpscommandant van het 4 Bataljon Commando, passagier
van de Alouette A1 bij het
ongeval van Kigeme, werd
door plunderaars afgevoerd. In het midden: de
plunderaars en brandstichters, die onvrijwillig het
ongeval met de helikopter
veroorzaakt hebben. Hiernaast: men deed een beroep
op mankracht om sergeant
Roger Dubois te helpen bij
de brandstof bevoorrading
van de Alouette, die ter
plaats was gekomen (Roger
Dubois).
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Berging van het wr
Paul Lombet herinnerde zich
dat hij in zijn archieven een
reeks foto’s had die genomen
werden in de omgeving van
Astrida, tijdens de berging
van
een
neergestorte
Alouette II. Hij had toen op de
rug van de foto’s «omgeving
van Astrida» geschreven,
maar zonder datum. Hij
dacht dat het gebeurde zich
tussen juli en december
1960 situeerde. De berging
van het wrak gebeurde
door het 1 Ordonnance
Team waarvan hij toen deel
uitmaakte. Deze greep een
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rak van Alouette A1
tweetal dagen na de crash
plaats, want er moest eerst
een slede gemaakt worden
om de zwaarste stukken
naar boven te slepen.
Op de foto zien we bovenaan
van links naar rechts, Roger
Genin en Max Gabre van
het LtAvn Detachement;
voor hen een lid van het
3 Para en een « kolonie
milicien» en uiterst rechts,
de adjudant Jacquemin van
het 1 Ordonnance Team,
evenals Pierre Demoulin van
LtAvn Detachement.

© Pierre GILLARD 1997-2017 - Alle rechten voorbehouden

67

kan men vermelden dat men
op die zelfde dag overstapte
van het Congolees geld dat
tot dan gebruikt werd, op
Rwandees. Sommige autochtonen zagen in deze bevingen trouwens een slecht
teken van de goden!
Behalve enkele ongemakken, veroorzaakt door de
verschillende schokken, verliep de dag voor luitenant
Vanbever verder rustig tot
de avond. De enige bezigheid van de piloot was zijn
zaken overbrengen van het
hotel dat gevaar liep in te
storten, naar de stevige villa
waar de mecaniciens logeerden. Een beetje voor acht
uur was hij klaar om zijn zaken in te pakken, toen een
officier van de Luchtmacht
hem kwam opdragen twee
gekwetsten te evacueren.
De luitenants Marcel Feys en
Thierry Tournay waren “onvindbaar” en luitenant JeanMarie Vander Vorst lag in het
hospitaal te Astrida, ten gevolge van het ongeval op 13
september. Hij bleef nog als
enig mogelijke piloot over,
De plunderaars en brandstichters werden tewerk ges- om de opdracht uit te voeteld om te helpen bij de bevoorrading van de Alouette, ren; wat hij wegens de duisdie personeel ter plaatse bracht bij het ongeval met de ternis eerst resoluut weigerA1, te Kigeme op 13 september 1960 (Roger Dubois).
de. Amper aangekomen aan
de villa kreeg hij opnieuw het
bezoek van de insisterende
werd. Ruanda-Urundi was officier van de Luchtmacht.
Een slechte dag.
ten prooi van verscheidene Luitenant Xavier Vanbever
Enkele dagen later, op 22 sep- grondschokken die min of vertelde hieromtrent het
tember 1960, overkwam het meer schade hadden toege- volgende:
detachement een tragisch bracht in de regio. De instalongeval. “Vanaf ’s morgens laties van de verkeerstoren “(…)
De
boodschapper
vroeg liep alles verkeerd” van Usumbura waren ver- bracht me in volle snelheid
verklaarde luitenant Xavier nietigd en geen enkele radio- naar COMRU. Daar vernam
Vanbever, die ongewild in verbinding of verkeersleiding ik dat er een jeep in een
dit naar voorval betrokken was mogelijk. Anekdotisch ravijn was gestort tussen
68
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Bururi en Rumonge. Twee
zwaar gekwetsten bevonden zich onder medisch toezicht in Rumonge en ze waren niet vervoerbaar langs
de weg. Kolonel Laurent,
met wie ik enkele maanden
tevoren een onderbroken
vlucht had gemaakt in Leopoldstad, stond er op dat ik
de twee gekwetsten nog de
avond zelf zou ophalen. Ik
had de indruk dat mijn argumenten geen vat hadden
op hem. Na een lange discussie aanvaardde ik een
poging te ondernemen onder bepaalde voorwaarden.
Ik kende Rumonge doordat
ik er eens overdag landde.
Op dertig meter van de oever van het meer, was er
een open plek tussen de bomen, waar men kon landen.
Ik vroeg de lokale eenheid
per radio te verwittigen dat
ze twee voertuigen dienden
te plaatsen op de flanken
van de opening. Deze voertuigen zouden hun grote
lichten dienen aan te steken
zo gauw ze de helikopter
hoorden, zodat ik gemakkelijk de opening tussen de
bomen zou terug vinden.
Men beloofde me dit onmiddellijk te doen”.
«Ik ging langs het logement
van de mecaniciens, en
dan snel naar de luchthaven. Alle lichten waren er
gedoofd. Er was geen kat,
buiten enkele mecaniciens
en mezelf. Terwijl men de
A3 voorbereidde, vroeg Duruisseau, één van de mecaniciens of hij me mocht vergezellen bij deze opdracht.
Ik gaf hem mijn toelating

De nautische club van Usumbura waar de leden van het
LtAvn detachement zich regelmatig kwamen ontspannen
(Jean Desquiens).

maar zou er kort daarop
reeds spijt van hebben. De
hemel was helemaal bedekt,
zonder de minste ster! Bij
mijn vertrek kon ik op geen
enkele weersinformatie rekenen. Het moet zo rond
21.00 uur geweest zijn toen
ik opsteeg naar Rumonge.
Het was zeer donker, maar
gelukkig was Usumbura
’s nachts verlicht. Eens op
600 ft zag ik kleine lichten
langs het Tanganyika meer.
Het waren de vissers die
aan het werk waren en iedere sloep droeg een sterke
verlichting. Die boden een
enorm voordeel want gans
de donkere oppervlakte
was op die manier afgebakend, als een vlak bezaaid
met lichtpuntjes. Ik begon
de golvende oever te volgen in Zuidelijk richting. Ik
bereikte Rumonge na ongeveer 40 minuten. Tijdens de
vlucht werd mijn aandacht
meer en meer afgeleid door
Duruisseau, die graag aan
alle schakelaars van het ins-

trumentenbord prutst. Een
echte “R.A.L.”! … een raak
aan alles! Ik vroeg hem alles gerust te laten, wat hij
uiteindelijk ook deed. Plots
verscheen er voor ons op
het meer een vlek met kleine dansende lichten. De 40
minuten waren bijna voorbij
en ik veronderstelde dat Rumonge zich ter hoogte van
die lichten moest bevinden,
die ieder ogenblik klaarder
en beter afgetekend werden. De diepe baai van het
meer bevestigde dit «.
«Rumonge moest zich in
het midden van de baai bevinden, maar ik zag geen
enkel licht van voertuigen
op de oever.! Ofwel hadden
ze het bericht niet ontvangen, ofwel beschikten ze
niet over een voertuig. Ik
voerde twee overvluchten
uit maar vond de opening
niet. Nog een laatste poging
in trage vlucht. De oever en
hogerop de donkere flanken
bleven in duisternis, terwijl
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het meer zich verder vulde
met kleine flikkerende lichten. Tijdens de trage passage merkte ik een lantaarn
op. Dit licht moest door iemand gedragen worden,
want het verplaatste zich
in de richting van het midden van de bomen. Was het
iemand van de medische
ploeg of een visser? Wie
weet, maar er kwam geen
enkel duidelijk signaal. Een
blik op de brandstofmeter
deed me besluiten terug te
keren naar USA; allicht zou
ik op de reserve aankomen.
Veertig minuten laten landden we zonder de gekwetsten. Er wachtte een ambulance en enkele leden van
COMRU, waaronder Ledant.
Ik bracht kort verslag uit
over mijn poging en legde
de nadruk op het gebrek aan
verlichting op het landingspunt. Over land vliegen was
te gevaarlijk. De flanken en
de uitlopers van de bergen
bevinden zich in absolute
duisternis. Na wat overleg, ga ik akkoord om een
nieuwe poging te ondernemen. De draagberries van
de A3 werden overgebracht
op de A2, die ondertussen
met 300 liter getankt was.
Ledant wenste me te vergezellen om te helpen uitkijken langs de oever. Geen
enkele andere piloot had
zich ondertussen gemeld!
Faforo!»
We kunnen opmerken dat
luitenant Xavier Vanbever
reeds slachtoffer geweest
was van een motor probleem op de Alouette A2 op
7 maart 1960 te Bützweile70

rhof, in gezelschap van majoor Janssens en luitenant
Snoeck.
«Op het ogenblik van mijn
vertrek merkte ik op dat de
hoogtemeter sterk negatief
stond ten opzichte van de
hoogte van het vliegveld.
Reeds bij mijn terugkeer
naar USA met de A3, had ik
vastgesteld dat ik laag vloog
met 600 ft aangeduid op de
hoogtemeter. Een teken dat
de barometrische druk erg
daalde».
«Rond 23.00 uur stegen
we een tweede keer op,
richting Zuid naar Rumonge. Eens de stad achter ons
lag, werd het zeer donker.
Op het meer waren de vissersboten verdwenen, ofwel
hadden ze hun lichten gedoofd. Zoals de eerste keer
bleef ik dicht bij de oever en
liet af en toe mijn landingslicht schijnen. Ondanks de
inktzwarte nacht en de afwezigheid van de lichten van
de vissersboten waren we
40 minuten later ter hoogte
van onze bestemming. Bij
de eerste overvlucht zagen
we plots de lichtbundels van
enkele voertuigen tussen de
bomen: daar bevond zich
de open ruimte die ik zocht
om te landen. Na een bocht
van 360° boven het meer
bevond ik me in finale voor
de vrije ruimte. Na de landing dienden we nog even
te wachten op de gekwetsten die nog niet ter plaatse
waren».
«Ondertussen vernam ik dat
ze me bij de eerste poging

gehoord en gezien hadden.
Voor mij telde maar één
zaak: ze hadden toen het
terrein niet verlicht. Het
moment was slecht gekozen
om hierover een discussie
aan te vatten, nu ging het
er om de gekwetsten af te
voeren. Een kwartier later
zijn ze links en rechts goed
vastgemaakt op de draagberries, met hun hoofd onder de plexi voorkant. (Het
ging om onderluitenant De
Greef en soldaat Claeys.) Ik
vroeg dat bij het opstijgen
de twee voertuigen zich
achter de helikopter zouden plaatsen. Bij het landen stond één vooraan en
het andere er tegenover,
met hun lichten naar het
midden. Het voertuig voor
mij had me verblind bij de
nadering. Het vertrek verliep vlekkeloos en onmiddellijk bevonden we ons in
de absolute duisternis. Tijdens ons oponthoud te Rumonge, had de donder zich
regelmatig laten horen. Na
het vertrek, richting USA,
doorkliefden meer en meer
bliksemschichten de hemel.
Enkele minuten later kwam
er regen bij, zodat het zicht
teruggeschroefd werd tot
tweemaal niets. De waterdruppels bleven hangen op
het plexiglas van de cockpit. Het licht van de schijnwerper hielp niets om de
duisternis te doorboren. Het
zicht werd gebroken door
de druppels en vertroebelde het zicht helemaal. Op
dat ogenblik voelde ik mij
ongemakkelijk, hier begon
een gevecht met ongelijke
wapens.”
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erg verblindend oplichtten
in deze gitzwarte duisternis. Ook dat hielp niet om
visueel contact te krijgen
met het wateroppervlak.
Dan maar terug de navigatielichten inschakelen en
nadien een daling uitvoeren tot 150 ft. Zelfs op die
hoogte was er niets waar te
nemen dan duisternis in de
wat gebeurde na het ongeval onmiddellijke omgeving
en weerkaatsend licht op de
plexiglazen door de vele waterdruppels van de vallende
regen. De schijnwerper hoger of lager richten bracht
ook geen oplossing, en ruitenwissers had ik ook niet.
En toen moet het gebeurd
zijn, ik vloog op dat ogenblik aan 90 km per uur. Ik
zag het ongeval niet aankomen en was me er evenmin
van bewust dat het plaats
greep.»
“Pas later en hoeveel later
weet ik niet, ben ik terug tot
bewustzijn gekomen, onder
water en beseffend dat ik in
het meer terechtgekomen
was. Hoe wist ik niet. Een
zaak is zeker, gedurende
Een vredig luchtzicht van een deel van Usumbura en het mijn terugvlucht daalde
de luchtdruk waarschijnTanganyika meer (Jean Desquiens).
lijk nog steeds. In derge«Ik hield mijn kompas in met de grond of het wate- lijke omstandigheden beshet oog, niet zozeer om te roppervlak bleef vruchte- taat er een gouden regel
weten of ik richting NOORD loos. Daarom besloot ik een in het vliegwezen: «Into
evolueerde, maar het schi- linkse bocht van ongeveer low, look below». Gans de
jfje in het kompashuis gaf 360° te maken en met een tijd voor mijn crash besefook een vaag beeld als de koers van 340° in rechte lijn te ik wel dat die regel op
heli te veel links of rechts naar de oever toe te evol- dat ogenblik van toepashelde. Het deed een beetje ueren om contact te krijgen sing was en handelde ik er
dienst als kunstmatige hori- met de grillige oever van naar. I k zocht contact met
zon. Gedurende de onweer- het meer. Gedurende deze het wateroppervlak en ben
sbui daalde ik tot op 300 ft. bocht deed ik de navigatie- uiteindelijk gewoon in het
Mijn hoop op visueel contact lichten even uit omdat ze meer gevlogen met 150 ft.
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op mijn hoogtemeter. Naderhand vernam ik dat op
die plaats, in de baai, de
luchtdruk meer daalt dan op
andere plaatsen langsheen
de oever van het meer. Als
gedurende de terugvlucht
de luchtdruk 5 mb daalde,
vloog ik met 150 ft. aangeduid op de hoogtemeter in
werkelijkheid op het niveau
van het meer! (1 mb=30
ft) Dit laatste is goed mogelijk gezien na mijn vertrek uit Rumonge het weer
steeds slechter werd en
het onweer ons bovendien
overviel uit de bergflanken
naast het meer.”
“Ik kwam dus terug tot
bewustzijn onder water. Het
drong stilaan tot me door
dat ik in het meer lag, nog
vastgesnoerd op mijn stoel
in de cockpit. Het was net of
ik in een aquarium zat met
troebel water. Dat gesluierd
beeld zag ik in de schijn van
de navigatielichten die nog
werkten. Omdat ik met het
hoofd naar beneden aan
mijn stoel hing, was mijn
oriëntatie
alles
behalve
goed. Ik voelde dat de deur
nog dicht was en zocht in
alle haast de deurklink en
kreeg ze uiteindelijk open.
Het was hoog tijd om aan de
oppervlakte te raken, want
ik stikte bijna en zwolg volop
water. Na het losmaken van
mijn gordel werkte ik me
uit de cockpit en kwam aan
de oppervlakte, snakkend
naar verse lucht. De heli lag
omgekeerd in het water, alleen het landingsstel stak er
nog een stuk bovenuit. Ledant had de gekwetsten zo
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goed hij kon op de drijvende heli gelegd. We plaatsten ons elk aan een zijde
en hielden de gekwetsten
ter plaatse op het drijvend
wrak en overlegden wat we
verder nog konden ondernemen. De gekwetsten waren onze grootste zorg. Het
water was tamelijk woelig.
De navigatielichten bleven
licht geven, wat ons toeliet
de onmiddellijke omgeving
te zien. Op een bepaald
ogenblik hebben we beiden
lang en luidkeels om hulp
geroepen, helaas zonder
enig resultaat. Met elke minuut die verstreek werd de
situatie kritischer. Ik had al
een tijdje in de gaten dat
het landingsstel steeds verder wegzakte in het golvend
water. Het onweer bleef
aanhouden en af en toe als
er een bliksemschicht door
de lucht kliefde was er een
«V» waar te nemen in de
bergen. Moest Ledant of ik
naar de oever zwemmen om
hulp te zoeken en zou dit de
laatste mogelijkheid zijn op
een redding? Onze toestand
werd steeds dramatischer.
De gekwetsten moeten dat
ook wel gemerkt hebben.
Een van hen heeft toen gezegd, zwem naar de oever
als u kunt en red u zelf. We
zijn gebleven tot het laatste
ogenblik. Wat ieder van ons
verwachtte gebeurde, de
heli begon op een bepaald
ogenblik snel weg te zakken
in het water. Enkele tellen
later zaten we in een volstrekte duisternis. Ik was moe
en had nog altijd mijn volledige kledij aan, schoenen
inbegrepen. De gekwetsten

drijvend houden werd een
zware dobber. Met één van
de twee gekwetsten ben ik
onder water verdwenen. Ik
kon mijn armen niet meer
bewegen, ik zat in een greep.
Al zinkend dacht ik aan mijn
gezin en nam afscheid. Het
ging naar een einde.”
“Maar het was niet gedaan.
Ik kwam terug boven water, brakend en naar lucht
happend. Het onweer hing
nog steeds in de lucht. Zo
goed en zo kwaad het ging
trachtte ik drijvend te blijven, om terug op krachten
te komen. Opnieuw ging
mijn aandacht naar elke bliksemschicht om mij te oriënteren, als de «V» in de bergen even zichtbaar werd. Ik
was nog steeds gekleed en
dat hinderde me geweldig.
De knoppen van mijn hemd
kreeg ik niet meer open. Met
veel moeite trok ik het over
mijn hoofd en meteen was
ik ook mijn uurwerk kwijt.
De striptease in het meer
was afmattend en het nam
heel wat tijd in beslag, voor
ik alles uitgetrokken had.
Eens zo ver heb ik enkele
malen luid geroepen, maar
ik kreeg geen antwoord. Ik
had nochtans de indruk dat
er ergens iemand luid hoestend in de omgeving was.
Alleen het geluid van klotsend water bleef hoorbaar.
Bij de volgende bliksemschicht begon ik te zwemmen in de richting van de
V, nu eens op de rug en dan
weer omgekeerd. Telkens
er een bliksem de hemel
verscheurde stelde ik vast
dat ik parallel zwom met
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de oever en in zuidelijke
richting. Hoe dikwijls ik dit
vaststelde is me ontgaan,
maar dat het ontmoedigend
was dat is me wel bijgebleven. Het zwemmen, moet
steeds trager verlopen zijn,
door het dalend ritme van
mijn bewegingen die almaar
meer aan kracht verloren.
Volgens gissingen achteraf
moet ik ongeveer 1 uur 30
in het water verbleven hebben. Totaal verrast voelde
ik eindelijk stenen, ik had
de oever bereikt zonder het
te zien. Ik voelde me opgelucht en kroop op handen
en voeten de helling op om
de brede aardeweg te bereiken. Om richting NOORD te
gaan moest ik het meer aan
de linkerhand houden. De
eerste stappen op die weg
gaven me een gevoel van
opluchting en blijheid. Dat
gelukzalige gevoel verdween snel bij het voelen
van de stenen onder mijn
voetzolen. Na een tiental
minuten gesakker op die
ongelijke weg vol putten en
bezaaid met stenen, kwam
ik op hoogte van een klein
kiezelstrand waarop een
lichtende lantaarn stond.
Iets daar vandaan tegen
de helling stond een hutje.
Ik ging een kijkje nemen in
die hut en vond er drie slapende inboorlingen. Waarschijnlijk waren het vissers
want er lagen een paar bootjes op het piepkleine strandje. Ik schudde even het
lichaam dat het dichtst bij
de uitgang van de hut lag.
Hij bewoog en ik hoorde
een luide kreet. Die brave
ziel sprong recht en moest

Naast de Alouette II, beschikte het COMRU detachement
over vijf Piper L-18C. Hier de L150 en L153 op een terrein
te velde in 1961 (Willy Vanderstricht).
waarschijnlijk geschrokken,
verbaasd, verwonderd of alles samen geweest zijn. Ik
groette hem met “jambo”
(goede dag), om hem gerust te stellen en vroeg in
het Frans hoe laat het was.
Hij bekeek me nog even en
rende weg. Ik dacht, hier
sta ik nu te kijk in mijn onderbroek met hier en daar
wat verkleurde huid en de
rest blank, blank, blank.”
“De twee overige inboorlingen waren door de
kreet van hun gezel ook
klaarwakker en keken naar
mij als naar een verschijning. Na een korte periode
kwam de weggelopen bode
terug in gezelschap van
een vierde inboorling die
gekleed was als een Europeaan. Deze man was met
zijn VW kever gekomen en
vroeg wat er gebeurd was.
Toen ik begonnen was hem
te vertellen wat er misgelopen was, kwam er van de
weg iets hoger op de helling nog een blanke in on-

derbroek uit de duisternis
te voorschijn. Deze blanke
was Ledant. Ik was blij hem
weer te zien. Hij vatte onmiddellijk aan met de verdere uitleg en vroeg of een
van de boten kon uitvaren
om te zoeken naar de twee
gekwetsten. De regen had
opgehouden maar het donderde nog altijd. Een van
de boten is nog uitgevaren
maar kwam enige tijd later onverrichter zake terug.
Het was zoeken naar een
naald in een hooiberg op
dat uitgestrekte watervlak.
De geëvolueerde inboorling
had dekens meegebracht.
Persoonlijk was ik heel dankbaar om zo een deken om
me heen te kunnen slaan.
Het was erg fris geworden
en de nacht reeds ver gevorderd. Toen iedereen het
vruchteloze van verdere
zoekacties inzag, heeft de
eigenaar van de kever ons
naar COMRU gebracht, waar
we in de vroege ochtenduren toekwamen. Ik herinner
me nog dat ik er onmiddel-
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Sneeuw ruimen
te Merzbrück
De deelname van het LtAvn detachement
aan COMRU in Afrika, mag ons niet doen
vergeten dat het leven in de smaldelen in
Duitsland en België verder ging.
Hier enkele opnamen te Merzbrück, tijdens de winter 1960-1961, waarbij het
personeel van het 18 Escadrille, ingezet
werd om sneeuw te ruimen voor de loodsen
(BDRW).

74

© Pierre GILLARD 1997-2017 - Alle rechten voorbehouden

vlucht na zijn ongeval van
13 september, uit op 6 oktober 1960 met de Piper L18C L153, in gezelschap van
eerste sergeant Guy Audain.
Hij verliet COMRU op 3 november 1960.
Einde 1960, keerden eerste
sergeanten Pierre Demoulin
en Jean Dechesne naar huis.
Ze waren de eerste twee
mecaniciens die op het einde
van hun periode bij COMRU
Geleidelijk aan werden er nieuwe Alouette II verscheept naar Europa terug keerden.
naar Afrika, om de verloren toestellen te vervangen. Hier Beiden waren hoofd van een
de A7 bij het opstijgen. Het toestel zou ook verongeluk- kroostrijk gezin!
ken (collectie Daniel Brackx).
Toename van de middelijk onder handen genomen gekomen was om het onge- len van het COMRU detawerd door een dokter. Het val te onderzoeken. Dit werd chement.
woord shocktoestand klonk zijn laatste vlucht in Afrika
in mijn oren en de dokter want enkele dagen later was Begin 1961, was de ploeg
van het COMRU detachement
haalde een spuit uit zijn hij terug in België.
te Usumbura vernieuwd. Getas en gaf me een injectie.
Tegenpruttelen zou niet veel Wat zijn collega luitenant leidelijk kwamen er nieuwe
geholpen hebben. Na die in- Jean-Marie Vander Vorst be- Alouette aan met C-119, om
jectie hebben ze mij in een treft, die voerde zijn eerste uiteindelijk tot een totaal van
groot bed gestopt, in een
grote kamer waar het einde
van een nachtmerrie overging in een diepe slaap. Ik
sliep de rest van de nacht,
de dag daarop en de nacht
die daarop volgde”.
Op die manier komt er een
einde aan de slechtste dag
van gans de loopbaan van
luitenant Xavier Vanbever.
Ne enkele dagen herstel,
vloog hij opnieuw met luitenant Marcel Feys op 4 oktober 1960 met de Alouette
A3, het laatste overblijvend
toestel van het eerste detachement. ’s Namiddags voerde hij opnieuw een vlucht uit
in gezelschap van majoor
Baudot, die van Duitsland

De piloten van het LtAvn detachement te Usumbura gebruikten eveneens de Piper PA22-150 TriPacer Caribbean
OT-CGU, die toebehoorde aan de Urundese regering. De
immatriculatie OO-CGU is foutief, want dit toestel werd
nooit ingeschreven in het burger register (Jean Desquiens).
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OT-CGU, toebehorend aan
de Regering van Burundi.
Jean Desquiens trainde op
dit vliegtuig vanaf 24 oktober 1961 met Henri Dierieckx
als onderrichter. We kunnen
opmerken dat de immatriculatie OO-CGU wel op de Piper geschilderd werd, maar
nooit in het officieel Belgisch
burger register opgenomen.
Op 9 juni 1961, om 07.00
uur Z werd de Alouette
A7 vernietigd te Usumbura, ten gevolge van een
“verblinding van de piloot
kapitein Raymond Buekenhout en daardoor een verlies
van referenties”, boven het
Tanganyika meer, op lage
hoogte. De uitkomst is tragisch voor adjudant-mecanicien Roger Devrieze, die het
leven liet bij het omslaan van
de Alouette wanneer die het
wateroppervlak raakte.
Bevoorrading te velde van een Piper L-18C met behulp van
jerrycans. De brandstof werd gefilterd door een kameelvel. Natuurlijk ging de aankomst van een LtAvn vliegtuig
nooit ongemerkt voorbij en het trok altijd nieuwsgierigen (Jean Desquiens).
zeven te geraken. Op 30 januari 1961, om 11.00 uur Z,
werd de Alouette A6 beschadigd te Kibuye, ten gevolge
van een stuurfout tijdens het
landen, door kapitein Marcel
Bastyns. De piloot noch de
passagiers luitenant Coucke
en eerste sergeant Molemans waren gekwetst.
Naast de helikopters waren
de vijf Piper’s L-18C (L150,
L151, L152, L153 en P61)
nog steeds aanwezig te
Usumbura. Ze dienden voor
hun verscheping naar Afrika,
76

Op 13 oktober 1961, werd
Prins
Louis
Rwagasore,
eerste minister en zoon van
Mwami Mwambutsa, Koning
van Urundi, vermoord door
eerst aangekocht te worden de Griek Kageorgis en twee
door de Belgische staat, want handlangers, te Usumbura,
ze behoorden nog steeds aan terwijl hij dineerde in een
de Verenigde Staten, die ze restaurant. Dit feit veroorin het kader van het M.D.A.P. zaakte onrust en de Belgen
programma ter beschikking dienden hun wapens te drahadden gesteld. Hierdoor gen.
mochten ze als eigendom
van Nonkel Sam niet naar In november 1961, voerde
Afrika overgebracht wor- majoor André Bruart een
den! Eens ter plaatse bleken inspectie uit van het COMRU
deze toestellen zeer nuttig detachement te Usumbura.
in steun van de commando Hij vloog daarbij op 9 noeenheden. Bovendien kwam vember 1961, met Jean
er bij het park luchtvaartui- Desquiens op de Piper L18C
gen in 1961, een Piper PA-22 L152 en later op de P61.
Tripacer, geïmmatriculeerd
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De verkiezingen van 24
september 1961.

Het wrak van de Alouette II A7 na het ongeval van 9 juin
1961 in het Tanganyika meer, dat het leven kostte aan
adjudant Roger Devrieze (collectie Daniel Brackx).

In september 1961, tijdens
de verkiezingen bereikten de
middelen van het Licht Vliegwezen detachement hun
maximum: zeven Alouette
II en zes Piper Super Cub.
Hierdoor kregen een groot
aantal piloten die mekaar
opvolgden in het detachement, de kans waardevolle
ervaringen op te doen, die
later zeer nuttig zal zijn in
de smaldelen van de BSD en
Brasschaat.

Op 17 november 1961, werd
de Piper L-18C L151 vernield
te Kigali bij een ongeval. De
overblijfsels zullen, eens terug in België, dienen voor
het onderricht van lassen
van aeronautische structuren.
Alhoewel het detachement
niet meer in Kigali gebaseerd was, hield men er
toch een steun aan het 4 Bataljon Commando, onder de
vorm van twee piloten, een
Alouette, een Piper en twee
mecaniciens.
De dag voor de verkiezingen, op 23 september 1961,
vloog luitenant Jean Desquiens, met de Piper L-18C
P61, een inspectieronde
langs de zenders van Ruanda, samen met mijnheer G.
Hocque, verantwoordelijke
voor de transmissies. Er
werd vol getankt te Gatsibu. We zien het onderste
van het vliegtuig, met achteraan een opgelapte romp
(Jean Desquiens).
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US

De luchthaven van
Bovenaan links en rechts:
het samen wonen van de
Luchtmacht met haar T-6
Harvard,
Douglas
C-47
en Fairchild C-119 Flying
Boxcar, en het LtAvn detachement. Hiernaast, links:
aankomst van de Douglas
DC-3, OO-CUS die voor Air
Congo een verbindingsvlucht maakte. Onderaan
links: er heerste een bijzonder licht op de landingsbanen van de luchthaven
(Jean Desquiens).

Tijdens de periode van de verkiezingen voerde het Licht
Vliegwezen
detachement
veel
bewakinsopdrachten
uit. Hierbij vlogen de piloten
op de verkiezingsdag, over
meerdere kiesbureaus, om
78

vast te stellen of er eventueel problemen waren. De
overeenkomst was dat op
de verkiezingsdag van 24
september 1961, men bij
de verkiezingsbureaus twee
lakens zou gebruiken om

een mogelijk probleem te signaleren: twee evenwijdige
banden betekenden dat alles
in orde was en een kruis vereiste een tussenkomst. Gelukkig zijn er geen kruisen
geweest.
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SA

n Usumbura in 1961
Onderaan in het midden
(twee foto’s): de Douglas
DC-3 OO-AUL van Air Katanga, in open lucht beschilderd! Hiernaast rechts:
de nieuwe luchthaventerminal. Onderaan rechts:
de Douglas DC-6A KY-1/OTCDA van het 21 Escadrille
van de Luchtmacht, die
troepen en bevoorrading
aanvoerde uit België. Op de
achtergrond ziet men een
DHC-3 Otter, met de kleuren van de UNO (Desquiens).

COMRU in het begin van
1962.

van een motorprobleem en
de noodlanding die volgde in
de matitis. De piloot, eerste
Op 24 april 1962 veronge- sergeant-majoor Roland Verlukte de enige Piper TriPa- borgh, begeleid door comcer OT-CGU te Rutanga om mandant Albert Frognier, on15.58 uur Z, ten gevolge derluitenant Leopold Henrot

en sergeant Georges Serren
hadden ernstige kwetsuren,
vooral onderluitenant Leopold Henrot was geraakt in
de rug. Het vliegtuig was totaal vernield.

© Pierre GILLARD 1997-2017 - Alle rechten voorbehouden

79

De verkiezingen van 24 september
1961 en de onstabiliteit die volgde

De twee beelden bovenaan: het kiesbureau van Kibungu in Ruanda geïdentificeerd
als”KU12”, gemarkeerd op de grond (links). Twee evenwijdige banden op de grond
(rechts), die er op wezen dat alles onder controle was. Als ze gekruist waren, betekende dit ”problemen-SOS”. Hieronder links: hut in vuur. Hierboven rechts: het schrikbewind in de Rwandese dorpen in november 1961. De Belgische piloten maakten het
bedroevend schouwspel wezenloos mee, omdat de UNO elke gewapende interventie
had verboden, o.a. van de T-6 Harvard (Jean Desquiens).
Op 12 juni 1962 was eerste
sergeant Robert Claeys het
slachtoffer van een ongeval
te Kakitumba, maar hierover
was geen informatie te vinden tot nu toe.

die naar Usumbura ging voor
het onderzoek. Enkele dagen
later werd hij op zijn beurt
naar Usumbura geroepen,
want hij was met een Piper
naar Oeganda gevlogen, in
het kamp van de Inienzy
Door dit ongeval verving lui- vluchtelingen, op vraag van
tenant Jean-Marie Paye eers- de S2 officier van het du 4
te sergeant «Bob» Claeys, Bataljon Commando. Hij
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moest op het rapport van
de korpschef, commandant
vlieger Bruno Goose komen
door een verslag van kapitein
Jacques Jeangette, commandant van het detachement,
omdat hij “een grens over
gestoken had zonder vluchtplan”, wat inderdaad verboden was. Uiteindelijk kreeg
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ment beval. Hij zou de dood
vinden op 20 januari 1964,
met een Alouette II tijdens
de terugkeer van een verbindingsvlucht naar Schaffen op één kilometer van de
toren. Om hem te steunen
beschikte hij over drie piloten van het 17de: eerste sergeant-majoor «Bob» Claeys,
luitenant Jean-Marie Paye en
eerste sergeant Willy Vanderstricht. Deze “diplomatische” verplaatsing gebeurde
niet met de schande van een
uitgedreven kolonisator, integendeel. Men organiseerde bij wijze van afscheid een
ontvangst met champagne.
Uit Belgische standpunt gezien, was «Ruanda-Urundi»
steeds één entiteit en vanaf
dan diende men twee aparte
landen te zien.
Ruanda had op gebied van
luchthaven
infrastructuur
niet zoveel steun gekregen
en Kigali beschikte slechts
over een aarden landingsbaan. De vliegtuigen en helikopters van het Licht VlieOngeval van de Piper PA22 TriPacer OT-CGU te Rutanga gwezen, landden in volle
in Ruanda, op 24 april 1962. Gelukkig was geen enkele stad, aan het einde van de
hoofdweg, op het voetbalinzittende gedood (CDH).
veld van de Nationale garde.
hij zelfs complimenten van Terugkeer naar Kigali.
Achteraf bouwden de Belgen
gans de hiërarchische keten
een landingsbaan en nieuwe
van COMRU (luitenant-kolo- Eén maand na de onafhan- installaties te Kigali, zodat
nel vlieger Bouzin en kolonel kelijkheid van 1 juli 1962, het detachement nog maar
SBH Delperdange) wegens verliet het detachement Bu- eens verhuisde.
de koelbloedigheid waarmee rundi om zich in Kigali in
hij tegenover Ruhengeri ge- Ruanda te installeren. Va- De piloten van het LtAvn
land was, om zijn passagier naf dat ogenblik mochten gebruikten eveneens lantoe te laten belangrijke in- de Belgen het vliegveld van dingsstroken ”te velde” zoals
lichtingen in te winnen be- Usumbura nog enkel gebrui- te Gabiro, gelegen ten Westreffende de nachtelijke cri- ken voor verbindingsvluch- ten van het Kagera park. Het
minele expedities van de ten met België. Het was ka- reliëf van Ruanda is gans
pitein Lucien Van Haute die het tegengestelde van het
verbannen Tutsi’s.
in die periode het detache- Nederlandse, en veel van
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deze noodpistes lagen op
een helling. Ook voor Gabiro
was dit het geval. Bovendien
werd deze strook gekruist
door een baan naar Kakitumba, die gelukkig niet veel
gebruikt werd. De matitis
struiken beletten de piloten
wel om bij het afronden en
het taxiën, eventuele voertuigen op de baan te zien.
Naast het terrein bevond zich
een gewezen verblijfplaats.
Bij het landen en opstijgen
was het aangeraden geen
rekening te houden met de
wind, maar te landen bergopwaarts en omgekeerd bij
het opstijgen, bergafwaarts.
Luitenant Jean-Marie Paye
vertelde in het tijdschrift
Wing Heli News van april
2005, hoe hij in Gabiro een
angstig avontuur beleefde:
«Ik had de landingsstrip
reeds verscheidene keren
gebruikt en daardoor had
ik de neiging minder aandachtig te zijn bij het voorbereiden van de landing. Ik
concentreerde me niet op de
richting van de wind, terwijl
Bovenaan: luitenant Jean
Desquiens, een piloot van
het LtAvn detachement,
voor de Alouette II A15
(No. 1594) te Usumbura in
1961. In het midden: rustpauze voor de leden van het
LtAvn detachement naast
de Alouette II A14, in 1961.
Hiernaast: luitenant Jean
Desquiens poseert voor de
Piper L-18C L152 te velde,
in 1961. We noteren de
afwezigheid van de Belgische vlag op het staartvlak
(Jean Desquiens) !
82
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De korte landingsbaan die gebruikt werd door de Piper’s L-18C van het LtAvn detachement te Nyanza in Urundi, op 7 oktober 1961 (Jean Desquiens).

ik die dag rugwind had, en
testte evenmin mijn ”stall”
snelheid
(draagkrachtverlies) alvorens de nadering
aan te vatten. Ik daalde aan
de normale glijsnelheid van
65 mph, en mikte op een
virtueel punt voor S, om
mijn snelheid boven dit punt
te verliezen en de grond
te raken tussen S1 en de
baan. De overblijvende 150
meter bergop zouden volstaan om het vliegtuig af te
remmen. Maar op het ogenblik dat ik de baan kruiste
had ik nog steeds de grond
niet geraakt. Mijn vliegsnelheid was zeer laag en dicht
bij de ”stall”, dus het landen! Ik moest doorstarten.
Ik gaf volgas, maar wat te
brutaal, zodat de motor ha-

perde en ik me verplicht zag
het vliegtuig niet op te trekken en een reeks horizontale
niet gecoördineerde bochten
te maken, langs de talrijke
gebouwen en struiken op de
heuvel, waarbij ik een aantal kruinen plooide, gelukkig
zonder schade voor de vleugels van het vliegtuig!”

vloog instinctief gedurende
een tijd en herwon langzaam mijn volle mogelijkheden om te kunnen landen
op de strip van Gabiro, deze
keer volgens de te Brasschaat geleerde procedures,
wel aangepast aan de lokale
omstandigheden.”

“Ik zei gedurende gans het
“Aan mijn schroef hangend, avontuur geen woord tegen
met een snelheidsmeter die mijn passagier, een onderrond de 45 mph trilde, ge- luitenant van het 4 Bataljon
raakte ik over de kam, om Commando, om al mijn middan de druk op het stuur te delen ter beschikking te heblossen en de snelheid te la- ben, om te kunnen vechten
ten oplopen. Ik was het niet en mijn “aeronautische lichtdie stuurde, maar wel mijn zinnigheid” te herstellen. Na
overlevingsinstinct. Ik vloog de volledige stilstand van het
tot een snelheid van 65 vliegtuig tegenover het vermph. Ik werd terug mezelf. blijf, bekeek ik hem terwijl ik
Ik had verstijfde benen. Ik mijn valscherm uit deed en
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Landing van twee Piper L-18C op het voetbalterrein van Ngosi in Urundi in 1961. Dit
bewijst de kunde van de LtAvn piloten, om zich ongeveer overal neer te zetten met hun
Piper’s (Jean Desquiens) !
ik polste om zijn indrukken:
hij had alles meegemaakt en
zag er even groen uit als zijn
muts! Ik vroeg hem mij te
verontschuldigen en trok me
dan even terug om in schuldbesef lessen te trekken,
die me zouden toelaten niet
meer in dezelfde val te trappen. Nu is het klaar in mijn
hoofd!”
Vroeger waren er wel degelijk granaten gelanceerd
uit de Alouette om oproerkraaiers te verspreiden en
in 1962 gebruikte men rookLuitenant Fouss naast de Piper L-18C (waarschijnlijk de potten. Met wat afstand, kan
P61), die men aan het voltanken was met jerrycans in men zich indenken dat een
Ruanda, op 19 augustus 1961 (Jean Desquiens).
operatie
ordehandhaving
met die beperkte middelen
gedoemd was om te mislukken. Praktisch kwam er niets
van in huis. Deze rookpot84
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ten hadden wel voldoende
indruk op de lokale bevolking. Aril Hennuy, die gedurende drie maanden aanwezig was te Kigali, vertelde
dat het detachement de verzamelingen van de zwarten
bewaakte. Wanneer die zich
met meer dan drie groepeerden, werden er rookpotten gelanceerd om ze uiteen
te drijven. Hij legde ons uit
dat de Alouette uitgerust is
met een klein luik, dat toeliet kleine voorwerpen zoals
rookgranaten uit de helikopter te werpen. De mecanicien moet wel het luik openen, door onderaan de vloer
een scharnierend deurtje te
verwijderen. Vanaf dan kon
de bemanning voorwerpen
lanceren zonder één van de
zijdeuren te openen.
Op een dag vertrok een
Alouette voor een opdracht
ordehandhaving en nam
daarvoor rookpotten aan
boord. De piloot, «Gigi» Thomas, had gedurende de voorvluchtinspectie
nagelaten
vast te stellen dat de mecanicien vergeten was het luik
te openen. Tijdens de vlucht
dienden ze een samenscholing te verspreiden. De passagier nam de pin weg van
een rookgranaat opende het
luik om de pot te lanceren,
maar doordat dit afgesloten
was, bleef de granaat in de
cabine. Door het beperkt volume was de helikopter onmiddellijk gevuld met rook,
zodat er voor de piloot gaan
andere oplossing over bleef
dan de deuren af te werpen en een dwars vliegend
een noodlanding te maken,

Bovenaan: men richtte een groot aantal “landingsstrips”
op overal in Ruanda, voor de Piper L-18C (hier de L151 en
L152). Hierboven: een Alouette II van het LtAvn detachement, geland op een voetbal terrein in Ruanda-Urundi in
1961 (Jean Desquiens).

om niet te veel last te hebben van de dikke rook! Men
heeft nooit geweten wie het
meeste schrik gehad heeft,
de piloot of de personen op
de grond!

durende de eerste dagen van
augustus werden de overige Piper’s eveneens naar
Usumbura gevlogen door de
andere piloten.

Enkele dagen later verlieten
Op 3 augustus 1962, werd luitenant Jean-Marie Paye,
de Piper L-18C L153 door eerste sergeant Willy Vander
luitenant Jean-Marie Paye Stricht en adjudant Deprez,
overgebracht van Kigali naar Kigali naar Usumbura in een
Usumbura, om gedemon- C-47 van de Luchtmacht en
teerd te worden en in kisten dan ging het naar Melsbroek
vervoerd naar Europa. Ge- langs Fort-Lamy en Tripoli,
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Balans van twee jaren
Afrika.
In het totaal vlogen de opeenvolgende
detachementen
6.800 uren in dikwijls moeilijke omstandigheden, te wijten aan het klimaat, het reliëf en het totaal gebrek aan
navigatie middelen.

Een Piper L-18C, het “alle terrein” vliegtuig van het LtAvn detachement, in steun van COMRU (Jean Desquiens).
waar de militaire vliegtuigen
enkel mogen transiteren bij
Afrika-Europa verkeer.
Een beetje later was het de
beurt aan de laatste leden
van het Licht Vliegwezen
detachement, kapitein Lu-

cien Van Haute en de eerste sergeant-majoor «Bob»
Claeys, om naar België terug
te keren, met een SABENA
vliegtuig ditmaal. Die vlucht
greep plaats via Usumbura,
Caïro, Athene, Rome en eindelijk Brussel.

Alle personen die aan dit
avontuur deelnamen hielden
er een onvergetelijke herinnering aan over. Roger Dubois verklaarde in Semper
Labora: “Die van mij is deelgenomen te hebben aan een
opdracht die onvergetelijk
was en essentieel voor ons
land en onze landgenoten in
één van de mooiste streken
ter wereld, die ik trouwens
reeds kende van een vroeger

De landingen te velde, van een Piper L-18C (hier, de L151) lokten steeds heel wat
nieuwsgierigen, vooral kinderen zoals hier in Urundi, in 1961 (Jean Desquiens).
86
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veel opgebracht heeft voor
het Licht Vliegwezen. En bovendien is het duidelijk dat
dit een buitengewoon avontuur was!”

Het land van de duizend heuvels, gezien uit een Piper
L-18C van het LtAvn detachement, in 1961 (Jean Desquiens).
verblijf.”

rwerven van de onafhankelijkheid door Ruanda-Urundi.
Op zijn beurt verklaarde Het was voor allen die er aan
Jean-Marie Vander Vorst in deelnamen een opmerkelijhet tijdschrift Forum: «Onze ke vliegschool, die op gebied
opdracht met COMRU eindi- van beheersen van de hegde in juli 1962, bij het ve- likopter en het vliegtuig zeer

Voor luitenant Xavier Vanbever waren het de vliegomstandigheden die zijn verblijf
in Afrika markeerden. Hij vertelde zijn verhaal in “Congo
1960”. “Dat we het dikwijls
niet gemakkelijk hadden,
daarover hoef ik geen betoog meer te houden. Onvoorziene omstandigheden
waren meestal de bron van
moeilijkheden,
waarvoor
een oplossing moest gezocht
worden. Met het gevaar in
herhaling te vallen, wil er
toch op wijzen dat het materieel waarover we beschikten ver van ideaal was om

Zeer mooie foto van de Piper L-18C L152 tijdens een COMRU opdracht. We noteren dat
het zwart van de Belgische vlag verdwenen was (Jean Desquiens) !
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De Alouette A16 in Ruanda-Urundi in januari 1962. De
piloot kapitein Thierry Tournay en de passagier, luitenant R. Nelissen, hadden de opdracht een film te draaien
voor de televisie (collectie Maurice de Raikem).
onze opdracht ter plaatse te
vervullen. Daar bovenop heb
ik meermaals ervaren dat de
gebruikers in die periode,
praktisch niet op de hoogte
waren van de beperkingen
van de eerste heli’s, die ze in
steun gekregen hadden. Dit
was de beginperiode van de
inzet van helikopters in de
Landmacht. Het is reeds lang
vergeven dat onze Alouette
beschouwd werden als een
voertuig dat men naar hartenlust kon volproppen. Er
waren beperkingen en die
waren in de eenheden noch
gekend, noch verspreid door
nota’s of reglementen. Dat is
tenminste mijn vermoeden.
In Ruanda, het land met zijn
duizend heuvels, vertrokken
we praktisch steeds op een
hoogte van 1.500 m. Voeg
daar een tropische temperatuur bij en je zat al met een
handicap opgezadeld van bij
de start. De laagste hoogte
in Ruanda en Urundi was de
vlakte ten Noorden van het
88

Tanganyika meer, op 771
m boven de zeespiegel. De
hoogste toppen van 4.000 m
en hoger, vindt men in het
Noordwesten van Ruanda,
in het “Nationaal Park”, met
zijn vulkanen en berggorilla’s. In die omgeving ben
ik persoonlijk nooit geweest.

Het aantal punten waar getankt kon worden was beperkt, maar het volstond.
De Jet Petrol werd per trein
overgebracht van Dar es Salaam (huis van de vrede),
langs de Indische Oceaan,
tot aan het Tanganyika meer
in Kigoma, ten Zuiden van
Urundi. Vanaf daar kwam ze
per boot tot in Usumbura en
dan langs de weg tot de eindbestemming. Door de beperkte uitrusting van de heli
waren we voor de navigatie
aangewezen op het kompas
en een kaart van 1/500.000,
uitgave 1958. Tijdens de
eerste opdrachten was het
steeds opletten geblazen
om niet verloren te vliegen.
De landkaart waarover we
beschikten was nauwkeurig, maar de wegen en de
aangegeven
nederzettingen waren niet altijd zichtbaar in het terrein, omdat
ze vaak verborgen lagen in
valleien en achter of onder

Tijdens de twee jaren dat de COMRU opdracht in Afrika
geduurd heeft, hebben de Piper L-18C hun geschiktheid
getoond om zich op eenvoudige landingsstrips neer te
zetten (Willy Vanderstricht).
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bomen. De beste methode
om zich te oriënteren boven
het terrein was deze die enkele jaren later aangeleerd
werd in de tactische vlucht
op geringe hoogte, namelijk door het gebruik van de
orografie en de hydrografie.
De kaart waarover we beschikten leende zich daartoe
zeer goed.»
De Dornier komt er aan.
Niet tegenstaande de vertrekken van piloten en materieel naar Afrika ging het leven in de vier smaldelen verder: de bijkomende Alouette
werden regelmatig geleverd
en de inwendige organisatie
van de eenheden werd aangepast aan die toename van
materieel.
En men verwierf meer materieel … In 1960, bestelde

Met de toename van de Alouette II vloot en de aankomst
van de Dornier Do-27, werd er door de 255 Cie Ord LtAvn,
in de installaties te Bützweilerhof, een conversie cursus
voor de twee luchtvaarttuigen gegeven aan techniekers.
Op de foto herkennen we: rechtop van links naar rechts,
Max Gabre, ?, René Doolaeghe, ?, Robert Marée, ?, Jean
Deseille, Pau Normand, ?, ?. onderaan: Willy Ory, Maurice Cabay, Albert Lerat, Genin, ?, François Wasteels,
Pierre Demoulin, ? en Gilbert Jamers (BDRW).
men twaalf Dornier Do-27 in
Duitsland. De 255 Compagnie Ordonnance werd vanzelfsprekend belast met hun

Het invoeren van instrumentvliegen in de Landmacht,
dat tot dan voorbehouden was aan de Luchtmacht, was
zeker te danken aan het hardnekkig werk van kapitein
Willy Depermentier (collectie Lea Depermentier).

onderhoud. Dit vliegtuig bood
een technologische vooruitgang in het Licht Vliegwezen, want het liet toe IFR te
opereren, dank zij haar avionics en boorduitrustingen,
die vollediger waren dan die
van de Alouette of de Piper
L-18C.
Een van de belangrijkste acteurs die het IFR vliegen in
het Licht Vliegwezen ontwikkelde, was zonder betwisting
kapitein Willy Depermentier.
Hij nam grote risico’s om
het idee en de uitvoering te
bevorderen. Hij kreeg met
Maurice Lescot, een IFR vorming te Stuttgart bij het 7th
Army. Andere piloten volgden gedurende jaren daarop, namelijk Guy Audain,
Florent Behits, François Sellens en Georges Streel. Met
geestdrift lanceerde hij het
tijdschrift «IFR» in de School
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Licht Vliegwezen, dat enkele
jaren later zou omgetoverd
worden in het «Belgian Light
Aviation Digest» («BLAD»!).
Door gebrek aan auteurs zou
het eind de jaren tachtig of
begin negentig verdwijnen.
In de nummers van deze
eigen tijdschriften kon men
een groot aantal interessante artikels vinden, over
bijvoorbeeld nieuwe boorduitrustingen en hun tewerkstelling.
Bovenaan: Roger Arnhem, Maurice Lescot en Willy Depermentier voor de eerste drie Belgische Dornier Do-27,
in de fabriek te Oberfaffenhoffen bij München, in 1960.
De drie vliegtuigen droegen een Duitse immatriculatie
voor de levering: D-9504 voor de D1, D-9505 voor de D2
en D9506 voor de D3. Achter de Belgische vliegtuigen
merkt men een Dornier Do-28, bi-motor versie van de Do27. Hierboven: Willy Depermentier en Roger Arnhem aan
de sturen van de Dornier Do-27 D-9504, later D1 (collectie
Lea Depermentier).
90

Op 7 oktober 1960 landden de eerste drie Do-27 te
Brasschaat en parkeerden
voor de toren. Eens de motoren waren stil gelegd kwamen de commentaren los,
vooral betreffende de bijzondere vorm van de Dornier.
Sommigen vonden het eveneens merkwaardig dat de
cursussen in München plaats
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vonden in maart, tijdens de
carnaval en de leveringen
tijdens de beroemde “Oktoberfesten”!
Op 13 oktober werd de eerste
Dornier aan het 16 Escadrille
te Bützweilerhof geleverd,
terwijl vier toestellen van dit
type in het 18 Escadrille van
Merzbrück aankwamen.
Het duurde wel nog even
alvorens IFR vliegen in het
Licht Vliegwezen volledig
operationeel zou worden.
In de maanden oktober, november en december 1960
werden de conversie cursussen voorbereid en ook
gegeven aan de eerste drie
Do-27 piloten en moniteurs:
Willy De Permentier, Maurice
Lescot en waarschijnlijk Roger Arnhem.
Op 7 januari 1961, ving de
eerste IFR conversie cursus
aan. Hetzelfde jaar volgden
er nog drie. “De IFR piloten
fabriek” werkte gedurende
meerdere jaren met vol rendement. Men vertelde dat in
juni 1964, een moniteur van
de sectie «DO 27» niet minder dan 88 uren vloog op dit
toestel, waarvan 19 uren ’s
nachts, alles verdeeld over
64 opdrachten.
Uiteindelijk zouden er 27
conversie cursussen georganiseerd worden ten voordele
van 74 piloten, onder wie 30
officieren, 40 onderofficieren en 4 Afrikaanse officieren: één uit Burundi en drie
anderen uit Ruanda. Onder
deze laatsten, was er een
zekere Sébastien Ntahobari,

Aankomst van de eerste drie Dornier Do-27 van het LtAvn met de nodige aandacht te Brasschaat, op 7 oktober
1960 (collectie Lea Depermentier).
die de eerste niet-Europese
piloot werd van de Ruandese
Nationale Wacht, op Alouette III. Als lid van dit korps,
vloog hij met verschillende
Licht Vliegwezen piloten in
het kader van de militaire
coöperatie. Kolonel vlieger
Ntahobari eindigde zijn loopbaan als militair attaché in
de ambassade van Ruanda
te Parijs en overleed schielijk op 9 mei 1999 op 52 jarige leeftijd.

Henri Cuypers herinnerde
zich enkele persoonlijke ervaringen verbonden aan de
Dornier Do-27: “Ik kwam
einde 1970 te Werl toe als
jonge piloot en installeerde
me er met mijn familie. Begin 1972, toen ik me er wat
thuis voelde, kreeg ik het
nieuws dat ik naar Brasschaat zou muteren om chef
van de sectie “Fixed Wing”
te worden. Het instrument
vliegen domineerde deze
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De piloten Guy Audain en Maurice Lescot vlogen over de Zugspitze, na de in ontvangst
name van de Dornier D11 in de fabriek van Oberpfaffenhofen (collectie Guy Audain).

sectie, en om me voor te
bereiden werd ik naar Bückeburg gestuurd om de IFR
cursus op Bell UH-1D te volgen. Ik mocht als voorbereiding een dertigtal uren
vlucht zonder zichtbaarheid
oefenen op Dornier-27. Zonder kennis van de parameters van het toestel, met een
bril met blauwe glazen en
een oranje paneel voor de
neus werd het een hele klus.
Ik herinner me dat één van
de problemen die ik had, er
uit bestond de secondewijzer
niet uit het oog te verliezen,
want die terug vinden lag
niet voor de hand. Ik houd
goede herinneringen over
aan de vorming te Bücke92

burg. Aangekomen met een
minimale taalkennis, ging ik
buiten met mijn “white card”
en een behoorlijk Duits accent. Tijdens de cursus
vroeg ik de lesfiches van de
instructeurs, omdat ik dacht
er ook één te worden. Hé,
neen terug in Brasschaat
wachtte het studiebureel op
mij en werd Ernest Rosschaert in mijn plaats chef
van de sectie ”Fixed Wing”.
Ik vervolgde mijn vorming
op Do-27, maar het werk
op het studiebureau bleef
mijn prioriteit. Op een bepaald ogenblik tijdens een
examen over gewicht en balans, werd ik aan de telefoon
geroepen door ”Dailly”. Het

was Fons Dumoulin die me
naar een congres stuurde
over lichtversterkende kijkers. Na de oproep keerde ik
terug naar het examenlokaal
en de instructeur gaf me enkele minuten extra om alles
af te werken. Hij had waarschijnlijk honger en ik moest
mijn kopij afgeven. s’ Anderdaags vond de directeur van
de instructie dat het schandalig was voor een ingenieur
6 op 10 te behalen voor een
dergelijke ondervraging en
“geen uitleg!”. Twee jaren
na mijn eerste vlucht op Do27, haalde ik eindelijk mijn
kwalificatie met 73 uren. Ik
vloog verder occasioneel op
dit toestel en haalde 80 uren
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Het origineel instrumentenbord van de Belgische Dornier Do-27, gecertifieerd voor
vluchten op instrumenten. De inrichting van de instrumenten, de radio’s, de navigatiesystemen en de bedieningsknoppen, was niet de beste en een verbeterd bord zal het
dan ook vervangen na enkele jaren (Guy Audain).
in nog eens twee jaren. Ik
kon aldus reizen en trainen.
Ik mocht bijvoorbeeld op zaterdag vliegen tijdens mijn
cursus als kandidaat-majoor
in Brussel. Een reis die me
goed bijbleef: Jan Gielkens,
een leerling-piloot die in
Brasschaat wachtte op zijn
vorming, vergezelde me bij
een bezoek aan het studiebureau te Bückeburg. Vermits ik het vliegveld goed
kende, aanvaardde ik na de
landing op het gras te rijden
omdat er op de taxi-way
zware CH-53 stonden. Een
vliegtuig met een staartwiel
vereist dat men voortdurend
naar links en rechts laveert,
om zicht naar voor te heb-

Het 18 Escadrille was begin van de jaren 60 uitgerust
met alle types luchtvaartuigen, in dienst van het Licht
Vliegwezen: Alouette II, Dornier Do-27 en Piper L-18C. Op
het voorplan de Alouette II A11 (Jean-Louis Roba, collectie
Daniel Brackx).
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ben. Een put in aanbouw
was niet gemarkeerd en die
had ik ook niet gezien. Ik
eindigde met één wiel erin.
Gelukkig bezat de aeroclub
van Bückeburg nog Do-27
en ’s anderdaags hadden de
Duitsers het beschadigd wiel
reeds vervangen. Zelfs na
het volgen van de voorziene
procedures, kreeg ik van de
logistiek een standje omdat
het wiel volgens hen niet
conform was: de Duitse Do27 hadden onderstellen met
rechte benen en die van ons
waren gebogen! Eens de Do27 uit dienst genomen was,
verdwenen vliegtuigen uit
mijn loopbaan als piloot”
Activiteiten in de BSD.
Op 28 april 1961 was Koning
Baudouin passagier van een
toestel van het 16 Escadrille.
Op 21 juni 1961, vloog hij opnieuw met het 16 Escadrille
en voor de eerste keer met
het 18 Escadrille in Alouette
II, tijdens een bezoek aan
de BSD.

In het begin van de jaren 60 droegen de Dornier’s opeenvolgend drie varianten immatriculaties (collecties Guy
Audain, BDRW et Jean-Luc Debroux).
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In oktober 1961, volgt kapitein Raymond Baeken, majoor Eloy op aan het hoofd
van de 255 Compagnie, op
een ogenblik dat deze het
zeer druk had. Het personeel
maakte de overgang naar de
nieuwe materiëlen, Alouette
en Dornier mee, en de compagnie verwezenlijkte de
transformatie van de Piper
L-18C met een Rolls-Royce
motor, een elektrische generator en een boordradio. Gelijktijdig liepen er belangrijke
interventies, door de nieuwe
IFR boorduitrustingen van de
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De Dornier Do-27 D2 et D3, met nog steeds de Duitse immatriculatie, te Merzbrück in
1960 (collectie BDRW).
Dornier. Om aan dat laatste
het hoofd te bieden, was er
trouwens een detachement
van de transmissietroepen
in versterking gekomen van
de 255 Compagnie. Dit personeel afkomstig van het 8
TTr van Aken, werd bevolen
door eerst luitenant De Deken, en vervolgens luitenant
Neirynck. Hierbij liep het onderhoud van de ganse Licht
Vliegwezen vloot natuurlijk
verder …

Acrobatieën.
Met de tijd verweten de piloten één zaak aan de Piper,
namelijk dat hij geen acrobatie toeliet. Maar als het
er op aan komt een publiek
te imponeren, moet men
niet noodzakelijk loopings
en himmelmans uitvoeren.
Op enkele presentaties na,
door een toevallige groep piloten, na had de Landmacht
nog nooit een officiële de-

monstratie ploeg gehad. Het
eerste team, dat trouwens
geen naam had, werd op
het punt gesteld met negen
Piper’s. Sommige figuren
gaven blijk van veel durf,
maar het was het spectaculair ingangsmaneuver, dat
het meeste indruk maakte:
de negen vliegtuigen vlogen in een vierkant, drie per
drie, maakten een bocht van
180°, doken een ganse tijd
naar de tribune en juist er-

Door hun beweeglijkheid en hun lage snelheid ten opzichte van de jets, konden de
Piper’s nooit geziene en gewaagde maneuvers uitvoeren, zoals blijkt uit deze foto’s genomen te Brasschaat, op 23 en 24 juni 1961. Links de formatie van de negen Piper’s,
nadat ze de tribunes overvlogen had op een hoogte van ongeveer 1.000 voet, en een
kanteling naar links uitvoerde, om een duikvlucht naar het publiek aan te vatten.
Rechts: twee groepen van drie vliegtuigen kruisten elkaar en vlogen onder de hekken
die slechts twee meter breder waren dan de vliegtuigen (Jean-Marie Paye) !
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Nog twee foto’s genomen tijdens de meeting te Brasschaat, op 23 en 24 juni 1961.
Links, kruisten twee groepen van drie vliegtuigen mekaar in tegengestelde richting,
één onder het hek en de andere er over. Rechts: naast de presentatie van de Piper patrouille, kregen de toeschouwers ook voor de eerste keer officieel de Dornier Do-27 te
zien, bestuurd door kapitein Willy De Permentier (Jean-Marie Paye) !

voor, barsten ze open in drie
groepen. Vervolgens toonde
men een duivelse carrousel
van zes vliegtuigen die mekaar kruisten en nog eens
kruisten en over en onder
de hekken vlogen die voor
de tribune gespannen waren, vlaggetjes oppikten en
ten slotte eindigden met een
perfecte korte landing. De
finale was even verrassend:
drie toestellen bestuurd door
Alphonse Dumoulin, Florent
Behits en Jean-Marie Vander
Vorst, die tijdens de carrousel van de anderen, hoogte
gewonnen hadden, kwamen
terug in formatie boven het
terrein en maakten precisielandingen met stilstaande
schroeven.

de Luchtmacht die toe op
Hunter vlogen. Het is amusant te noteren dat de bijval
die de negen Piper’s kenden
gebaseerd was op twee aspecten. Ten eerste de kwaliteit, precisie en de snelle en
aangename
opeenvolging
van de maneuvers, uitgevoerd door de moniteurs van
Brasschaat. En ten tweede,
de werkelijke ontspanning
die het aangename geluid
van de Pipetten het publiek
bood, tussen de bulderende
optredens van de jet patrouilles in.

Op 11 juni 1961, was het
optreden in Oostende tegenover het Casino nog spectaculairder. Een strook van
250 meter in reliëf, type
Deze show verwierf zeer snel «vliegdekschip» zoals Jeannationaal en internationaal Marie Paye zei, werd door de
succes, zodat de kleine een- genie op het strand geïnstalmotorige toestellen uitge- leerd en bij elk hoog water
nodigd werden op de U.S. terug hersteld! De negen PiAir Force Armed Forces Day per’s landden en stegen bij
van Bitburg op 13 mei 1961, de presentatie op vanaf dit
naast de Rode Duivels van platform, inbegrepen de lan96

ding met stilstaande schroef.
Natuurlijk hadden de demonstraties plaats bij eb.
Op 23 en 24 juni 1961, organiseerde men een vliegmeeting te Brasschaat. De ploeg
van de negen Piper’s, bevolen door Yves Pingaut als
leader de dag, was vanzelfsprekend aanwezig. Jean-Marie Paye vertelde hoe deze
presentatie verliep:
“De formatie van de negen
Piper’s, overvloog de tribunes op ongeveer 1.000
voet, wende naar links en
begon een duikvlucht naar
de centrale toeschouwers.
Ze splitste vervolgens in
drie groepen van drie vliegtuigen, twee die kruisten in
alle richtingen en één, met
de meest ervaren onderrichters, nam hoogte en landde
met stilstaande schroef boven een hek op een strook
afgebakend door witte banden”.
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“Deze techniek om te landen
boven een hek, bereidde de
leerlingen voor om te landen
op «strips» te velde. De hindernis had een hoogte van
zes meter en het eerste paar
banden was 60 meter verder
geplaatst en het tweede 20
meter verder: dit was de limiet om de grond te raken.
Nog eens twee paren banden
werden respectievelijk 40 en
80 meter verder geplaatst.
Op deze manier bakende
men een strook af, 100 meter lang en 5 meter breed,
om de leerlingen voor te bereiden op de echte «strips»
die dezelfde afmeting hadden, behalve dat ze 150 meter lang waren, met echte
hindernissen evenwel!”
Piloten van de ploeg van de
negen Piper Cub van 1961:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucien VAN HAUTE (leader)
Yves PINGAUT (leader)
Jean-Marie PAYE
Raymond GEERAERTS
Charles de LANNOY
Florent BEHITS
Albert DOOMS
Bob MASSART
Georges STREEL
Roger DEGRANDE
Fernand PIRON

De onderofficieren zijn in “italic”
vermeld.
Men organiseerde een beurtrol
onder deze piloten.

Het 15e vormt vanaf nu
de helikopterpiloten.
De eerste Alouette II werden
aan het 15 Escadrille geleverd, om de helikopterpiloten van het Licht Vliegwezen

te vormen te Brasschaat en
aldus de taak van de Specialisatieschool van het A.L.A.T.
in Frankrijk over te nemen.
Die had tot dan alle Belgische piloten gevormd, in het
kader van het contract voor
de levering van de eerste
Alouette II. Kolonel André
Bruart, directeur van de sectie Licht Vliegwezen van de
staf van de Landmacht, besliste twee Belgische helikopter onderrichters te laten
vormen te Dax. Het streefdoel was de eerste sessie te
lanceren voor eind 1962.

het toestel waarop de Belgische leerlingen direct aanvingen. Een merkbaar verschil was de verschillende
draairichting van het Amerikaanse toestel tegenover de
Alouette en daardoor diende
bepaalde bewegingen van
het voetenstuur omgekeerd
te worden, o.a. bij een autorotatie.

De hoofdrotoren van Franse
helikopters draaien inderdaad in wijzerzin, want na
WO II voerde SNCASE (voorganger van Sud-Aviation,
Aérospatiale en Eurocopter
Aldus gingen de luitenants France) proeven uit op een
Paul De Vucht en Jean-Ma- bi rotor Focke F61 helikoprie Vander Vorst, van ja- ter, veroverd op de Duitsers
nuari tot Pasen 1962, naar als oorlogsbuit. Achteraf onde E.S.A.L.A.T te Dax, om twikkelde de firma een mono
zich te laten kwalificeren als motor prototype de, SE 3101
helikopter instructeurs. Ze met onderdelen van het Duits
voerden er een groot aan- toestel, waarvan de rotor in
tal trainingsvluchten uit op wijzerzin draaide. Vanaf dan
Alouette II, en volgden een volgden al de verdere onstage bergvliegen. Aldus twikkelingen dit voorbeeld.
werden ze de eerste Belgis- Laten we besluiten met de
opmerking dat de Russische
che ”helikopter moniteurs”.
helikopters eveneens in deze
Terug in België zag luitenant zin draaien!
Jean-Marie Vander Vorst zich
toegewezen aan het 15 Es- Eens de syllabus geschrecadrille, terwijl luitenant Paul ven was, diende hij nog in
De Vucht naar Werl gezon- praktijk gebracht te worden
den werd bij het 17 Esca- in Brasschaat. Kolonel André
drille, om de bevoegdheden Bruart, een praktische man
van de reeds gebrevetteerde volgens kapitein Alphonse
piloten in de escadrilles te Dumoulin, nam in dit vercontroleren. Luitenant Jean- band enkele beslissingen
Marie Vander Vorst werd eve- met gezond verstand:
neens belast met het opstellen van een nieuwe cursus. • De eerste sessie zou
Omdat die op de Franse sylslechts twee piloten bevatten.
labus gebaseerd was, diende
het deel betreffende de Bell • Eén van hen moest een
47G volledig aangepast te
goede ervaring hebben
met vliegtuigen; de anworden aan de Alouette II,
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•

dere een beperkte ervaring.
Na deze eerste sessie in
België, dienden de twee
piloten na hun slagen
voor de eindtesten, naar
de school in Dax te gaan
om er controle vluchten
uit te voeren met Franse
moniteurs, zodat dit resultaat als validatie kon
gelden voor de training
georganiseerd op Alouette II door de School van
Brasschaat.

Eind november 1962, nam
luitenant Jean-Marie Vander Vorst twee “proefkonijnen”, gekozen volgens de
vooropgestelde criteria onder zijn hoede: commandant Alphonse Dumoulin en
luitenant Bernard de Biolley.
Commandant Alphonse Dumoulin was gebrevetteerd
als LtAvn piloot in 1956. Op
het ogenblik dat hij voor
de omscholing op helikopter geselecteerd werd, had
hij ervaring als moniteur en
chef van de vluchtinstructie
op vliegtuig Piper L-18C. Hij
totaliseerde 1760 vluchturen op Stampe & Vertongen
SV-4b, Piper L-18C, Dornier
Do-27 en, in de Verenigde
Staten, op Cessna L-19A en
L-19E (want hij was ook gebrevetteerd in de U.S. Army
Aviation School van Fort
Rucker in Alabama). Luitenant Bernard de Biolley, was
gebrevetteerd als LtAvn piloot in 1962 en had er 500
vluchturen op zitten met
Stampe & Vertongen SV-4b
en Piper L-18C toen ook hij
aan de conversie begon.
98

Lasten vervoeren onder de helikopter, maakte deel uit van
de vorming van een helikopter piloot (collectie BDRW).

De eerste trainingsvluchten
vingen aan te Brasschaat
op 5 december 1962, met
de Alouette A17. Luitenant
Jean-Marie Vander Vorst herinnerde zich dat de winter
streng was dat jaar en dat
hij het vliegveld haast ononderbroken bedekte met een
witte laag van januari tot
Pasen. Alhoewel deze omstandigheid het uitvoeren van
het omscholingsprogramma
op helikopter niet vergemakkelijkte, slaagden de
twee leerlingen perfect in de
cursus. Vanaf midden januari kreeg luitenant Jean-Marie
Vander Vorst hulp van kapitein Graaf Charles de Lannoy, voor de conversie van
de eerste leerlingen made in
Belgium.

lessen en 12 vluchturen. De
eerste solo, in circuit rond
het vliegveld, volgde na 20
lessen en 18 vluchturen. Op
27 maart 1963, eindigde zijn
trainingen te Brasschaat op
de Alouette A28. Hij totaliseerde dan:
• Dag vluchten: 64u50’
in dubbele besturing en
11u45’ in solo, een totaal
dus van 76u35’.
• Nacht vluchten: 2u30’ in
dubbele besturing en 30’
in solo, een totaal dus van
de 3u00’.

Onmiddellijk daarna van 4
tot 11 april 1963, werd de
vorming van de twee piloten
verder gezet met een evaluatie van hun geschiktheid
door Franse moniteurs te
Commandant Alphonse Du- Dax. Van 17 tot 25 april 1963
moulin voerde zijn eerste volgde een bergvlucht stage
solo in hangstand uit, na 12 bij de “Ecole de Spécialisa-
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Zonder brandstof in een brandstof depot !

Op 21 mei 1962, liet eerste sergeant Jacques Devillers, bijgenaamd “de Aristo”,
van het 16 Esc LtAvn na,
zijn Dornier D7 bij te tanken ter gelegenheid van
een vlucht naar Werl. Bij
de nadering van Bützweile-

Bovenaan en hierboven: de
Dornier Do-27 geïmmatriculeerd D7 die zijn rit eindigde in een gracht van het
Esso depot te Köln-Niehl
(collecties Fernand Davin en
BDRW).

rhof, viel hij rond de middag
zonder brandstof en landde
zijn toestel in een open zone
binnen het brandstof depot
van Esso, te Köln-Niehl. Hij
slaagde erin de gevoelige
installaties te vermijden en
eindigde in een gracht. Het
vliegtuig was totaal verloren
(het zal het enige van de 12
Do-27 zijn, dat op die manier gedeclasseerd werd) De
piloot kwam gekwetst uit dit
avontuur. Door dit voorval
werd hij geschrapt uit het
varend personeel en diende
hij administratieve taken uit
te voeren. Hij zou achteraf
deelnemen aan de wedstrijd
om adjudant-chef te worden
in de artillerie en slaagde.
Door een mutatie naar Essentho als RSM, zal hij vroeg-

tijdig
pensioenaanvragen.
Het wrak van de Dornier D7
werd naar Bützweilerhof gebracht, om na enkele herstellingen en wat verfraaiingen
gedurende jaren gebruikt te
worden voor opleidingen en
praktische oefeningen.

Het wrak van de D7 gebruikt als training tool te
Bützweilerhof (collectie Serge Verbeek).
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tion de l’A.L.A.T”, gelegen te
Saillagouse in de Pyreneeën.
Deze stage werd afgesloten
met een test. Tijdens dit verblijf van de twee leerlingen
in Frankrijk, nam luitenant
Jean-Marie Vander Vorst deel
aan de vluchten achteraan
in de Alouette. Commandant
Alphonse Dumoulin vloog in
Frankrijk 13u20’ dubbel en
1u00’ solo, waarvan 10u10’
tijdens het berg trainen en
50’ vluchttest in de bergen,
hetgeen zijn vluchtotaal voor
de sessie op 93u55’ bracht.
Zowel in Brasschaat als in
Frankrijk gebeurde de opleiding op Alouette II. De benutte toestellen in Brasschaat
waren de A3, A17, A28 en
A32. Te Dax en Saillagouse, ging het om de A30 van
het LtAvn en de nummers
1036, 1050, 1307, 1368,
1670, 1700 en 1766 van het
A.L.A.T.
Het schema voor de vorming van de volgende sessies voor helikoptervorming
werd aangepast, dank zij de
lessen door de Belgische onderrichters getrokken uit de
eerste sessie en de raadgeOp 16 januari 1963, werd de Alouette II OL-A24 van het vingen van de Franse moni16 Esc LtAvn beschadigd te Marsberg, in de BSD. De teurs na de controle vluchpiloot, eerste sergeant Camille Delloye, liet zich veras- ten en de bergstage.
sen door de sneeuw die door de hoofdrotor opgeblazen
werd, waardoor hij elke referentie met de grond verloor Ondertussen kreeg het 15
en hij ruimtelijk gedesoriënteerd was. Dit verschijnsel is Escadrille op 1 december
door helikopterpiloten gekend als “whiteout”. De eerste 1962, de statuten “korps” en
sergeant Delloye, en zijn drie passagiers kwamen onge- “eenheid”.
deerd uit dit ongeval en de Alouette werd hersteld door
Vanaf midden 1963, nam
Héli Service te Marignane (collectie Fernand Davin).
het 15 Escadrille definitief
de vorming van helikopter
piloten op zich.
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Nieuws van de smaldelen.

Eerste
sergeant
Albert
Martin tragisch verongelukt te Vogelzang op 2
april 1963, door een ongeval met de Piper L134 (collectie BDRW).

Toch volgden in de jaren
daarop, regelmatig verschillende piloten een cursus
in Frankrijk om die dan in
België te onderwijzen. JeanMarie Paye bijvoorbeeld werd
“patrouille chef in tactische
vlucht” te Le Luc (Le Cannet
des Maures) en de eerste aldus gekwalificeerde Belg. Bij
zijn terugkeer maakte hij de
verworven kennis over aan
Bernard de Biolley, tijdens
een stage te Saint-Hubert.
Later liet Jean-Marie Vander
Vorst, zich kwalificeren op
Gazelle te Dax, om dan van
mei tot juli 1978, dezelfde
cursus te volgen te Le Luc.

Kapitein Lucien Van Hautte
vond de dood op 20 januari
1964 met een Alouette II,
Op 2 april 1963 scheurde te verrast door mist, op één kiVogelsang, om 17.55 uur, lometer van de toren, bij een
het samengedrukt mem- terugvlucht uit Schaffen.
braan van de langsligger van
de rechtervleugel van de Pi- Op 1 april 1964, werd het
per L134 en het toestel brak Licht Vliegwezen gereorgain vlucht. De piloot, eerste- niseerd. Het 15de verloor zijn
sergeant Albert Martin en “15” om “School Escadrille
zijn passgier, commandant Licht Vliegwezen” te worden,
Marc Vilet van het 16 Esca- maar behield haar opdrachdrille, vonden de dood in dit ten, haar Piper Cub’s, haar
verschrikkelijk ongeval.
Dornier’s en haar Alouette
II. Ondertussen werd het
Op 15 september 1963, werd smaldeel tweetalig.
het Kempense Balen, de petergemeente van het 17 Es- Vanaf 1965 werden de Dorcadrille. Sindsdien namen nier’s die niet toegewezen
het 17 Escadrille en later het waren aan het School Esca17 Bataljon regelmatig deel drille, niet langer verdeeld
aan ceremoniën zoals de 11 over de divisionaire smalnovember viering of de vers- delen (17e en 18e), maar
chillende
vliegspektakels, gegroepeerd in het 16 Esdie georganiseerd werden cadrille. Bovendien werd dit
op het nabij gelegen vlieg- “Korps smaldeel” of “type A
terrein van Keiheuvel.
smaldeel”.

De Alouette II A28, beschadigd te Brasschaat op 20 januari 1964, gefotografeerd te Casteau in het begin van
de jaren zestig (Guy Desterbecq, collectie Daniel Brackx).
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Alle rechten voorbehouden

101

levendige rivaliteit tussen
de voormalige leden van de
twee patrouilles om te bepalen wie de eersten waren.
Volgens de informatie in ons
bezit zouden het wel degelijk
de Red Pitch zijn, die voor de
Blues Bees gevormd werden.
We leggen dit verder uit.
In deze periode deed de Rijkswacht regelmatig een
beroep op het Licht Vliegwezen, dat vloog met Piper Cub of Alouette volgens
de opdrachten. Bovendien
vormde de School EscaKapitein Lucien Van Hautdrille,
rijkswachtofficieren
te overleden te Brasschaat
als luchtwaarnemers. Die
op 20 januari 1964, aan
werden vooral ingezet saboord van de Alouette A28
men met Light Aviation per(collectie BDRW).
soneel, bij de controle van
drukke verkeerswegen: verlengde weekends, koersen,
veiligheids campagnes en
andere dergelijke.
Het 17 Escadrille en 18 Escadrille, werden toegewe- Belgische expedities in
zen aan de 16e en 1e divisie. de Zuidpool.
Maar uiteindelijk veranderen
de basissen van de eenhe- Alles begon in 1957 met
den niet. Het 17 Escadrille de oprichting van een Belgaat in 1965 een zusterband gisch “Zuidpool comité”,
aan met het Duitse smaldeel bestaande uit Belgische wevan de Heeresfliegerei uit tenschapslui en techniciens.
Laupheim.
Vanaf 1958, zond het comité
een contingent van zo’n 20
Het 18 Escadrille werd op geleerden, met rotaties van
16 augustus 1965 officieel twaalf maanden, naar de
Nederlandstalig, wat beves- basis van Koning Boudewijn,
tigd werd in de OT U3-912 om een Belgische aanweziV&O.
gheid te verzekeren op dit
onbekend continent en daarSteeds in 1965, richtte het bij meerdere grootmachten
16 Escadrille een acroba- het nazien gaf. Meer details
tisch team op dat de “Red over de wetenschappelijke
Pitch” genoemd werd, te- activiteiten van de Belgen
rwijl het 17de het voorbeeld op de Zuidpool, vindt men
volgde met de ”Blue Bees”. in het document ”Terra AusEr bestond trouwens een tralis, Le Dernier Continent”,
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geschreven door Jo Mousset,
burgerlijk ingenieur A.I.A.,
gewezen dienstchef van het
NGI en deelnemer aan de
expedities van 1965, 1966
en 1967.
De regio die de Belgen gekozen hadden, bevond zich
tussen de zones bezet door
de Sovjets in het Westen
(Basis Lazarev op 13° oosterlengte) en de Japanners
in het Oosten (Basis Syowa
op 39° oosterlengte). Deze
Koning Boudewijn basis, lag
nabij de meridiaan van 23°
oosterlengte, in een tot dan
toe onbekend gebied van het
Land van Koningin Maud, in
de omgeving van de Breid
baai, langs de kust van Prinses Ragnhild. België was één

Adrien de Gerlache, pionier
van de Belgische expedities
in de Zuidpool (Johan Daniel
Galtung, Nasjonalbiblioteket).
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van de twaalf landen, die
initieel geïnteresseerd waren voor het uitvoeren van
proefnemingen in dit gebied.
Het land ondertekende: “De
overeenkomst van de Zuidpool”, opgesteld op initiatief
van de Amerikaanse president Eisenhower, op 1 december 1959, met ingang op
23 juni 1961. De elf andere
landen zijn: Zuid-Afrika, Argentinië, Australië, Chili, De
Verenigde Staten, Frankrijk,
Japan, Noorwegen, NieuwZeeland, Het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie.
Later zouden Denemarken,
Polen en Tjecho-Slovakije
toetreden. Eén van de belangrijke aspecten van deze
overeenkomst, was het absoluut verbod om militaire Ligging van de door Belgen verkende zone in de Noorse
activiteiten te ontwikkelen in sector in het Noorden van de Zuidpool (Originele kaart :
de betrokken zone zuidelijk “Jump Voyage”).
van de 60° parallel.
België had reeds van 1897
tot 1899, een expeditie naar
de Zuidpool georganiseerd,
onder leiding van Adrien de
Gerlache, die zijn heldenverhaal vertelde in het boek
“Overwinning op de Zuidpool nacht”. Voor de expeditie
van 1957 tot 1958, was het
zijn zoon baron Gaston de
Gerlache de Gomery, die de
operaties leidde. De Belgische ploeg dacht aan de inzet
van luchtvaartuigen en dit
betekende een eerste ervaring voor toestellen, piloten
en mecaniciens, in extreme
omstandigheden. Voor België waren de luchtmiddelen
in de Zuidpool nieuw, maar
Byrd overvloog het gebied
reeds in 1929 op 28 en 29
november. Admiraal Richard

Evelyn Byrd (1888-1957),
uit Virginia, liet zich als navigator opmerken tijdens
meerdere
poolexpedities
met vliegtuigen. Alhoewel
het betwijfeld werd, zou hij
de Noordpool overvlogen
hebben op 9 mei 1926 met
Floyd Bennett, alvorens zich
aan de Zuidpool te wagen
in november 1929, met piloot Dean Smith, copiloot en
marconist Harold June en
fotograaf kapitein McKinley,
aan boord van een Ford Tri.
Achteraf gebruikten veel expedities vliegtuigen en helikopters voor verschillende
soorten opdrachten.

Een Auster op de Zuidpool.
Voor deze eerste Belgische
expeditie, kocht het Nationaal Centrum voor Polaire
Opzoekingen, een Auster
Mk. VI, die toebehoord had
aan het LtAvn, voor de som
van 25.000 frank. Het toestel werd in 1957 zo goed en
zo kwaad, uitgerust volgens
de ervaringen van de Engelsen in gelijkaardige omstandigheden. Daartoe werd een
olieradiator afgebouwd, het
landingsstel aangepast om
houten ski’s te monteren,
een bijkomende verwarming
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Heropbouw van de Auster A2 in Antarctica in december
1957. Het vliegtuig was bedekt met een rode sterk zichtbare verf, maar op sommige plaatsen leek de laag de
reis niet doorstaan te hebben en kwamen onderliggende gecamoufleerde vlekken tevoorschijn (collectie Daniel
Brackx).
geplaatst, een hulpbrandstoftank achter de piloot ingebouwd en een VHF radio
toegevoegd. Rood geschilderd, viel het vliegtuig meer
op. De aangeduide piloot was
Z.H. Prins Antoine de Ligne,
die op dit vliegtuig gelost
werd door kapitein Roger
Arnhem, moniteur in het 15
Escadrille te Brasschaat. ZH
Prins Antoine de Ligne, had
zijn eerste ervaringen als
piloot opgedaan in de Royal
104

Air Force. Toevallig bevond
hij zich op het zelfde ogenblik op dezelfde plaatsen als
baron Gaston de Gerlache
en dus lag het voor de hand,
dat die hem uitkoos als piloot voor de Auster, bij de
expeditie.
Op 12 november 1957 werd
een Auster ontmanteld en in
de Antwerpse haven, in het
Noorse “Polarsirkel” geladen, één van de twee sche-

pen die België huurde om
de Zuidpool te bereiken. Het
ging om het toestel met immatriculatie A2, waarvan de
avonturen gepubliceerd werden in het tijdschrift ”Carnets
de Vol”. Het toestel werd
uitgeladen op de Zuidpool
en op 26 december 1957
opnieuw gemonteerd. Het
scherm dat men plaatste om
het vliegtuig te beschermen
tegen een aangekondigde
sneeuwstorm, mocht niet
baten. Het begaf onder de
druk van de krachtige winden en werd tegen het vliegtuig geworpen, waardoor
het richtingsroer beschadigd
werd. De Auster stond dus
op de grond alvorens hij zijn
eerste vlucht uitvoerde! Gelukkig slaagde de handige
mecanicien, eerste sergeantmajoor Vanderheyden van
de Luchtmacht erin de schade te herstellen: hij rechtte
het roer met zijn knieën.
Een eerste testvlucht met
Z.H. Prins Antoine de Ligne,
greep plaats op 24 januari
1958, onmiddellijk gevolgd
door een tweede. De eerste
opdracht van de Auster op
de Zuidpool had plaats op
26 januari 1958. Hij bestond
uit een verkenning langs de
aanliggende kuststroken. ’s
Anderdaags ging het om de
eerste fotografische opdracht
langs de kustzone die de vorige dag verkend was. De
vlucht verliep in uitstekende
technische omstandigheden,
maar de extreme koude was
erg belastend. Het verwarmingssysteem werkte nochtans uitstekend, maar door
de veelvuldige spleten in dit
soort vliegtuigen bleef de
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temperatuur laag. Bovendien kon de bemanning de
benen niet strekken om zich
te verwarmen.
“Na deze vlucht” vertelde
Prins Antoine de Ligne in het
maandblad ”La Conquête
de l’Air” van januari 1960,
“was het vliegtuig geïmmobiliseerd door voortdurende
sneeuwstormen, te vergelijken met zandstormen in
de woestijn. Zo gauw het
mooi weer opdaagde, liet
een snelle inspectie van het
vliegtuig toe, vast te stellen
dat het half ingesneeuwd
was en volledig gevuld met
sneeuw. De motor was onzichtbaar onder de kap en het
geheel bedekt met samengedrukte sneeuw: uit verstrooidheid liet de piloot na,
de verwarming af te sluiten.
Door de open luchtinlaat kon
de storm de romp volledig
vullen met sneeuw. Voor de
volgende vlucht diende men
het geheel van sneeuw te
ontdoen, met kleine borstels
en een schopje. Deze karwei
werd afgewerkt door de
warme lucht van een «Avialex» (warme lucht generator
die op brandstof werkte). De

De Auster aan het werk in
de Zuidpool (collectie Daniel
Brackx).

Deze kleurfoto van de Auster A2 toont de doeltreffendheid van de goed zichtbare rode verf in de witte hel van
de Zuidpool (collectie Daniel Brackx).

vluchten vingen terug aan
op 31 januari en gingen verder de volgende dagen. Op
3 februari greep de eerste
vlucht naar het Zuiden plaats
met onze landmeter Jacques
Loodts, als waarnemer. Na
een landing aan de voet van
de Rømnes berg, verliep
de terugreis in uitstekende
omstandigheden”.
Na deze enkele vluchten volgde een periode met slecht
weer. Het vliegtuig werd regelmatig verplaatst om te
vermijden dat het opnieuw
onder zou sneeuwen. Eens
de meteo beter werd, organiseerde men een expeditie naar de Rømnes berg,
gebruik makend van landen luchtmiddelen. Voor de
vlucht over een afstand van
150 km laadde men de Auster zeer zwaar en door het
reliëf werd de taak van de
piloot moeilijk, omdat de
motor aan de limiet van zijn
vermogen draaide. Na een

twintigtal minuten vlucht
vertoonde de Gipsy motor
vermoeidheidstekens en de
piloot wist dat hij niet hoger
meer kon klimmen. Naargelang men verder vloog werd
de situatie slechter en de piloot was verplicht te dalen.
Toch wist hij de bestemming
te bereiken na anderhalf uur
vliegen en kon hij landen bij
de kolonne voertuigen op de
afgesproken plaats. Amper
was de kleine Auster stevig
vastgemaakt of er stak een
storm op en de expeditieleden konden niet anders doen
dan zich in hun tenten verschuilen. Eens het mooi weer
teruggekeerd, kon men niet
anders dan vast te stellen dat
het vliegtuig buiten gebruik
was en dat het niet langs de
lucht terug kon keren naar
de basis. Er zat niets anders op dan het achter een
tractor te slepen over een
afstand van 120 km. Gedurende gans het traject wisselde het personeel af om
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Er is hulp nodig om de Auster te maneuvreren in de sneeuw en op het ijs (collectie Daniel
Brackx).

het vliegtuig trachten tussen de voertuigmecanicien, slaade onregelmatigheden van gde hij erin de motor terug
in gang te krijgen. Hij dienhet terrein te leiden.
de trouwens ook het staarTerug op de basis bouwde tvlak te herstellen, dat door
men een voorlopige schuil- de lange sleeptocht opnieuw
plaats voor de Auster. Eens beschadigd was.
te meer toonde eerste sergeant-majoor Henri Vande- Op 13 oktober 1958, bleek uit
rheyden zijn kunde. Na een een tien minuten testvlucht
onderzoek van de motor stel- dat alles normaal werkte,
de hij vast dat twee dichtin- dank zij het uitstekend werk
gen van een cilinderkop van eerste sergeant-majoor
defect waren en dat twee Vanderheyden. De vluchten
kleppen verbrand waren. Na konden dus herbeginnen.
vruchteloos gezocht te heb- Het was trouwens tijdens een
ben naar wisselstukken in de volgende verkenningsvlucht
voorraadkoffer, bleef er geen dat kapitein Xavier de Maere
andere oplossing dan de d’Aertrycke, meteoroloog en
koppen rechtstreeks op de commandant van de tweede
cilinders te vestigen, zonder expeditie, een nieuwe berdichting, metaal op metaal! gketen ontwaarde, later de
Bij temperaturen van –35°C Belgica bergen genoemd.
tot –40°C en geholpen door Hierop besliste men een
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heuse luchtbrug te organiseren, naar deze tot dan toe
onbekende regio, om ze te
kunnen onderzoeken. Twee
dagen later verliet de Auster
de vooruitgeschoven depot,
die tevoren tijdens een raid
in maart aangelegd was, om
een eerste keer over de bergen te vliegen die men in de
verte opgemerkt had. De afstand om ze te bereiken bleek
korter dan eerder verwacht,
maar het chaotisch terrein
liet geen exploratie over land
toe. Baron de Gerlache besliste het vliegtuig te gebruiken om het astronomisch
materieel te vervoeren, nodig voor de opmetingen, om
de bergen in kaart te brengen. Op het eerste zicht was
het geen probleem om een
landingszone voor de Aus-
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ter te vinden in de nabijheid
van de bergen. De hoogte
van 2.000 m, beperkte de
transportcapaciteit, vooral
bij het opstarten, wanneer
al het vermogen van de motor vereist was. Op 29 november voerde men een
test uit. Men vulde jerrycans
overeenkomend met het
gewicht van twee passagiers
en plaatste die aan boord
van de Auster. In geval van
overbelasting kon de piloot
zich ervan ontdoen zonder
gevolgen. De testvlucht was
een succes en de luchtbrug
waaraan Jacques Loodts en
baron Philippe de Jambline
de Meux van het MGI deelnamen, kon starten. Na vier
vluchten kon het kamp dat
ze “D4” noemden, geïnstalleerd worden in de richting
van de Belgica bergen. Op 3
november verplaatste men
het kamp naar een nieuwe
positie “D5”, aan een rotsachtig massief op ongeveer
25 km van de eigenlijke
bergketen. Een nieuwe landingszone “D6” bevond zich
aan de voet van de bergen.
Maar deze geïmproviseerde
landingsbaan was alles behalve comfortabel: bij een
landing in de wind en in de
richting van de bergen, kon
men onmogelijk opstijgen in
dezelfde richting, omdat het
vliegtuig niet over de hindernissen geraakte. Er bleef
dan geen andere oplossing
dan wind afwaarts op te stijgen, wat uiterst gevaarlijk
was met een geladen vliegtuig. Op 25 december 1958,
steeg de zwaar geladen Auster moeizaam op van D5
richting D6. Hij landde vlot

De Auster A2 geaccidenteerd op 5 december 1958, aan
de voet van de Belgica bergketen (collectie Daniel Brackx).
op de bestemming. Prins Antoine de Ligne vertelde het
verhaal van zijn opstijgen in
het tijdschrift “La Conquête
de l ‘Air”:
“Het vliegtuig had amper de
grond verlaten, toen de linker ski in één van de vele
kleine sneeuwduinen dook,
dat per ongeluk zacht was.
De punt van de ski en de kabel die ze horizontaal hield,
braken af. Een tweede schok
volgde onmiddellijk doordat
de plank die als ski dienst
deed volledig in de rest van
de duin geraakte en het gehele landingsbeen deed afbreken. Het toestel ging
overkop, gelukkig zonder
kwetsuur voor de piloot, die
alleen aan boord was. Dit
betekende het einde van de
kleine moedige Auster, die
zijn best deed, om de tradities van de Belgische Zuidpool expedities hoog te houden en die de driekleurige
kokarde gedurende honderd
uren en meer dan 12.000
km liet rondvliegen”.

Dit ongeval bracht de leden
van de expeditie in verlegenheid, doordat het personeel en het materieel verspreid was in de richting van
de Belgica bergen. Het zijn
de Sovjets die snel redding
brachten onder de vorm van
een Lisunov Li-2, een onder
licentie in de U.R.S.S. geproduceerde versie van de
befaamde Douglas DC-3, die
de mannen en het materieel
oppikten.
Terug in de warmte van het
moederland, vertelde Prins
Antoine de Ligne in “De Zuidpool en België”, wat hij
dacht van het kleine vliegtuig dat door de expeditie
gebruikt werd: “Deze kleine
Auster was een toestel, even
primitief als de eendekker
van Louis Blériot voor de
oorlog. Het was bedekt met
doek. De zetel waarop de
piloot plaats nam, was niet
minder dan de benzinetank.
De houten tweeblad schroef
dateerde nog van voor WO
II. Het had geen elektrische
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Voor de expeditie 1957-1958, werd de Bell 47H geïmmatriculeerd OO-SHW, gehuurd
van SABENA, de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij en pionier op gebied
van tewerkstellen van helikopters in Europa. Dit toestel werd bestuurd door baron
Gaston de Gerlache zelf (SABENA).
starter, en we moesten telkens de motor met de hand
lanceren bij temperaturen
van min 40°C. U kunt zich
voorstellen wat een dergelijke inspanning betekende!
Om de motor te ontdooien
gebruikten we soldeerlampen … Kortom, het was een
echt epos. Ik herinner me
eveneens dat er in de cockpit een permanente temperatuur van -20°C tot –30°C
heerste. Ik had met een darm
een warme lucht toevoer gemaakt, die ik vast gemaakt
had bij de motor en die ik
afwisselend in de benen van
mijn broek en in mijn anorak
stak om te trachten me een
beetje te verwarmen … En
bovenop deze ongemakken,
was er vooral de beperking
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dat de Auster onvoldoende
hoog kon vliegen om goede
luchtfoto’s te maken. 35004000 m was inderdaad zijn
plafond”.
Het gebruik van helikopters aan de Zuidpool.
Het meest geschikte ogenblik om de ploegen af te lossen gedurende de zomer van
het zuidelijk halfrond, was
tussen eind december en
begin februari, wanneer het
continent per schip bereikbaar werd. Op dat ogenblik
van het jaar, stegen de temperaturen voldoende om het
ijs dat de Zuidpool gevangen
hield te laten smelten en de
door België gehuurde schepen door het pakijs te laten

varen. Het ging niet om ijsbrekers, maar om schepen
die konden weerstaan aan ijs
van maximum 2 m dikte. De
twee schepen van de Deense firma Julius Lauritzen van
Esbjerg waren de ”MaggaDan” en de ”Erika-Dan”.
Langs de kusten, met de zon
op haar maximum hoogte,
en een temperatuur van
–3°C tot –4°C kon men de
kledij tot enkele dikke truien
beperken. ’s Nachts zakte de
temperatuur tot zo’n –15°C
terwijl in de bergen regelmatig –30°C bereikt werd.
Dit alles in de zomerperiode
natuurlijk!
Om de vaargeulen tussen
de chaos van het ijs te ve-
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rkennen, bleek de helikopter onontbeerlijk voor de
verantwoordelijken van de
Belgische expedities. Hij
was eveneens nuttig voor de
transporten en verbindingen
tussen het schip en de verschillende wetenschappelijk
stations.
De eerste helikopter, gebruikt voor dit doeleinde
was de enige Bell 47H van
SABENA, geïmmatriculeerd
OO-SHW, gehuurd van de
nationale maatschappij voor
de expeditie van 1957-1958,
en ingezet vanaf het schip
”Polarhav”. Dit toestel voerde zijn eerste vlucht op het
Zuidelijk halfrond uit, op 25
december 1957, bestuurd
door baron Gaston de Gerlache zelf. Deze piloot bestuurde zowel vliegtuigen
als helikopters. Hij deed ervaring op als Spitfire piloot
tijdens WO II. Tijdens dit
conflict ging hij in dienst bij
de Royal Air Force en kreeg
er een opleiding als jachtpiloot. Bij de Belgische Luchtmacht werd hij ingedeeld
bij het 350 Escadrille dat op
Spitfire vloog. Hij verliet de
Luchtmacht, maar bleef als
reservist vliegen in het Hulp
Escadrille dat op Gloster Meteor vloog. Bij zijn eerste
Zuidpool expeditie, noteerde
zijn logboek meer dan 900
uren, zowel op vliegtuigen
als op helikopters. Voor zijn
vertrek kreeg hij een training
met de beroemde Hermann
Geiger in Zwitserland, voor
landingen op gletsjers. Achteraf zou Gaston de Gerlache
deze stage na zijn terugkeer
overbodig vinden, want op

De Bell 47H OO-SHW van SABENA landt op het platform,
geïnstalleerd achteraan op een schip, in de Antwerpse
haven (SABENA).
bevolen door kapitein Frank
Bastin, chef van de meteorologische dienst van de
Luchtmacht. Evenmin bleken vliegtuigen noodzakeAlhoewel hij commandant lijk, want er werden dat jaar
vlieger in de reserve bleef, enkel landexpedities geornam de baron niet als mili- ganiseerd.
tair deel aan de expeditie. Hij
schreef in het tijdschrift ”Le Gedurende de Zuidelijke zoSoir Illustré”, dat hij door het mer van 1959-1960, stelde
pakijs van de Zuidpool, het men twee vliegtuigen ter
nut van de helikopter duide- beschikking van de expeditie
lijk zag: “het was toen, dat bevolen door majoor vlieger
ik voor het eerst het belang SBH Guido Derom: het ging
van de helikopters begreep, om twee burger toestelwant dank zij hen, konden len, geïmmatriculeerd door
de piloten van de expedi- het Nationaal centrum voor
tie, Prins Antoine de Ligne poolopzoekingen, de Cessna
en ikzelf de doorgangen in 180B OO-EXP en de De Hahet pakijs ontdekken en de villand Canada DHC-3 Otter
baaien van de kust vinden, OO-SUD, respectievelijk beswaar de expeditie aan land tuurd door Prins Antoine de
Ligne en majoor vlieger SBH
kon gaan”.
Joseph Chatelle. Deze twee
Alhoewel
de
helikopter bijzonder robuuste toestellen
onontbeerlijk leek, maakte waren uitgerust met ski’s die
men er geen gebruik van bij hen toelieten op de uitgesde expeditie van 1958-1959, trekte sneeuw- en ijsvlakten
het ijs van de Zuidpool waren
er overal mogelijke landingsplaatsen: “de sneeuwvelden
waren immens”.
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In 1962 trachtte baron de
Gerlache de vlam van het
wetenschappelijk onderzoek
in de Zuidpool aan te wakkeren in de politieke wereld. De eerste minister liet
hem weten dat België niet
meer alleen de financiële
last kon dragen en bijgevolg
vroeg hij samenwerking aan
Nederland, met een gunstig
gevolg. Een gemengd belgo-nederlands comité werd
opgericht, om nieuwe exDe Bell 47H OO-SHW van SABENA, gezien op de Brus- pedities te programmeren.
sel-nationaal luchthaven, zonder het logo van de expe- De leden bestonden zowel
dities. Deze helikopter zal door zijn beperkte mogeli- uit burgers als militairen, en
jkheden slechts één keer gebruikt worden op Antarctica voor twee derden uit Belgen.
(SABENA).
te landen. De Cessna kon
drie passagiers meenemen,
terwijl de Otter volumineuzer en krachtiger was en acht
passagiers en één ton lading
kon vervoeren. Dit laatste
vliegtuig werd zowat als de
“lucht camion” van de expeditie beschouwd. Een groot
historisch moment voor de
Belgische vliegers die deelnamen aan de expeditie van
1960, was zeker de ontdekking van de bergen die ” Koningin Fabiola” gedoopt werden, een keten van een 60
km lang tot dan onbekend
en gelegen in het Land van
Koningin Maud. Na de overwintering geraakte de Otter
beschadigd bij een landing
en de romp werd verwrongen. Het toestel werd terug
gebracht naar België, maar
tot een herstelling kwam
het niet, door gebrek aan
voldoende subsidies, want
er waren miljoenen Belgische frank vereist. Bovendien
nam de regering in 1961
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besparingsmaatregelen, te
wijten aan de gevolgen van
de Congolese onafhankelijkheid. De Basis Koning Boudewijn diende geëvacueerd
te worden in februari, door
gebrek aan geld om de onderzoeken verder te zetten.

De expeditie van 19641965.
Voor de expeditie van 196465, vroeg het comité de samenwerking van het Belgisch
leger, om over een krachtiger helikopter te beschikken
dan de Bell 47H, die gebruikt

Vanaf 1959 nam de Cessna 180B, geïmmatriculeerd OOEXP, deel aan alle Belgische expedities in Antarctica
(collectie BDRW).
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werd tijdens de eerste expeditie. De expedities zonder
helikopters misten de mogelijkheid om mannen en materieel over te laden van de
”Magga Dan” naar de ijskust.
Deze Deense platbodem van
1.800 ton, werd voor de gelegenheid van de reder gehuurd, voor 8,5 miljoen Belgische frank. De vraag werd
welwillend ontvangen en
de Landmacht werd aangeduid om een detachement
te leveren bestaande uit een
Alouette II helikopter en het
vereiste personeel.
Op dat ogenblik bestond er
voor dit type operaties in
extreme omstandigheden,
geen betere helikopter dan de
Alouette. De ervaring van de
Belgische expeditie in 1958,
die gebruik maakte van de
Bell 47H “Hotel-Whisky” van
SABENA, toonde de beperkingen van dit toestel aan.
De Amerikaanse helikop-

De De Havilland Canada
DHC-3 Otter OO-SUD vulde
de Cessna 180B aan, dankzij zijn grotere nuttige
lading. Hij werd echter op
het einde van de overwintering van de expeditie 19591960 beschadigd en afgestaan aan het Legermuseum
van Brussel. Op de eerste
foto merkt men hoe het
toestel gemonteerd werd
op de ijsschotsen (collectie
Daniel Brackx).
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ter met een verbrandingsmotor bleek gelimiteerd in
vermogen en in autonomie.
Op 1.500 m hoogte, had hij
moeite en zijn nuttige lading
verminderde met toenemende hoogte. Het bevoorraden
van ploegen op 300 km van
de basis stelde problemen.
Alhoewel het toestel goede
diensten bewezen had langs
de kust bij het verkennen
van doorgangen, volstond
de Bell 47 niet meer voor de
nieuwe expedities.
“We dienden dus over een
krachtiger motor te beschikken” vertelde baron de Gerlache in de “Soir Illustré”. “We
zijn er van uit gegaan dat
de Alouette voldoening zou
schenken op de Zuidpool.
Hij werd immers sinds lang
gebruikt op de Mont Blanc,
door de Rijkswacht en door
burger reddingsploegen. Aldus werd vanaf 1965 voor
de
zomercampagne,
de
medewerking van het Licht
Vliegwezen verleend, onder
de vorm van één toestel,
waarbij de pionier piloot, luitenant Burggraaf Bernard de
Biolley op meesterlijke wijze
de inzet uitvoerde”.

Bovenaan: de vliegtuigen leden
schade tijdens de expedities in
Antarctica, zoals het achterste
structuurdeel van de Cessna 180B
aantoont. Hiernaast: tijdens de expedities zonder helikopter werd de
Cessna, met gedemonteerde vleugels vervoerd op het platform achteraan het Deense schip “Magga
Dan” (collectie BDRW).
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Voor deze eerste effectieve
deelname van het Licht Vliegwezen aan de Belgische
expedities naar de Zuidpool
bestond het detachement uit
één piloot en twee mecaniciens. De helikopter die aan
het avontuur deelnam was
de Alouette OL-A36, die gedeeltelijk oranje geschilderd
werd. Hij opereerde vanaf
een platform achteraan het
schip ”Magga Dan”. De oranje
verf had tot doel de helikopter zichtbaarder te maken
in de witte uitgestrektheid
van de Zuidpool. In de praktijk bleek dit ook zo te zijn.
Naast deze kleuraanpassing,
werd de Alouette ook uitgerust met een net gespannen tussen de twee glijstaven, om te beletten dat het
toestel te diep in de sneeuw
zou zakken bij de landing.
Dit waren de twee enige bekende wijzigingen van het
standaard basis toestel van
het ”LtAvn”. De piloot van
de expeditie was luitenant
Bernard de Biolley, op dat
ogenblik moniteur in het 15
Escadrille te Brasschaat en
gekozen uit een groot aantal vrijwilligers. Voorafgaand
aan zijn reis naar het Zuidelijk halfrond, lichtte hij zich
in bij een Franse kapitein,
over de vluchtcondities aan
de Zuidpool. Hij berichtte
hierover in de kolommen van
het tijdschrift Forum:
“Het was in oktober 1964
dat het Zuidpool comité aan
de Directie van het Licht
Vliegwezen vroeg om over
een Alouette helikopter te
kunnen beschikken, voor
haar zomercampagne aan

Tijdens de verschillende Belgische expedities in Antarctica, tussen 1959 en 1970, kreeg de Cessna 180B OOEXP andere beschilderingen. Hier gaat het om de tweede
of derde versie (collectie Léon Lambert).

De helikopter was terug in Antarctica voor de expeditie
1964-1965. Deze keer ging het om de Alouette II OL-A36
van het Licht Vliegwezen, bestuurd door luitenant Bernard de Biolley. Men merkt het net op, dat gespannen
tussen de glijstaven, belette dat het toestel in de sneeuw
zou zakken. In die periode bestonden de ”Bear Paws”
nog niet (collectie Daniel Brackx) !
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De DHC-3 Otter OO-SUD
in het museum

de Zuidpool. Bij deze expeditie 64-65, kreeg de Alouette de opdracht de veiligheid
van het Cessna vliegtuig te
verzekeren, de ijsschotsen
vóór het schip te verkennen, deel te nemen aan het
ontladen en laden van het
schip en in te staan voor de
veiligheid van het personeel
op de ijsvlakte. Bovendien
diende personeel vervoerd
te worden over een afstand
van 300 km, Zuidelijk van
de basis Koning Boudewijn,
om hen toe te laten verkenningen uit te voeren in de
bergen”
“Eens de aanvraag aanvaard, begonnen voor ons
een resem opzoekingen om
het grote vertrek naar de ijsvlakten van het Zuiden voor
te bereiden”.
“We moesten eerst een verpakking vinden voor onze
vogel, stevig en gemakkelijk demonteerbaar, want we
dienden vóór de aankomst
op de Zuidpool, het schip
door het ijs te leiden.”

“De prachtige kist werd verwezenlijkt door de Genie
Depot van Haasdonk. We
moesten eveneens de wisGedurende jaren werd de DHC-3 Otter OO-SUD, van de selstukken, het materieel
Belgische Antarctica expedities, in het Luchtvaartmu- en de onderhoudsproducten
seum te Brussel in een hoek van de grote loods gestald, mee nemen.“
zonder enige zorg voor de presentatie. Bovenaan zien we
het in oktober 1985. Maar vervolgens zal het toestel meer “We hadden één maand tijd
tot zijn recht komen, in het kader van een tentoonstel- om dit programma te verweling gewijd aan de Belgische expedities in Antarctica, zenlijken, want de ijsbreker
zoals men kan zien op bovenstaande foto, genomen in Magga Dan zou Antwerpen
verlaten naar Cape Town
juli 2013 (Pierre Gillard).
(Zuid-Afrika) op 5 december.
Het was dank zij de hulp van
allen en vooral van de drie
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toegewijde
mecaniciens,
die dag en nacht werkten,
dat de helikopter fier op het
platform het schip stond. We
zagen het drie weken later
terug, in Cape Town.”
In werkelijkheid werd de
Alouette in drie delen gedemonteerd (cel, staartbalk en
hoofdrotorbladen) en dan in
de speciale kist geplaatst.
Om de helikopter te beschermen tegen de corrosie
van de zoutlucht tijdens de
reis, werd hij zorgvuldig verpakt in een gemetalliseerd
doek. De kist werd ook in
een tweede identiek doek
gewikkeld. Het geheel werd
vervolgens stevig bevestigd
op het achter platform van
de Magga Dan. De kist had
afzonderlijk demonteerbare
panelen, zodat bij het naderen van het pakijs de montage van de helikopter vlot
kon gebeuren. De Cessna
onderging een identieke behandeling: de romp in één
kist en de vleugels in een
andere. Maar omdat men
het vliegtuig pas bij de aankomst diende te monteren,
werden de kisten eenvoudig
vast genageld.

De Alouette II OL-A36 op het platform achteraan het
schip ”Magga Dan”, dat materieel en personeel vervoerde bij de Belgische expedities naar Antarctica (Joseph
Mousset).
in zijn ruim gevuld had met
vers voedsel. De eerste vier
dagen verliep de overtocht
eentonig op het verschijnen
van enkele orka’s of grienden na, maar de vijfde dag
veranderde het weer en de
Magga Dan werd drie dagen
en nachten de speelbal van
de ontketende elementen.

Het stampen van het schip
tot 10 m diep, bracht onze
magen in de war en weinigen
brachten de moed op hun
slaapplaats te verlaten”.
“De oceaan was kalmer toen
de eerste ijsberg op de horizon verscheen en 24 uren
later scheurden de ijsschot-

Bernard de Biolley vervolgde
zijn verhaal in het tijdschrift
”Forum”: “Het personeel verliet Brussel op 26 december,
aan boord van een DC-6 van
de Luchtmacht, naar Cape
Town, via Tripoli, Kano en
Luanda, in 27 vluchturen”.
“We scheepten in te Cape
Town op 1 januari 1965, aan Vanuit de Alouette, ziet men hoe de ”Magga Dan” zich
boord van een schip dat vol een weg baant, tussen de ijsschotsen die de zee bedekgetankt was en dat de frigo’s ken (Joseph Mousset).
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sen langs de flanken van
de Magga Dan. Vanaf dan
wisten we dat het niet lang
meer zou duren, alvorens
we de helikopter dienden te
monteren. Na nog één nacht
van langzame navigatie tussen het ijs, zag de kapitein
vanuit zijn post geen duidelijk open doorgang meer,
tussen de dichtere ijsschotsen en hij liet het schip stoppen. Het was aan ons om in
gang te schieten!”
De kist werd gedemonteerd,
op de vloer na, waarop de
Alouette rustte. Na 15 uren
werk was de helikopter klaar
voor een eerste korte testvlucht, op 14 januari 1965.
Het personeel van het schip
verwijderde de bodem van
de kist van de brug van de
Magga-Dan om de landingsplaats vrij te maken.
In ”Terra Australis, le Dernier Continent” liet Joseph
Mousset zijn bewondering
blijken voor het werk van de
mecaniciens van het Licht
Vliegwezen. Hij eerde ”(…)
de ploeggeest en de professionele verantwoordelijkszin
van deze onderofficieren, die
wanneer het nodig was met
blote handen werkten bij
temperaturen tot min 10°C,
daarbij geholpen door de piloot en enkele vrijwilligers,
om van het geamputeerd insect een vliegende machine
te maken.”
“(…) Na een airtest”, vervolgde Bernard de Biolley,
“steeg ik op met de kapitein aan boord om doorgangen te vinden in het pakijs,
waardoor het mogelijk zou
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zijn onze vordering naar het
Zuidpool gebied verder te
zetten. De opdracht was indrukwekkend: vooraan, links
en rechts niets dan een witte
oneindigheid van ijsschotsen
en achter ons als een kleine
rode stip, het schip dat de
enige veilige plek uitmaakte”.
Om zijn “kaart met ijsschotsen” te tekenen, lijnde de
kapitein zich op met het gecontroleerde kompas van de
helikopter, en hield hij rekening met de snelheid en de
vluchttijd van de helikopter
die rechtdoor vloog. Regelmatig keek de bemanning
van het toestel even achteruit, om het kleine rode puntje, dat de Magga Dan werd,
niet uit het oog te verliezen in
deze witte en blauwe vlakte.
Door eventuele magnetische
stormen, kon de werking
van het kompas verstoord
worden en liepen we gevaar
wanneer we enkel daar op
betrouwden”.
“Na terugkeer van de verkenningen” vertelde Bernard
de Biolley, “nam de kapitein
het roer over en navigeerde
behendig tussen enorme
blokken ijs, die de scharlaken boeg van de Magga Dan
uiteen dreef”.
“Na drie dagen aftastende
navigatie, ontdekten we in
de verte de kustlijn. Dan
stegen we op met bestemming de Koning Boudewijn
Basis, waar de post en vers
voedsel zo snel mogelijk
diende afgeleverd te worden”.

De Alouette voerde dus zijn
eerste vlucht naar het continent uit. Behalve de commandant van de expeditie,
waren er inderdaad post,
fruit, groenten en verse eieren aan boord voor de moedigen die op de Belgische
basis overwinterd hadden.
Bernard de Biolley vervolgde
zijn verhaal: “Het was een
ontroerend moment iemand
de hand te drukken, die
twaalf maanden lang rondom
zich slechts dezelfde tien
gezichten gezien had. Zijn
blik ondervroeg u en scheen
te vragen: hoe vindt u mij?
Wat zijn de nieuwsjes?”.
“En dan begon het ontschepen. Lange konvooien
van het schip naar de basis en van de basis naar het
schip, vervoerden materieel
en voedsel. Gedurende die
dagen waarop hij eveneens
aan het transport kon deelnemen, was de helikopter
vooral een waakhond die de
toestand van het ijs controleerde en klaar stond om indien nodig personeel dat in
gevaar was op te vangen. Na
zes dagen was het ontladen
bijna afgelopen en de helikopter vertrok naar de bergen, op 200 km van de basis
in het Sør Rondane massief.
Wat een prachtige vlucht
naar deze bergen, die zich
splitsten tegen een paarse
horizon. Ze schenen binnen
handbereik, maar drie uren
scheidden ons van hen. Die
nacht installeerden we, ons
basiskamp op een hoogte
van 1.800 m. We zouden
twee weken blijven, verloren
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Cessna 180

De Cessna 180, tijdens de
verschillende Belgische expedities naar Antarctica,
tewerkgesteld door de piloten en technici van het Licht
Vliegwezen, is een ruimere
en krachtigere versie van de
Cessna 170. Het prototype
voerde zijn eerste vlucht uit
op 26 mei 1952, en de Cessna 180 ging in productie
vanaf 1953. Tot het stilleggen van de productieband
van de 180K versie in 1981,
vertrokken er niet minder
dan 6.193 exemplaren uit
de Cessna fabriek, met varianten volgens de versies
van de geïnstalleerde Continental O-470 motor. Vanaf

het 180H model, droeg deze
Cessna de gepaste naam van
”Skywagon”.

het nog altijd het geluk uit
van privéeigenaars voor de
jacht en de visvangst.

Voorzien om vier tot zes personen te vervoeren, bleek de
Cessna 180 snel een excellent brousse toestel te zijn.
Het vliegtuig kan voorzien
worden van wielen, ski’s of
vlotters, volgens het gebruik of het seizoen. Daarbij kan men gemakkelijk
van de ene naar de andere
uitrusting overgaan. Op dit
ogenblik vindt men nog een
groot aantal toestellen, in
veel moeilijk toegankelijke
streken van de wereld. In
landen zoals Canada, maakt

De Cessna 180 werd opgevolgd door de Cessna 185
Skywagon II, die over een
versterkte romp beschikt en
een Continental IO-470 motor of de krachtigere IO-520.
In dezelfde 180 lijn, vindt
men ook de Cessna 182
Skylane, uitgerust met een
vast of intrekbaar driewiel
landingsstel. De Belgische
Rijkswacht gebruikte dit model voor luchtwaarneming en
training van zijn piloten.

Foto Pierre Gillard
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de Dornier die in gebruik is
in het Licht Vliegwezen die
men zou kunnen aanvaarden. Maar hij is niet krachtig
genoeg voor onze behoeften;
hij zou moeten gewijzigd
worden om ski’s te kunnen
installeren; hij biedt slechts
vier plaatsen voor passagiers
en laat slechts kleine ladingen toe, terwijl onze Otter
acht passagiers in één keer
toeliet en bovendien een lading van één ton en hij was
uitgerust met ski’s speciaal
De Alouette II OL-A36 wordt bevoorraad met brandstof, voor hem aangepast”.
in het Sør Rondane massief in 1966 (Joseph Mousset).
Na het einde van de zomer
campagne 1964-1965, had
in een natuur met prachtige een afstand van ongeveer 5 baron de Gerlache niets
kleuren die varieerden van km met uitwendige lasten, dan lof over voor het Licht
zacht roze tot helder blauw. was de zaak geklaard”.
Vliegwezen
detachement.
Wat voelden we ons klein,
In verband met Bernard de
aan de voet van bergen die “Vanaf dat ogenblik was het Biolley, verklaarde hij toen in
tot 3.000 m reikten, in een essentiële van onze taak ”Le Soir Illustré”: “We hebabsolute stilte. Vijftien da- goed vervuld. Er bleef ons ben mogen profiteren van
gen waarbij we toppen en nog de zone van het pakijs te een merkwaardig kalme jonijsvlakten overvlogen, sa- verlaten en dan onze trouwe ge man die zijn opdrachten
men met glaciologen en geo- dienaar terug in te pakken”. gewetensvol voorbereidde.
logen. Vijftien onvergetelijke
Anderzijds waren de meca“Verbaasd
en
onder
de
indagen, met een natuur die
niciens die hem begeleidden
slechts voor ons scheen te druk kwamen we aan, en eveneens van topkwaliteit.
bestaan en prachtige woes- zeer ontroerd vertrokken De enkele pannes waarmee
tijnen, enkel verstoord door we. We zagen dit mooi Zui- we te maken hadden, hersdelijk land langzaam verdwi- telden ze steeds binnen de
onze huilende turbines”.
jnen en nog lang schitterden beste termijnen, zelfs al
“Terug op de basis eindigde onze ogen door de magische dienden de mannen daartoe
de Zuidpool zomer en riskeer- landschappen die ze gezien 36 uren aan een stuk te werde het pakijs ons te sluiten. hadden”.
ken. Dank zij hun medewerEr wachtte nog een laatste
king en perfecte coördinatie,
Alhoewel
het
Cessna
OOopdracht op onze dappere
duurden de verplaatsingen
helikopter. Enkele uren te- EXP vliegtuig nog steeds ge- van de geologen en geovoren was de toegangsbrug bruikt werd, liet het gemis deten slechts enkele uren,
tussen het ijs van de baai en van de Otter zich nog voe- terwijl ze met door honden
de continentaal plat inges- len. Geen enkel gelijkwaar- getrokken sleden minstens
tort en om de acht ton ma- dig vliegtuig bestond in Bel- 15 uren zouden gekost hebterieel en het personeel over gië op dat ogenblik, burger ben. Op die manier liet de
te brengen, bleef er slechts noch militair. “Ten hoogste”, helikopter ons toe tijdens de
de luchtweg. Na zes uren geeft baron de Gerlache toe toch korte zomer campagne,
heen en weer vliegen, over in ”Le Soir Illustré”, “is het met wisselende weersoms118
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tandigheden, een belangrijke tijdswinst te boeken voor
gans de wetenschappelijke
ploeg”.
Het past wel te vermelden
dat de expeditie 1964-65
ook over de Cessna 180 OOEXP van het Nationaal Centrum voor Pool onderzoek
beschikte. Zijn piloot was
Prins Antoine de Ligne, maar
ook Bernard de Biolley kon
het toestel besturen. Men is
nooit voldoende voorzichtig.
Het belangrijkste gebruik
van de Cessna bestond uit
fotogrammetrie
vluchten
langs kust, ten oosten van
de Koning Baudouin basis
over een lengte van ongeveer 450 km en een breedte
van 20 km landinwaarts. Een
andere belangrijke rol was
de verkenning tot de Belgica
bergen op ongeveer 450 km,
om een toegangsweg te vinden over het ijs. Deze bergen waren inderdaad omringd door een zone met enorm
veel spleten en enkel een
luchtverkenning liet toe een
bruikbare doorgangsweg te
ontdekken en eventuele landingsplaatsen voor de kleine
mono motor te vinden.
Voor de helikopter was de balans zeer positief: men vloog
40 uren, waarvan 16 in de
bergen, 10 met cargo-sling
et de rest voor verkenningen. Er trad geen enkel speciaal technisch probleem op
en daarmee werd de legendarische robuustheid van de
Alouette II aangetoond en
de buitengewone flexibiliteit
van de techniekers van het
LtAvn, eerste sergeant René

De twee kisten met de Cessna 180B en de De Havilland
Canada DHC-3 Otter van de expeditie 1965-1966, zijn
vast gemaakt op het dek van de ”Magga Dan” (Joseph
Mousset).
we aan fotografie materieel denken, radiomiddelen,
controle uitrustingen en ook
Maar om een dergelijk re- aan hun wisselstukken, om
sultaat te bereiken is een een maximum rendement te
onberispelijke voorafgaande bereiken. Het geheel werd
organisatie
noodzakelijk. verzameld in een reeks kisLuitenant Bernard de Biolley ten met bouten, batterijen,
legde dit uit in “Le Soir Illus- rollen elektrische draden,
tré”: “Om onze opdracht te stellen sleutels en die onorganiseren in de verschillen- deraan in het ruim van het
de domeinen, namen we in schip gestapeld werden. Dan
de eerste plaats contact met pas kregen de toestellen de
de militaire organismen die nodige aandacht … »
de wisselstukken konden leveren die we nodig hadden. De expeditie van 1965Om ons plan te kunnen trek- 1966.
ken ingeval van panne van
één van de drie vliegtuigen, Midden november 1965, verof alle drie samen, wat niet liet de Magga Dan, geëscora priori uit te sluiten viel, teerd door mijnenjagers en
dienden we een lijst wis- in een concert van sirenes,
selstukken op te stellen. Met opnieuw de Antwerpse haven
daarbij een assortiment we- richting Zuidpool. Het vorige
rktuigen, verkregen we een reisscenario had voldoening
soort mobiele garage: dit gegeven en op enkele deonderhoudsmaterieel diende tails na volgden we het opter plaatse, aan zoveel mo- nieuw. Dit keer stuurde het
gelijk toestanden tegemoet Licht Vliegwezen de Alouette
te komen. Verder moesten OL-A36, met als piloten luiDoolaeghe en eerste sergeant Frans Beyens.
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De volledige vloot van de 1965-1966 expeditie: de Cessna 180 OO-EXP, de De Havilland
Canada UC-1 (DHC-3) Otter 144669 geleend door de U.S. Navy en de Alouette II OL-A36
van het Licht Vliegwezen (collectie Léon Lambert).
zijn vertrek naar de Zuidpoollanden:
“de Biolley en ik behoorden
tot dezelfde promotie en
buiten mijn kwalificaties als
militair piloot op vliegtuigen
en helikopters, bezat ik een
licentie als burger professionele piloot zodat ik zonder
enige beperking beperking
met de Otter en de Cessna kon vliegen, beide ”OO”
(burger) geïmmatriculeerd.
Deze polyvalentie en het
gunstig advies van de Biolley waren waarschijnlijk de
Adjudant Léon Lambert nam doorslaggevende argumenaldus de taak van Z.H. Prins ten om me aan te duiden”.
Antoine de Ligne op de Cessna OO-EXP over. Hij legde “Ik kreeg geen buitengewouit hoe hij gekozen werd om ne training, op vijf uren
deze functie uit te oefenen vliegen met de Cessna 182
en hoe hij voorbereid werd van Publi-air te Grimbergen
om deze functie te bekleden (familiarisatie met de stuuen getraind te worden voor rorganen) en zes uren op de
tenant Bernard de Biolley en
adjudant Léon Lambert en
als mecaniciens de eerste
sergeanten René Doolaeghe
en Gilbert Nicolas. In december bereikte het schip
Zuid-Afrika. De vliegers, de
mecaniciens, de radio en de
boordcineast stapten in te
Cape Town, tot waar ze gebracht waren per DC-6 van
de 15 Wing. Na een twaalftal dagen op zee, waarvan
sommige nogal grillig was
de Zuidpool in zicht.
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OO-EXP (transport tussen
Gosselies en Brasschaat,
vluchttesten, testen van de
camera, enz.) na.”
Voor de expeditie 1965-66,
genoot het comité eveneens
de steun van de U.S. Navy,
onder de vorm van het uitlenen van een Otter gedurende twee jaren. Het toestel werd op dezelfde manier
naar de Zuidpool gebracht
als de Cessna 180: in een
kist en met gedemonteerde
vleugels. Door de afmetingen van het vliegtuig was
een kist van ongeveer 15 m
vereist, terwijl voor de romp
van de Cessna een kist van
ongeveer 8 m lengte volstond. Tijdens de reis controleerden we de kabels regelmatig. Na negen vrij monotone reisdagen zagen we de
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De Cessna 180 OO-EXP, bekleed met een sterk zichtbare laag verf. Het toestel, bestuurd door adjudant Léon Lambert van het 16 Escadrille LtAvn, is geland in de buurt
van de ”Magga Dan” (collectie Léon Lambert).
eerste ijsberg. Voor luitenant Bernard de Biolley en
zijn mecaniciens, betekende
dit het naderende monteren
van de Alouette, om de verkenningsvluchten van de
doorgangen in het pakijs aan
te vangen, zoals bij de vorige expeditie. Er waren zeven tot acht uren hard werk
nodig, om de helikopter als
een reusachtige mecano terug in mekaar te zetten. Het
pakijs werd dichter en we
gingen over tot een eerste
vlucht: de test flight na heropbouw. De tweede vlucht
volgde onmiddellijk en ze
liet de kapitein toe een verkenning uit te voeren. Hij
nam plaats aan boord van
de Alouette die hem een
buitengewone zichtbaarheid

bood, wat in die omstandigheden een sterke troef
was. De “pasha” noteerde
de mogelijke doorgangen,
spleten waar de diepblauwe
zee contrasteerde met het
pack. Terug aan boord van
het schip installeerde hij zich
in de waakpost om gepaste
orders te geven aan zijn bemanning, en veilig te kunnen
navigeren, door de immense
witte vlakte. Er waren verschillende vluchten nodig
om de weg voor de Magga
Dan te evalueren, vooral
in de trechter van de Leopold baai. Uiteindelijk legde
het Deense schip, met veel
lawaai van de stukken ijs die
tegen de boeg klotsen, aan
bij de ijswand van het Zuidpool continent. Tijdens het

ontschepen verwelkomden
een groep Adelie pinguïns
de Belgische ploeg. “Het zijn
kleine grappige dieren” zei
Bernard de Biolley in de ”Le
Soir Illustré”, “aanbiddelijk
nieuwsgierig en absoluut niet
wild. Zo gauw we ontscheepten en begonnen te werken,
kwamen ze met tientallen uit
het water, schijnbaar aangetrokken door een geheim
signaal, enkel door hen gekend. Ze verzamelden zich
rond ons in de diepte van de
baai, waar we geïnstalleerd
waren en bleven er ronddraaien. Natuurlijk poogden
we er enkele te vangen en
dit gaf aanleiding tot grappige incidenten. Uiteindelijk
werd de pinguïn van de Zuidpool een metgezel, zoals
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trouwens de verschillende
soorten zeehonden, die we
tegen kwamen en de grote
meeuwen met bruine vleugels, die men ginder skua’s
noemde of die sneeuw stormvogels die tot 250 km over
de oceaan konden vliegen”.
Eens het moment van de verwondering voorbij, sloegen
de leden van de ploeg aan
het werk om het materieel,
het voedsel en de dranken
te ontschepen van de Magga
Dan. De Alouette deed zijn
deel met het uitwendig vervoeren van lasten, die het
door de constructeur toegelaten gewicht niet overschreden. De ploeg “vliegtuigen”,
op haar beurt haalde de Cessna 180 en de Otter uit hun
kisten, om ze zo vlug mogelijk te monteren. Adjudant
Deruyck plaatste de camera
Wild RC8 aan boord van de
OO-EXP, terwijl Léon Lambert het vliegtuig met zorg
klaar maakt voor de eerste
vlucht.

Bovenaan: de Alouette II OL-A36, uitgerust met noodvlotters, waarvan de zichtbaarheid verhoogd is door ze te
verven in fluorescerende “dayglo” elementen, geplaatst
op een houten platform. In het midden: pinguïns zoals
steeds nieuwsgierig, naast de UC-1. Hierboven: op de Zuidpool moet men steeds klaar zijn om zijn plan te trekken,
ongeacht de omstandigheden (collectie Léon Lambert)!
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Het materieel werd getransfereerd langs een afgebakende weg, over een vijftiental kilometer van het
pakijs naar de basis Koning
Baudouin op het vaste land.
Deze operatie diende snel
plaats te hebben, want eens
het ijs verwarmde, kwamen
de ijsschotsen vrij en de deining verwijderde ze van het
vasteland en de basis. De
Magga Dan profiteerde ervan om dichter bij de kust
te geraken en zich dank zij
de waarnemingen uit de helikopter tussen de scheuren
in het ijs te maneuvreren.
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Eens de laatste kist opgeslagen in de Koning Baudouin
basis, startten de vliegtuigen
hun rotaties voor luchtopnames en voor vrachtvervoer.
Tijdens deze campagne was,
zoals reeds vermeld, adjudant Léon Lambert (eveneens Alouette II piloot) van
het 16 Escadrille LtAvn, piloot van de Cessna, terwijl
de Otter bestuurd werd door
luitenant Roger Fagnoul van
de Luchtmacht. Deze laatste
bracht vooral levensmiddelen, brandstof en materieel
aan, in de natuurlijke opslagplaatsen in de bergketen van
de Sør Rondane zo’n 200 km
Zuidelijk van de Koning Baudouin basis. In totaal vervoerde het robuuste vliegtuig van Canadese afkomst
15 ton goederen. Adjudant
Michel Pierre van het 349
Escadrille te Bevekom, verzorgde het onderhoud van
het vliegtuig. Baron de Gerlache, schrijft in ”Le Soir Illustré” hoe belangrijk de Otter was voor de expeditie:
“Bij de eerste raids die we
organiseerden in de bergen
van de Zuidpool, tijdens de
campagnes 1957-1958, deden onze slee teams met
Groenlandse honden er weken over tot de voet van de
bergen. Nu vervoerden we
mannen,
levensmiddelen,
radiomaterieel om het camp
en de basis te verbinden en
het kampeermateriaal per
vliegtuig. We vervoerden
ook een Polaris, een klein
motorvoertuig op rupsen,
dat autonomie gaf aan de
wetenschapslui, die we tijdens hun drie weken durende raids bevoorraadden.

Een ontspanningsmoment in de living-room van de Koning Boudewijn basis (van links naar rechts): M. Ameye
(MGI), Jean-Pierre Deruyck (fotograaf van de Luchtmacht),
Joseph Mousset (MGI), Léon Lambert (LtAvn) en een niet
geïdentificeerde persoon (collectie Joseph Mousset).

Dank zij de aanwezigheid
van een transport vliegtuig
konden we de wetenschappelijk gegevens sneller verzamelen. De samenwerking
met de luchtvaart liet ons
toe vroeger over kaarten te
beschikken van de gefotografeerde zone. De geologen die op hun beurt naar
de rots massieven vervoerd
werden, om hun ligging te
bestuderen en stalen te nemen, konden deze reeds op
de basis bestuderen en hun
publicaties voorbereiden. In
één woord, ook daar gold:
verhoogde uitvoeringssoepelheid, onmiddellijke exploitatie en tijdswinst … “

“Op de Zuidpool, gedroeg
het vliegtuig zich goed”, vertelde adjudant Léon Lambert, wanneer hij het over
de Cessna had. “Het toestel
was voldoende krachtig voor
de uit te voeren opdrachten. De fotograaf, JeanPierre Deruyck, bevond zich
evenwel in een zeer oncomfortabele houding: urenlang
op de knieën, in de bagageruimte, bij een extreme
kou. De stoel van de copiloot
moest trouwens vervangen
worden door een houten kist
met
overlevingsmaterieel.
Een andere opmerking: de
ski’s in bananen vorm leken me minder effectief dan
die van de Otter, zowel op
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Einde van de wederopbouw van de Cessna 180 OO-EXP, in de baai van Koning Leopold
III in 1966 (Joseph Mousset).
zachte sneeuw als op de ve- reeds vermelde opdrachten
rharde sneeuwbanken in de ook in voor de veiligheid,
door op elk ogenblik klaar
bergen.”
te staan om ploegen met
Jo Mousset vertelde: “De problemen te evacueren,
vindingrijkheid van Léon liet of eventuele gekwetsten en
hem en Deruyck toe, lange zieken af te voeren.
uren door te brengen in de
lucht met een minimum aan In bepaalde situaties was
ongemak, op grote hoog- de Zuidpool ook een school
te, zonder te bewegen, bij voor vindingrijkheid, zoals
temperaturen van ongeveer bij het technisch voorval
dat adjudant Léon Lambert
–30°C tot –40°C!”
Naast hun vliegtaken hielpen overkwam: “Op 20 januari
de piloten de ploegen die de 1966, bij de voorbereiding
natuurlijke
radioactiviteit van een foto vlucht, stelde ik
opnamen en ook de meteo- vast dat de linkse magneto
rologen die dagelijks veel- een verlies aan toeren had
vuldige parameters bepaal- van 400 RPM. Na onderzoek
den, de luchtdruk, de vochti- bleek dat de veer van de imgheid, de temperaturen, de pulsor gebroken was, met
wolken, en de zichtbaarheid. gevolg dat er een vertraging
De Alouette stond naast de van 30° optrad. We beschik124

ten noch over een reserve
magneto, noch over een reserve veer en ik besliste de
impulsor vast te lassen. Mits
het vliegtuig te starten op
de rechtse magneto hebben
we onze opdrachten kunnen
verder zetten.”
Tijdens deze expeditie heeft
adjudant Léon Lambert, in
zijn vluchtenboek 40 uren
Cessna, drie uren Alouette
en één uur Otter kunnen
inschrijven.
De expeditie van 19661967.
Commandant
Jean-Marie
Massart volgde Bernard de
Biolley op, aan de sturen van
de Alouette II OL-A31, die
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verder door Landsverdediging ter beschikking gesteld
werd van de expeditie 19661967. De Cessna 180 was
in de bevoegde handen van
adjudant Léon Lambert, terwijl de Otter opnieuw door
kapitein Roger Fagnoul gevlogen werd. Kapitein Joseph Mousset herinnerde zich
een anekdote die de Cessna overkwam bij het zoeken van een landingsplaats,
voor de installatie van een
kamp langs de kust: “De
techniek bestond er in op
vrij lage hoogte, loodrecht
op de kust, aan te komen
vanuit de oceaan. Rekening
houdend met de snelheid
van het vliegtuig noteerde men de vluchttijd vanaf
het overvliegen van de klif
tot ongeveer vier kilometer
landinwaarts en men markeerde dit punt door middel
van een oranje rookgranaat.
Vervolgens landde men en
werd de kwaliteit van het ijs
gecontroleerd. Toen ik uitstapte zakte ik tot halfweg
mijn kuiten in de sneeuw.
Bij het opnieuw opstijgen op
het ogenblik van het optrekken van de neus ploegden
de ski’s in het zachte ijs en
duurde het wel twee kilometer alvorens we los kwamen.
Ondertussen steeg de Otter
een half uur later op vanaf
de basis, geladen met ons
materiaal en uitrustingen.
We riepen hem op en lieten
hem landen op een tweede
plaats, opnieuw gemarkeerd
met een rookgranaat. Hij
deed dit hard en drukte de
sneeuw plat met zijn enorme ski’s. Hierdoor kon Léon
landen door eerst de linker

Stemming aan boord van de “Magga Dan” (Joseph Mousset).
ski in het spoor te plaatsen
dat de Otter achter liet, en
de rechter ski pas op het
laatste moment neer te zetten.”
In “Terra Australis, le Dernier Continent” vertelde Joseph Mousset een anekdote
over een raid, die hij meemaakte in het gezelschap
van de ploeg van het Licht
Vliegwezen. Welke verrassende omstandigheden in de
Zuidpool: “Het intermezzo
van een blizzard was een
ervaring vol verrassingen
en lessen. We waren in de
bergen, verkenning beëindigd, en materieel klaar.
Het kamp was ingericht voor
mijn ploeg, commandant
Jean Massart, piloot van de
helikopter en de chef René
Doolaeghe, zijn mecanicien.
De heli vervoerde mijn collega Ameye en mij, tot het
bergkamp halfweg de basis
en de Sør-Rondane. Terwijl
we met Jean Massart vlogen voor een gedetailleerde

verkenning van de activiteiten van de volgende dag,
maakten we kennis met het
verschijnsel
”white-out”.
Dit bestaat er in omgeven
te worden door een witte
schitterende
sneeuwwolk,
waarin de horizon snel vervaagt. Alles verdween in één
tint en voorzichtigheidshalve
landden we en keerden we
terug naar het kamp. Geen
probleem. We keken uit en
luisterden. In de verte, zeer
hoog in het Oosten hoorden
we een continu geluid dat
op een expres trein leek,
gehoord onder een laag
dekens: de “high-wind”.
Onmiddellijke reactie: de
trillende koorden opnieuw
opspannen, de boorden van
de tent met meer ijs belasten, bebakening van de depot controleren, de noodvoorraad aan voedsel aanleggen, een ijsmuur voor de
ingang van de tent plaatsen,
de helikopter in de richting
van de wind vast maken,
alle openingen dichten … en
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“Een prach
Om de Alouette II van het
Licht Vliegwezen te vervoeren, aan boord van de
“Magga Dan”, werd een
handige transportkist op
punt gesteld. De kist met
de helikopter op het achter
platform van het schip, kon
gemakkelijk gedemonteerd
worden om de helikopter
vrij te maken, bij de aankomst op Antarctica. De kapitein van het schip diende
inderdaad over een lucht
verkenningsmiddel te beschikken om zich een weg
te kunnen banen tussen de
ijsschotsen en icebergs. De
Alouette II moest dus bes-
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htige kist” !
chikbaar zijn lang voor het
bereiken van de bestemming. Om minder plaats in
te nemen in de kist, werden de rotorbladen en de
staartstructuur gedemonteerd. Eens het plafond en
de zijwanden van de kist
verwijderd waren, kon de
helikopter opgebouwd worden en werd hij voorbereid
op zijn testvlucht. Tijdens
die vlucht, werd de bodem
van kist verwijderd van het
landingsplatform. Hierbij
een mooie reeks foto’s die
dit eenvoudig, maar ingenieus systeem tonen (Léon
Lambert et Joseph Mousset).
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Hierboven links: vooraanzicht van de Alouette OL-A31, op het platform van de ”Magga
Dan” in december 1966. We noteren het logo van de expeditie en het jaar “1967”, op
de neus van de helikopter. Hierboven rechts: opbouwen van de staartstructuur en de
antikoppel rotor van de Alouette OL-A31, op het achter platform van de ”Magga Dan”
(Joseph Mousset).
wachten. Onmogelijk om aan
ons programma te werken.
Onze twee vrienden sliepen
in een tent in de vorm van
een “politiemuts”, één meter
hoog. Geen kwestie meer om
buiten te koken. Onze tent
werd om beurt een eetzaal,
keuken, slaapzaal voor vier
kerels van minstens 1,78 m.
Rond middernacht, na een
laatste koffie met rum, allen
in het nest. Twee uren later
werden we gewekt door het
tentdoek dat trilde door de
wind: de blizzard bereikte
ons. De zichtbaarheid nam
snel af en het werd moeilijk
onze nochtans hoge mate128

rieeldepot op 5 m afstand
nog te zien. We verstrekten het inkom sas want het
ijs drong overal door. Jean
keek zijn helikopter na; de
snelheidsmeter duidde 160
km/u aan! We controleerden regelmatig de uitrustingen en de tenten, die op het
punt stonden weg te vliegen.
Men weet steeds wanneer
een blizzard aanvangt, maar
men kan nooit voorzien wanneer hij zal eindigen. Geen
radioverbinding met de basis
natuurlijk.
Misschien
was het daar goed weer?
We beslisten gezamenlijk,
bij gebrek aan een betere

oplossing, dan maximaal en
om beurt te slapen, slechts
twee maaltijden te maken:
één om 10.00 uur en een andere rond 18.00 uur. Amand
Ameye en ik bereidden de
warme hapjes. ’s Morgens
enkele versnaperingen (koffie en beschuiten) en hete
dampende porridge, bereid
met gecondenseerde melk,
vooraf ontvroren natuurlijk
en verbeterd met suiker,
glucose tabletten, honing en
confituur. De lepels bleven
rechtop staan in deze troostende magma. Wanneer iedereen zijn porridge, verorberd had, gingen we verder
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ronken in onze slaapzak. Dit
spel heeft drie dagen geduurd en we begonnen de
porridge met een scheef oog
te bekijken. Sindsdien hadden we het kamp herdoopt
in het eigenaardige Quaker
Basis”.
Het is een troef over een
goede piloot te beschikken
in extreme omstandigheden,
maar als die bovendien ervaring heeft als mecanicien
beschik je over een ideale
man. Adjudant Léon Lambert
gaf daar een voorbeeld van:
“Op 17 januari 1967, terwijl
de Magga Dan geblokkeerd
lag door de ijsschotsen op
80 km van de basis, voerde
ik een verbindingsopdracht
uit met de helikopter naar de
basis. Bij de terugkeer weigerde de turbine te starten.
De P2 is dood en de wisselstukken zijn aan boord van
het schip. Ik demonteerde
de toevoerleidingen van de
brandstof en na het systeem
te ontluchten kon ik de motor eindelijk starten”.
Maar de vindingrijkheid en de
behendigheid van adjudant
Léon Lambert beperkten zich
niet hier toe … Tijdens de
expeditie 1966-1967, werd
een voertuig ”Faut l ‘faire”
gedoopt, op het ijs gebracht:
het ging om de persoonlijke 4x4 van Léon. Hij gaf de
reden aan waarom dit alle
terrein voertuig aanwezig
was: “Tijdens de campagne
van 1965-1966, beschikten
we niet over een dergelijk
voertuig en we besteedden
veel tijd en energie aan het
verplaatsen van vaten, star-

Bovenaan: de Alouette II werd voorbereid op de testvlucht.
We merken op, dat het toestel nog op de bodem van de
transportkist staat. In het midden en hierboven: verkenningsvlucht van het ijs met de Alouette II, bestuurd door
commandant Jean Massart (Joseph Mousset).
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tgroepen en heaters, zonder
te spreken over het laden
van de vliegtuigen. Op basis
van deze ervaring vroeg ik
om voor de campagne 19661967, mijn persoonlijk voertuig te mogen inschepen,
wat toegestaan werd. We
rustten het uit met 24 volt
om de vliegtuigen te kunnen
starten. We installeerden
een brandstofpomp aangesloten op de versnellingsbak.
We plaatsen een takel achteraan en koppelden de vier
wielen”.
Het onderhoud van de vliegtuigen verliep noodzakelijkerwijze in open lucht, omdat
er geen schuilplaats beschikbaar was. Enkel de Alouette
beschikte over een platform
op palen om het ondersneeuwen te beletten. Als
de Alouette niet vloog, werd
de batterij gedemonteerd
en aan boord van het schip
of in een tent van de basis
bewaard om problemen bij
het starten te vermijden.
Tijdens de expeditie 19661967, vloog adjudant Léon
Lambert 43 uren met Cessna, 12 uren met Alouette en
5 uren met Otter (b).
Herinneringen uit de Zuidpool gebieden.
Zoals Bernard de Biolley
vertelde in “Le Soir Illustré”
bleef de mooiste herinneBovenaan: de Alouette OL-A31, bestuurd door comman- ring van het Licht Vliegwedant Jean Massart, maakt zich klaar om op de ”Magga zen detachement het schitDan” te landen, na een terugvlucht in december 1966 terend schouwspel van de
(Joseph Mousset). In het midden: de Alouette op het achter landschappen: “Mijn eerste
platform, van de ”Magga Dan” (Léon Lambert). Hier boven: contact met de Zuidpool
stemde niet helemaal ovetegenover de grootsheid van een iceberg (Léon Lambert).
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reen met wat ik er van verwachtte: alles was veel
mooier dan wat ik er over
had kunnen lezen. Als men
het continent nooit heeft gezien, verwacht men een onmetelijke, verlaten en daardoor vervelende ijswoestijn.
In periode waarin ik daar
mocht vertoeven was het
zomer en dan beleeft men
voor 90% van de tijd een
stralende zon en een blauwe
hemel met weinig wolken,
afgetekend tegen wat een
witte achtergrond zou moeten zijn, maar omdat die
zoveel refracties oplevert,
nemen die ijs en sneeuw
oppervlakten
fantastische
tinten aan. Dit landschap is
haast in tegenstelling met
wat men zou verwachten,
haast nooit wit. In vlucht
is het volgens de uren van
de dag rood en roodachtig,
blauw en blauwig, groen en
groenachtig, enz. Wat me
het meest getroffen heeft
zijn juist die buitengewone
kleurschakeringen …”
Wanneer men aan burggraaf
Bernard de Biolley vroeg
welke indruk hij, als militaire

Bovenaan: de kist met de
Cessna 180 OO-EXP werd
op de ijsschotsen, naast
de ”Magga Dan” geplaatst.
Hiertegenover: uitladen van
de Cessna uit zijn transportkist. Men demonteerde de
wielen om ze te vervangen
door ski’s (Léon Lambert).
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piloot, van de Zuidpool heeft
over gehouden, antwoordde
hij in de ”Le Soir Illustré”:
“De indruk die dit land dat
ik overvloog, me heeft nagelaten is tweevoudig. Eerst
kreeg ik het gevoel dat ik
klein was in de immense
omgeving en ik had de neiging in mijn schelp te kruipen. Maar vervolgens voelde
ik dank zij de techniek, dat ik
de controle van dit prachtig
geheel kon verwerven. Bij
een perfecte en onbeperkte
zichtbaarheid had men de
indruk, dat men deze onmetelijkheid gemakkelijk kon
vatten. Het haast permanente gebrek aan merkpunten
maakte dat de piloot wanneer hij er één zag, zoals bijvoorbeeld de bergketen van
de Sør Rondane, op 250 km
van de Basis Koning Baudouin, hij bij het overvliegen
van deze basis de afstand
totaal onderschatte. Stelt u
voor dat u Brussel overvliegt
en Parijs kunt zien, dan zouden er toch nog zo’n 300
km te vliegen zijn. Maar het
zouden kilometers zijn die
minder lang schijnen. In de
Zuidpool voelt men zich niet
verpletterd, maar gaat men
eerder uit de bol … “

Bovenaan: de Cessna 180 wordt uit haar transportkist
gehaald, naast de ”Magga Dan”. Midden: heropbouw van
de UC-1 (DHC-3) Otter 144669, geleend door de U.S. Navy
en geïmmatriculeerd OO-HAD, tijdens de expéditie 19661967. Let op de jeep “Faut l’faire” van adjudant Léon
Lambert. Hierboven: de Cessna 180 OO-EXP, wordt door
de sneeuw getrokken met een bulldozer (collectie Léon
Lambert).
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Naast het avontuur zelf beleefden we ook een buitengewoon menselijke ervaring. Voor Bernard de Biolley
bestond die uit het uitvoeren
van een prachtig ploegwerk,
zoals hij vertelde in de ”Le
Soir Illustré”: “De herinnering die we over hielden van
het leven in deze sprookjesachtige omgeving, waar we
allen wel eens wilden naar
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Opbouw van het stabilisatievlak van de DHC-3 Otter OO-HAD, in de baai Koning Leopold III in 1967 (Joseph Mousset).
terug keren, was vooral die
van een buitengewone menselijke ervaring, door het
leven dat we er leidden en
door de waarachtige en diepe
banden met de mensen van
onze omgeving. Contacten
die a priori ontdaan waren
van alle kleingeestigheden
en slechts draaiden rond het
werk dat ons wachtte. Ginds
hing de piloot volledig af van
zijn mecanicien. Anderzijds
hingen bijna alle leden van
de expeditie af van de interventie van de luchtmiddelen.
Het was er onmogelijk te
werken zonder elkaars hulp.
Op menselijk vlak was het
bereikte resultaat geweldig
op alle vlakken”.
Majoor Joseph Mousset, die
als geograaf aan de laatste
drie expedities deelnam, en
veelvuldig samen werkte
met de vliegers in het kader
van zijn activiteiten, uitte
zich op dezelfde manier in
het militaire tijdschrift ”Forum”: “De rijkdom van dit
soort expedities, zijn de
menselijke aspecten. (…) Iedereen moet voortdurend op
alles letten: de minste fout
kan aanleiding geven tot een
ramp. Op psychologisch gebied kan men het leven op
een basis in de Zuidpool ver-

was zeer goed. De piloten
lieten ook niet na de leden
van de expeditie te laten
meevliegen en hen aldus te
laten genieten van het zicht
op het pakijs, het schip, het
Ook voor adjudant Léon prachtig landschap en de
Lambert was het menselijk bergen die men kon ondersaspect en de relaties tussen cheiden op 200 km afstand.
de expeditie leden van groot We moeten wel wijzen op de
belang: “De verhouding tus- na-ijver tussen de mecanisen het “aviation” personeel ciens van de Landmacht en
en de rest van de expeditie de Luchtmacht”.

gelijken met dit aan boord
van een duikboot: men leeft
in een gesloten ruimte en alles in die omgeving is kunstmatig”.

Langs de kust in februari 1967, op zoek naar een plaats
voor een basis voor de geodeten, met de DHC-3 Otter OOHAD en met de Cessna 180 OO-EXP. We herkennen Michel
Pierre, Léon Lambert, Roger Fagnoul en Joseph Mousset. Deze laatste beoordeelt de kwaliteit van de sneeuw
(Jean-Pierre Deruyck).
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Pinguïns op bezoek nabij de “Magga Dan” (collectie Léon Lambert).
Bernard de Biolley commentarieerde de operationele en
militaire aspecten in de ”Le
Soir Illustré”: “Deze onderneming was voor ons een
gelegenheid in zeer bijzondere omstandigheden te werken, die op een bepaalde
manier aanleunden bij operationele condities. Er waren
weliswaar geen oorlogsdreigingen, maar op vlieggebied
konden we uit onze raids en
het onderhoud van de toestellen wel lessen trekken
voor inzetten in extreme
condities”.

De jeep “Faut l’faire” van adjudant Léon Lambert werd
speciaal gemodificeerd en aangepast als voertuig om de
luchtvaartuigen van de Antarctica expeditie 1966-1967,
te steunen (Léon Lambert).
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“Mijn grootste voldoening”
verklaarde adjudant Léon
Lambert, “was alle gevraagde opdrachten succesvol
uitgevoerd te hebben, niet-
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Verticale foto van de Belgica bergen, genomen in januari 1967, met een Wild RC5 camera, uitgerust met een 115 mm focus lens, geïnstalleerd aan boord van de Cessna
180 OO-EXP (Jean-Pierre Deruyck).
tegenstaande de moeilijkheden op gebied van meteo
(sterke winden in de bergen,
soms slechte zichtbaarheid,
intense kou in de hoogte) of
techniek (pannes, manueel
starten van de Cessna, navigatieproblemen door het

gebrek aan referenties en
betrouwbare instrumenten,
kleine problemen bij het landen met de ski’s op zachte
sneeuw langs de kust of
hard bevroren sneeuwhopen
in de bergen). We mochten
wel opmerken dat alle toes-

tellen in perfecte staat terugkeerden naar België”.
Deze ervaringen waren ook
interessant voor de Intermachten Algemene Staf die
vanuit Brussel de operaties met land-, marine- en

© Pierre GILLARD 1997-2017 - Alle rechten voorbehouden

135

luchtmiddelen volgde. Men
trok veelvuldige lessen uit
het gelijktijdig tewerk stellen van de drie aspecten van
mobiliteit.
Deelname van het Licht
Vliegwezen aan de laatste expedities.
Begin 1967, evacueerde
België de Basis Koning Boudewijn omdat het niet alleen
de werkingskosten kon dragen, nadat Nederland het
project verliet. Toch kon België tijdens de zomerperioden van 1967-1968, 1969
et 1970, deelnemen aan
enkele
wetenschappelijke
proeven in samenwerking
met Zuid-Afrika, en dit vanaf
de basis Zuidpool opgericht
door dit land. Eigenaardig
genoeg beschikte Zuid-Afrika niet over luchtvaartuigen
voor dergelijke expedities.
De twee landen sloten een
akkoord af. België leverde
zijn twee Cessna 180B vliegtuigen en de DHC-3 Otter en
verzorgde het transport van
de Zuid-Afrikaanse leden en
hun materieel naar de bergachtige streken. In ruil genoten de Belgen gratis van
het maritiem transport aan
boord van een ijsbreker tussen de Kaap en de Zuid-Afrikaanse basis op de Zuidpool,
t.t.z. twee weken varen in de
Stille Zuidzee.
Bovenaan: voorbereiding van de Cessna 180, naast de
“Magga Dan” (Léon Lambert). Midden: in de tent logeren!
(Léon Lambert). Hierboven: einde van een opdracht langs
de Princes Ragnhild kust, in februari 1967; Léon Lambert, een Nederlander en Joseph Mousset wachten op de
aankomst van de Otter (Jean-Pierre Deruyck).
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Deze expedities krijgen het
acroniem “SANAE”, wat betekent: “South African National Antarctica Expedition”, of op z’n Afrikaans:
“Suid-Africaanse Nasionale
Antarktiese Ekspeditie”.
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“Quaker Base” voor de doortocht van de blizzard in 1967. We noteren de aanwezigheid van de Alouette II OL-A31 en de Cessna 180 OO-EXP (Joseph Mousset).
Voor deze Belgo-Zuid-Afrikaanse expeditie stuurde
België z’n vertrouwde Cessna OO-EXP en de Otter OOHAD, die toen nog het registratienummer «144669» van
de US Navy droeg. De vliegtuigen die toen de immatriculaties “OO-Hxx” droegen,
werden
beschouwd
als
“transit” toestellen. De code
“OO-“ is de officiële immatriculatie voor Belgische burger luchtvaartuigen. Op enkele beperkingen na mocht
België de drie letters na de
nationale code vrij kiezen.
Aldus werd de Cessna 180,
OO-EXP geïmmatriculeerd,
verwijzend naar de “Belgische Zuidpool expedities” en
de DHC-3 Otter, OO-SUD,
namelijk “Pôle SUD”.
Bij de expeditie van 19671968, bestuurde commandant Roger Arnhem van het
Licht Vliegwezen de Cessna,
terwijl kapitein vlieger Roger
Fagnoul, naar gewoonte de
Otter piloot was. De fotograaf van de expeditie was
opnieuw adjudant Jean-Pierre Deruyck.

Midden: met vier in een tent voor twee personen in ”Quaker Base” in 1967! Hier is commandant Jean Massart,
piloot van de Alouette II (Joseph Mousset). Hierboven:
luchtopname van de “Magga Dan” (Léon Lambert).

Roger Arnhem was gepassioneerd door alles wat
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mandeur in de Kroonorde,
wegens de diensten die hij
aan de bescherming van de
natuur bewees. In 2004,
was Roger Arnhem voorzitter van de bekende vereniging Veeweyde.

Allen die deelnamen aan de verschillende expedities,
vermelden in hun verhalen, de schoonheid van de maagdelijke Antarctische landschappen (Léon Lambert).
vloog: vliegtuigen en vogels.
In 1944 maakte hij deel uit
van de eerste luchtcadetten
die pas opgericht werden.
Hij wenste militair piloot te
worden en werd opgenomen in de 125ste promotie
en kreeg zijn brevet op 3 februari 1954. Hij vloog met
Auster en vervolgens met
Piper L-18C. In 1960, werd
hij gekwalificeerd op Dornier
Do-27 en werd moniteur. In
1966, schoolde hij om op
138

Alouette II en totaliseerde
dan 4.200 vluchturen. In
1973, werd hij tweede commandant van het 16 Escadrille te Bützweilerhof. Hij
behaalde als eerste officierpiloot van de Landmacht
5.000 vluchturen, kort voor
zijn laatste opdracht op 28
februari 1974. Dan zette hij
zich volledig in voor de vogelbescherming en op 19
december 2002, onderscheidde men hem als Com-

Commandant Roger Arnhem vertelde hoe hij gekozen werd als piloot voor de
Cessna: “Eigenlijk was er
geen selectie voor kandidaten om met de Cessna 180
te vliegen. Zodra ik van de
opdracht wist om naar de
Zuidpool te gaan, in oktober
1967, stelde ik me onmiddellijk kandidaat, als chef moniteur en instructeur in het 15
Escadrille Licht Vliegwezen
te Brasschaat. Ik bleek de
enige kandidaat te zijn voor
deze opdracht. Na de goedkeuring van de escadrille
commandant, werd ik uitgenodigd door baron Adrien de
Gerlache in de lokalen van
Exantar in Brussel. Hij wenste kennis te maken en mijn
professionele en psychologische capaciteiten na te
gaan. Na dit onderhoud bevestigde hij mijn selectie om
deel te nemen aan de zomer
campagne SANAE 9. Vervolgens ontmoette ik Professor
Dr. Tony Van Autenboer (*),
in de algemene materiaal
depot van Exantar te Mechelen, waar ik mijn persoonlijke uitrusting mocht kiezen”.
Deze laatste was de geoloog
en chef van de wetenschappelijke expeditie. Hij was
zeer ervaren en had reeds
meerdere jaren aan de Zuidpool doorgebracht.
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“Ik kreeg geen enkele speciale training voor mijn vertrek naar de Zuidpool, behalve een testvlucht met
de Cessna 180 OO-EXP,
met mijn vriend commandant vlieger Roger Fagnoul
(LuM) op het vliegveld van
Brasschaat, waar het vliegtuig gedemonteerd werd om
vervoerd te worden naar de
Kaap in Zuid-Afrika”.
De twee vliegtuigen werden
ingescheept in de haven van
Antwerpen en als onderdelen overgebracht aan boord
van de ”RSA”, een gewezen
Japanse ijsbrekers in dienst
van de Zuid-Afrikaanse expedities. De Belgische ploeg
verliet Brussel-Nationaal op
28 december 1967, kort na
middernacht richting Johannesburg, en vervolgens Cape-Town, om er dezelfde dag
‘s avonds aan boord van de
ijsbreker te stappen. De RSA
lichtte het anker op 29 december 1967 om 22.20 uur
en kwam aan in de Otterbukta baai op 17 januari 1968.
Eens ter plaatse werden de
vliegtuigen gemonteerd volgens een procedure die routine geworden was voor de
Belgische techniciens, eerste
sergeant-majoor Jos Beyens
van het 18 Escadrille, verantwoordelijk voor de Cessna
en eerste sergeant-majoor
René Dubray en adjudant
Valère Daniels, beiden van
de Luchtmacht en toegewezen aan de Otter.
De hoofdopdracht voor de
Cessna tijdens de BelgoZuid-Afrikaanse expedities
was identiek aan deze ti-

Bovenaan: de DHC-3 Otter geïmmatriculeerd OO-HAD,
werd gepresenteerd aan het publiek tijdens een luchtmeeting (MAP). Hierboven: hetzelfde toestel met verschillende markeringen, gefotografeerd in Noorwegen.
Waarom dit vliegtuig in dit land is terecht gekomen, is
niet geweten (Kay Hagby).
jdens de vorige expedities:
verticale
luchtfotografie.
Commandant Roger Arnhem
vertelde over de condities
aan boord van de OO-EXP:
“De vliegtuigen kregen geen
speciale aanpassing aan de
polaire condities, op de ski’s
na! De Cessna kreeg geen
bijkomende
verwarming.
Terwijl de piloot wat warmte
kon opvangen op zijn gelaat,
door naar voor te buigen,
wanneer de zon schuin vooraan stond, was de fotograaf
versteend na elke opdracht,

in de hoogte boven de onbekende Traumsvola Bergen,
waarvan hij de verticale fotogrammetrie realiseerde (*).
Dit was de hoofdopdracht
die ons toevertrouwd werd
en waarvoor een camera
verticaal geplaatst werd, ter
hoogte van de vloer tussen
de benen van de fotograaf.
Hierbij blies een ijskoude wind door de opening,
rechtstreeks op de operator
die in de kleine plaats achteraan geen bewegingsruimte
had. Na elke opdracht diende
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Op 26 januari 1968, moest
de moniteur van het 15 Escadrille een noodlanding uitvoeren in deze witte hel.
Een onvergetelijke ervaring
… Hij vertelde:
“De Otter en de CESSNA
stegen op van de basis om
08.15 uur om materieel naar
het camp van Jutulröra te
vliegen. Om 10.15 uur vertrokken ze naar SANAE. Op
het moment dat ze de ”nunatak” van Krylen bereikten
op zo’n 130 km Zuidelijk van
de Zuid-Afrikaanse basis,
week de Otter sterk naar
Commandant Roger Arnhem van het Licht Vliegwezen, rechts uit, blijkbaar om een
gefotografeerd voor de Cessna OO-EXP, die hij bestuurt lijn met spleten te volgen.
tijdens de expedities SANAE 9 en SANAE 11. Let op de Ik verloor de Otter uit het
versiering van de propeller spinner van het vliegtuig (col- zicht en was verplicht boven een stevige wolkenlaag
lectie Roger Arnhem) !
te vliegen, die me de weg
versperde. We hadden geen
enkele communicatiemogeik De Ruyck, die zijn benen buiten stond. Mijn collega lijkheid tussen ons!”
niet meer kon plooien, te mecanicien, diende dan een
helpen om uit de cockpit te draagbaar verwarmingstoes- “Ik stuurde een radiobericht
klauteren met zijn houterig tel aan te steken en onder de naar de basis, die door een
motorkap te laten blazen om laag wolkendek bedekt was,
bevroren lichaam!”
maar die antwoordde niet. Ik
de motor te ontdooien”
had onvoldoende brandstof
De verticale fotogrammetrie
bestaat er in, foto’s te nemen “Het onderhoud van het om terug te keren naar Jutijdens evenwijdige vluchten vliegtuig gebeurde in open tulröra. Ik vloog dan maar,
om er een mozaïek van te lucht, zonder enige bescher- zoals het voorzien was in
maken. Die werden gerea- ming tegen de sneeuwstorm” dergelijke situaties naar de
liseerd ten bate van het Na- vervolgde hij. ”De mecani- zee, om te kunnen landen in
tionaal Geografisch Instituut cien was dikwijls genood- de buurt van het schip, maar
zaakt stukken van de motor de RSA bleef onzichtbaar en
in de Abdij Ter Kameren.
te controleren of te herstel- ik bevond me op lage hoogte
Als men het had over de be- len met naakte handen. Op boven het pakijs. Ik keerde
trouwbaarheid van de Ces- een dag in ons “bergkamp” om en vloog in scheervlucht
sna, antwoordde comman- van de Jutulröra, diende ik naar de kliffen van de kust”.
dant Roger Arnhem: “Er mijn mecanicien naar mijn
ontwikkelde
deden zich geen problemen tent te begeleiden, want zijn “Ondertussen
voor, behalve bij het star- handen waren na enkele mi- de ”white-out” zich op het
ten ’s morgens, en die wa- nuten werken bevroren en continentaal plat. Ik vond
ren te wijten aan het feit dat hij huilde als een kind van een doorgang van enkele
meters onder de “white-out”
het vliegtuig onbeschermd de pijn. … “
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die zich onmiddellijk sloot.
Ik raakte het ijs in volle
vlucht, sloot de motor af en
gleed verder op de sneeuw.
De glijpartij die volledig zonder zicht verliep leek me
eindeloos. Zonder mijn snelheid kunnen in te schatten,
maakte ik een draaibeweging om te kunnen stoppen,
alvorens in een spleet of een
sneeuwmassa terecht te komen. Tot mijn opluchting
stopte het vliegtuig onbeschadigd. Met de hoop dat de
extreme weersomstandigheden snel zouden veranderen,
liet ik de motor in traagloop
draaien. Bij de minste opklaring zou ik dan mijn vlucht
naar SANAE, dat zich niet
ver van het punt van mijn
noodlanding kon bevinden,
te hernemen. Het was 11.45
uur. Elk uur verzond ik een
radiobericht en een morse
signaal. Ik maakte het vliegtuig vast met piketten en
koorden. Om 13.15 uur stak
de wind op, wat een goed teken was. Ik hoopte dat mijn
ploeg van SANAE zich niet
te erg verontrustte, vooral
omdat de telegrafist van de
RSA me regelmatig voor mij
onverstaanbare ”bip bips”
verstuurde, waar ik op een
fantaisistische manier op
antwoordde, om hen te laten verstaan dat het contact
gemaakt was…”
“Om 12.30 uur, legde ik de
motor stil uit vrees zonder
brandstof te vallen, op het
ogenblik dat de hemel zou
open trekken (vooral omdat
het instrument buiten gebruik was!). In deze witte
gewatteerde atmosfeer (va-

Jos Beyens en Pierre Dubray dooptent de Cessna OO-EXP
met de letters ”AAA”, hetgeen ”Arnhem Antarctica Airlines” betekende, uit sympathie voor de piloot (collectie
Roger Arnhem) !
nuit mijn cockpit zag ik amper mijn roeren …), hoorde
ik stemmen die ik herkende
en toebehoorden aan personen op tientallen duizenden kilometers afstand … Ik
dacht een depot te zien als
een zwart puntje op 90° van
het vliegtuig. En dan verscheen de gekleurde silhouette van het schip in de verte
… Al deze ”hallucinaties”
(het was op dat ogenblik
17.45 uur, na 6 uren isolatie
dus, in een witte cel zonder
uitgang …) verplichtten me
aan iets anders te denken.
Had ik maar mijn morse alfabet niet vergeten in mijn
cabine van de RSA. Ik had
leesbare berichten kunnen

verzenden! Ik bladerde in de
logboek van het vliegtuig, vol
inschrijvingen van mijn collega’s uit vorige expedities,
maar dit kalmeerde mijn
tot het uiterste gespannen
zenuwen niet, want ik las
dat de Cessna het lichaam
had teruggevonden van een
dood gevroren Japanner, in
gehurkte positie en dit op
slechts enkele kilometers
van zijn kamp. Plots hoorde
ik het geluid van een vliegtuigmotor: zou het de Otter
zijn? Ik schoot twee noodraketten af en stak rookpotten
aan omheen mijn vliegtuig.
De Otter passeerde op lage
hoogte en liet rookwolken
na. … Hij verwijderde zich …
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trouve à basse altitude audessus du pack ice. Je fais
demi-tour en rase-mottes et
me dirige vers la falaise côtière ».
« Entre-temps, le « whiteout » s’est développé sur le
shelf. Je passe dans une percée de quelques mètres de
haut seulement en dessous
du « white-out », qui se ferme aussitôt sur moi. En vitesse de croisière, je touche
la glace, je réduis le moteur
et je glisse sur la neige. La
glissade, dans une visibilité
nulle, me paraît interminable. Sans pouvoir apprécier
ma vitesse au sol, je fais un
« cheval de bois » en vue
de m’arrêter (avant de rencontrer une crevasse ou un
congère !) L’avion s’arrête
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Hierboven: de Cessna 180
OO-EXP, gefotografeerd ten
à mon grand soulagement,
Zuiden van de Jutulröra.
indemne. En espérant un
Hiernaast: Roger Arnhem
changement rapide de ces
met Roger Fagnoul, piloot
conditions atmosphériques
van de Otter OO-HAD (collecextrêmes, je laisse tourner le
tie Roger Arnhem).
moteur au ralenti. A la moindre éclaircie, j’espère pouvoir reprendre mon vol vers
SANAE, qui ne peut être fort Had hij mij gezien? Helemaal
éloigné de mon point d’at- niet zeker, want de zichtbaaterrissage forcé. Il est 11.45 rheid was erg beperkt. Maar
hrs. Toutes les heures, je Roger Fagnoul was een held
lance un message radio et aan de stuurknuppel”.
tapote sur mon poste morse.
J’arrime l’avion au moyen de “ Het leek me een eeuwipiquets et de cordes. Il est gheid tot de Otter, uit het
13.15 hrs et le vent se lève, niets, dicht bij de Cessna
ce qui est bon signe. J’espère landde om 18.30 uur. Ik liep
que mon équipe à SANAE ne naar de Otter, klom op het
s’inquiète pas trop, d’autant landingsstel en bood door
plus que le télégraphiste du het raam van de cockpit enRSA me lance des « bips kele snoepjes aan Fagnoul …
bips » incompréhensibles, Een kameraadschappelijke
mais auxquels je réponds de gebaar dat me moest kal-
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meren. … Eerst stapte een
Zuid-Afrikaanse dokter uit
de Otter, met een spuit en
twee morfine ampullen voor
mij … Ik wist hem te overtuigen dat ik het goed stelde
en bedankte hem voor zijn
diensten”.
“Onze expeditiechef Tony
Van Autenboer en mijn
mecanicien Beyens, waren
eveneens aan boord, met
husky honden en een slede,
voor het geval ik gekwetst
zou geweest zijn. Ik vernam
ook dat twee Musket voertuigen langs de kust naar
mij op zoek waren”.
“Vermits de tank van de Cessna inderdaad leeg was, hevelden we voldoende brandstof over van de Otter, door
middel van conserven dozen, om SANAE te bereiken
na enkele minuten vlucht …
De ontvangst was er hartelijk (koffie en warme choco).
Om middernacht steeg ik op
richting Jutulröra, met een
lading materieel. Gelukkig
en vermoeid gleed ik in mijn
slaapzak om 02.00 uur “.
Overtocht langs Afrika.
Op 16 februari 1968, demonteerde men de vliegtuigen
en bracht ze aan boord van
de RSA. Hiermee eindigde
de expeditie SANAE 9. De
ijsbreker verliet het Zuidpool
continent. Maar voor de Belgische vliegers is het avontuur lang niet over … Na de
koude van de Pool, wachtte
hen de hitte van Afrika. Het
was inderdaad voorzien dat
op het einde van de expe-

Hierboven: besneeuwde helling van de Jutulröra. In de
verte ziet men het kamp bestaande uit vijf tenten. Hierboven: het kamp van de Belgische ploeg aan de Jutulröra
(Roger Arnhem).
de haven van Cape Town,
met de vrolijkheid van een
weerzien! De Zuidpool zomer
expeditie van 1967-1968,
eindigde voor de negen Belgen, van wie vijf militairen,
die wetenschappelijke en logistieke steun leverden aan
SANAE 9, de Zuid-Afrikaan“Op 29 februari 1968 legde se winterploeg van de bahet Stoomschip RSA aan in sis Queen Maud Land. Twee

ditie, de twee vliegtuigen
door de lucht zouden gerepatrieerd worden. In het Forum tijdschrift vertelde commandant Roger Arnhem hoe
de fabelachtige terugkeer
verliep, in zijn artikel “Van
Cape-Town tot Brussel”:
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maanden doorgebracht in
de maagdelijke bergen van
Jutulora en Sverdrupfella
… Dagelijkse vluchten in
opdracht van de fotogrammetrie op meer dan 9.000
voet, boven het bergachtig
massief, tot de cols overdekt met eeuwige sneeuw
… uitwendige temperaturen
rond de –45°C en geen verwarming in de Cessna. Als
de piloot al kon profiteren
van een karige verwarming
door de zonnestralen in de
cabine, was dat helemaal
Roger Arnhem en de fotograaf Jean-Pierre Deruyck zijn niet het geval voor de opeklaar, om in de Cessna 180 in te stappen voor een foto- rateur-fotograaf. Adjudant
grammetrie opdracht boven het bergachtig massief (col- Jean-Pierre Deruyck, zat op
lectie Roger Arnhem).
de vloer met de camera tussen de benen voor de verticale foto opnamen, en hij
versteende meer en meer
na verloop van tijd. Arme
Jean-Pierre! Na opdrachten
van drie uren, moest men
hem uit zijn oncomfortabele
situatie bevrijden, waarbij
hij in zijn werkpositie vast
zat. Hij werd langzaam “ontplooid” bij dit maneuver, om
hem uit de cabine te krijgen
… Maar de “witte bladzijde” van onze expeditie was
beëindigd”.

Jos Beyens en Roger Arnhem poseren voor de Cessna OOEXP ten Zuiden van de Jutulröra (collectie Roger Arnhem).
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”Vanaf we een stap zetten op
de Zuid-Afrikaanse bodem,
begon voor mij en mijn vertrouwde mecanicien eerste
sergeant majoor Jos Beyens
een nieuw leven: Exantar
had gepland om de vliegtuigen te repatriëren langs
de lucht, in opeenvolgende
sprongen van Cape Town
naar Brussel. Om diplomatieke en autonomie redenen,
moest de reis langs de Afrikaanse Westkust verlopen”.
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Brandstof voorraad ten Zuiden van de Jutulröra (Roger Arnhem).
“Vanaf 1 maart 1968, werden de vliegtuigen overgebracht naar het militair vliegveld van Ysterplaat, waar
een sympathieke ploeg van
zo’n twintig mecaniciens
hun vindingrijkheid en liefde
voor de mechaniek toonden
en zo goed en kwaad als het
ging onze Cessna en de Otter van mijn vriend kapitein
vlieger Roger Fagnoul herstelden. Deze laatste zou dodelijk verongelukken in Irak
in 1971 boven de bergen van
Khandil. Op 11 maart, na de
traditionele groepsfoto, met
enorm veel zelfvertrouwen,
gestimuleerd door het vooruitzicht nieuwe horizonten
te verkennen, had het eerste
vertrek plaats …”

“Omdat het voor burgervliegtuigen verboden was
over de Westkust van ZuidAfrika te vliegen, wegens de
openlucht
diamantmijnen,
dienden we eerst koers te
zetten naar Alexander Bay,
via de Piquetberg: een eentonige maar grandioze vlucht
boven enorme bergachtige
terrassen, plotse valleien
met droge rivierbeddingen
en in de verte zeldzame
geïsoleerde boerderijen. In
Alexander Bay landden we
op een kleine beton piste
in een woestijnachtige site,
omringd door een drievoudige veiligheidsbarrière: we
bevonden ons in één van de
mijnkampen waar de controle uiterst streng was”.

“De vormelijke, ontvangst
was toch hartelijk en we
werden naar een “stad” van
de maatschappij gebracht.
De “vakanties” vingen wat
in mineur aan, maar waren
toch niet onaangenaam …
’s Anderdaags ging het naar
Windhoek, dat we na 4 uren
bereikten, met een vlucht
over de Huns Mountains
met hun indrukwekkende
canyons en hun verweerde
bergen in verschillende verdiepingen, waar geen leven
te bespeuren viel. We stelden ons de vraag wat de
overlevingskansen waren in
een dergelijke uitgestrekte
omgeving. Bij de technische
tussenlanding te Ondekarema, verbroederden we met
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Ontscheping van de Cessna in de Capetown haven, om langs de baan naar het vliegveld van IJsterplaat in Zuid-Afrika gebracht te worden (Roger Arnhem).
de bemanning van een militaire Cessna (en welk een
Cessna!), met het nationaal
embleem, de “Springbok”.
Het deed ons deugd de licht
blauwe muts van de piloten
te zien … De vergelijking van
de twee vliegtuigen liet ons
even dromen. Het moest gezegd worden dat onze OOEXP niet speciaal verwend
was op gebied van besturing
en navigatie! Oordeel zelf:
geen kunstmatige horizon,
geen ”turn & bank”, geen
brandstofaanduiding, hoeveelheid noch druk aanduiding, geen temperatuurme146

ting van de cilinderkoppen,
geen gyrokompas, geen radiokompas, noch VOR, geen
HF radio, en ik vergeet meer
tekortkomingen! Maar daartegenover een ongelooflijk
vertrouwen in het toestel
dat wat mee gemaakt had
tijdens de verschillende missies in de Zuidpool. …”
“Zonder problemen aangekomen te Grootfontein,
waar we de nacht moesten doorbrengen wegens de
zware onweersbuien die de
buurt deden kraken. Deze
typisch Afrikaanse weer-

somstandigheden, die dikwijls op het einde van de namiddag losbarsten, brachten
ons ertoe ’s anderdaags om
04.00 uur bij het ochtendgloren op te stijgen om van
de beste uren van de dag te
profiteren. Vooral omdat de
weersvoorspellingen, als we
ze al kregen, zeer summier
waren”.
“De derde dag, bij onze aankomst te Sada Bandera in
Angola, ontdekten we andere landschappen. Na de
dorre bergen en de “bushes”
van Zuid-West Afrika zagen
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we de eerste typische inheemse dorpen, gebouwd in
immense moerasgebieden.
Eens de Angolese grens bereikt, was het verschil opmerkelijk en benadrukt door
het overvliegen het reservaat van Tiposha Pan. We
vervolgden onze weg naar
Lobito, na kennis gemaakt
te hebben met enkele zebra en antilopen kuddes.
De avond te Lobito eindigde
zoals alle avonden van de
reis, met de gedetailleerde
studie van de weinig gedetailleerde kaarten, om een
weg in te schatten, eerder
dan te bepalen, zonder markante merkpunten. De kaarten op een dusdanige kleine
schaal, hielpen ons eerder
het Afrikaanse continent te
verlaten dan om een route
te bepalen. “River Unknown”
en “Mountain Unknown” waren zowat de enige zichtbare
aanduidingen”.
“’s Anderdaags, op 14 maart,
bereikten we zonder problemen Luanda. We verloren
geen tijd en vertrokken naar
Cabinda, de Portugese enclave die ons toeliet de sprong
te maken naar het Spaanse
Angola-Guinea. Tijdens deze
etappe overkwam ons allerlei
onheil (klimatologisch, diplomatiek, technisch of eenvoudigweg administratief), dat
zou eindigen te Lyon met de
breuk van het staartwiel van
de Otter bij het landen”.
“Cabinda ontving ons in
een minderwaardig hotel,
“Grande” genoemd waar een
Amerikaanse bankier ons
naartoe voerde. De sfeer

die er heerste was er één
van wantrouwen, beheerst
door de petroleum oorlog
in de schaduw van de derricks en boorplatformen op
enkele kabellengten van de
kust. Het middagmaal bestaande uit frieten en kip,
werd ons opgediend door de
zaakvoerder, per toeval een
Belg! We brachten de nacht
slapeloos en zenuwachtig
door, met een ontelbaar
aantal vraatzuchtige en niet
te temmen vliegjes om ons
heen. … We waren gelukkig
Cabinda te kunnen verlaten
in de duisternis van een vaalgele vochtige ochtend. Het
weer was drukkend en onzeker. We vlogen gedurende
uren over het regenwoud,
zonder het minste bruikbaar
merkpunt. Met de Gabon
stroom in zicht, landden we
te Port-Gentil, dat zijn naam
best verdiend had, want de
Gabonese douanebeambten
ontvingen ons op z’n Frans,
met een uiterste vriendelijkheid. Het tweede deel van
deze vijfde dag bracht wat
ongerustheid mee: het weer
was uitgesproken slecht en
we konden ons niet de minste
navigatie fout veroorloven.
De toegang tot het luchtruim
van Kameroen was ons formeel ontzegd en we konden
slechts op onszelf rekenen
om over het land te vliegen
en dan naar het Westen uit
te wijken naar het eiland
Fernando Po, in het midden
van de Golf van EquatoriaalGuinea. Omdat het “punt
zonder terugkeer” ter hoogte
van Douala lag, moesten we
kost wat kost aankomen te
Santa Isabel op het Guinees-

Spaans of landen te Douala,
hetgeen het einde van de
expeditie zou betekenen,
want we hadden geen visa
kunnen verkrijgen, alhoewel
we diplomatieke paspoorten
bezaten. Door het feit dat
we van Zuid-Afrika kwamen,
werd ons eveneens een weigering betekend door Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Kameroen, Dahomey,
Togo en Ghana, die alle op
onze vluchtroute lagen….”
“Na drie vluchturen ter
hoogte van Douala, meldde de verkeerstoren ons de
meteo voor gans Kameroen:
minder dan 500 voet plafond
en onweer. Toen we dachten
ter hoogte van het eiland
Fernando Po te zijn, draaiden we naar de Atlantische
Oceaan en vlogen we over
water. Normaal berekend
verwachtten we twintig minuten vluchttijd naar Santa
Isabel, maar we kenden de
windkracht en richting niet
en het eiland was zo klein.
… Na dertig minuten vliegen, nog steeds niets, behalve lage donkere wolken,
die ons de weg versperden,
en verplichtten te dalen tot
400 voet, met een slagregen die krachtig op de voorruit sloeg. Jos en ik waren
nat in ‘t zweet: zowel door
het angstzweet als door de
vochtige warmte die ons omringde. Gelukkig was onze
vlieguitrusting niet meer
dan rudimentair: sandalen,
zwembroek, en zonnebril
die tot niets diende. Ik denk
dat ik nooit zo gebeden heb
tot de Heilige Maagd dan die
dag! Zelfs Sint Isabelle, pa-
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De Havilland Canada DHC-3 Otter
zijn eerste vlucht uit. Tussen 1951 en 1967 werden
er 466 toestellen geproduceerd. Zoals de Beaver, kan
het toestel uitgerust worden
met een landing stel met
wielen, vlotters en ski’s, zodat het een echt vliegtuig
voor alle terreinen en alle
seisoenen was. De originele
versie had de Pratt & Whitney R-1340 stermotor van
600 pk. Maar achteraf zagen
verschillende projecten het
licht, om de motorisatie aan
te passen, met de Poolse
zuigermotor PZL ASz-62 of
de Canadese Orenda of nog
de turbomotoren Garrett/
Honeywell TPE-331, Pratt
& Whitney Canada PT-6A
Op 12 december 1951, of Walter 601E. Vervolgens
voerde het Otter prototype diende de Otter als basis
In de jaren na het einde van
WO II, verwierf de constructeur De Havilland Canada,
gevestigd te Downsview, in
de buitenwijken van Toronto
in Ontario, een stevige reputatie met de ontwikkeling en
productie van de trainings
tweezitter DHC-1 Chipmunk
en van het brousse toestel
DHC-2 Beaver. In het begin
van de jaren 1950, ondernam De Havilland Canada de
ontwikkeling van een ander
brousse vliegtuig, rechtstreeks geïnspireerd door de
Beaver, maar groter, om 9
tot 10 passagiers te kunnen
vervoeren of het equivalent
in fret: de DHC-3 Otter.

voor de ontwikkeling van de
tweemotorige DHC-6 Twin
Otter, waarvan de productie
de laatste jaren hernomen
werd, onder het banier van
Viking Air, een Canadese
constructeur die het geheel
van de certificaties van het
type De Havilland Canada
overnam, met uitzondering
van de DHC-1 Chipmunk en
de DHC-8 Dash 8.
Zoals van de Beaver, blijven
er een aantal aanhangers
van de Otter, die ze hoofdzakelijk inzetten voor brousse
operaties, maar ook voor regelmatige verbindingen met
vlotters, zoals bijvoorbeeld
tussen Vancouver en Victoria in Brits Colombia.

Foto Pierre Gillard
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trones van het eiland, heb ik
om het even wat beloofd om
een palmboom te zien in het
midden van deze oceaan!
Af en toe een vluchtig teken
van hoop: we dachten de
omtrek van het kleine eiland
te zien op het water, maar
neen het was nog maar eens
een donkere wolk, die voor
ons voorbij trok … En dan
plots, toch, een palmboom
gordijn, wat verdekt in de
lage wolken op enkele honderden meters voor ons!”
“Een kwart ronde van het
eiland op golfhoogte, en bij
het zien van een gat in het
bos, een korte bocht en een
directe nadering, zonder
radio, landden we op een

smalle baan, die wat helde
richting binnenland van het
eiland. Na de landing, tot
verbijstering van de Spaanse verkeersleiders, klopten
we met platte handen op
de grond, uit vreugde om
de vaste grond terug te vinden, en toen vernamen we
tot onze schande dat we in
de verkeerde richting geland
waren! Na deze emoties besloten we een volledige dag
rust te nemen. Deze rust
werd ons trouwens opgelegd
door een monetaire crisis in
Europa, die ons verbood de
hotelkosten in dollars te betalen. Op 17 maart stegen
we op richting Lagos in Nigeria: het was verboden over
het binnenland te vliegen

wegens de gevechten, zelfs
luchtgevechten, die plaats
grepen door de opstand van
Biafra. Gedurende meer dan
vier uren vlogen we hoog
boven een uitgestrekt deltagebied en enorme moerassen. We zagen een tanker
branden langs de kust”.
“Na Nigeria kwamen we gelukkig en ontspannen aan
te Abidjan in de Ivoorkust.
Vervolgens maakten we op
18 maart een tussenstop te
Monrovia, een eigenaardige
staat van Libéria, die op zijn
Amerikaans leeft met cocacola en ice-cream, maar
waar de miserie te wachten
stond, eens men de hoofdstraat van de hoofdstad ver-

De volledige ploeg van SANAE 9, verzameld bij haar aankomst te Brussel op 27 maart
1968, voor de DHC-3 Otter OO-HAD van de expeditie (collectie Roger Arnhem).
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Vlag van de SANAE-expedities (Roger Arnhem).
liet. Op 19 maart ging het
verder naar Freetown in
Sierra Leone, zonder vluchtplan, noch meteo dekking,
en vervolgens via Portugees
Guinea en Gambia naar Dakar in Sénégal. Eindelijk
een uitgeruste luchthaven:
Yoff-Dakar! Op 21 maart,
vertrokken we naar Mauritanië: vier uren vlucht in een
zandstorm, die de zowel de
lucht als de grond met een
palet aan kleuren bedekte,
gaande van oker tot grijsgeel en die de zichtbaarheid
ook verticaal beperkte”.
“Aangekomen te Port-Etienne waar een lokale regeringsvertegenwoordiger
onze zenuwen sterk op de
proef stelde door ons geen
toelating te geven om op te
stijgen, omdat we teveel op
bebaarde huurlingen leken.
Na uren kruiperig gepalaver,
met lange verontrustende
stiltes mochten we weg.
… Vervolgens maakten we
een meer dan vijf uren durende toeristische tocht op
300 voet boven uitgestrekte vlakten van licht zand en
150

donkere duinen om aan te
komen te Villa Cismeros en
vervolgens te Al Asuin in de
Spaanse Sahara. Op de parking waar de Cessna door
een vrachtwagen getrokken
werd wegens de felle wind,
zag ik He-III, Ju-52 en een
Do-27!”

tje, waarvan we de geur niet
meer kenden. De patrouille
van de Rode Duivels wachtte ons op boven de Mosane
vallei: en het was vleugel in
vleugel dat de blauwe sterren van het embleem van de
Zuidpool expeditie en de nationale kokardes samen een
broederlijke formatie vormden, met een explosie van
vreugde, een uitgewisselde
glimlach en opgestoken duimen! Een gedenkwaardige
wijze om ons welkom te
heten in het Belgisch luchtruim!”

Het Afrikaanse deel van de
Zuidpool expeditie 19671968, sloot aldus af op de
tarmac van Melsbroek. Terloops konden we opmerken
dat er 83 vluchturen nodig
waren voor de terugtocht
van de Cessna. Een ervaring
“Van 22 tot 26 maart volg- die veel piloten maar al te
den de etappes mekaar op graag in hun vliegboek zouzonder grote moeilijkhe- den inschrijven!
den, (Marrakesh, Tanger,
Gibraltar), behalve in Lis- SANAE 10.
sabon waar ons de toelating om te landen geweigerd Voor de zomercampagne
werd op vijf minuten van de van 1969, verving Willy
landingsbaan, wegens het Kother commandant Roger
slecht weer: even was er Arnhem, als piloot van de
paniek want alle Portugese Cessna voor SANAE 10. De
vliegvelden op onze weg de- onvermijdelijke Roger Fagden hetzelfde. Uiteindelijk noul vertrok nog maar eens
aanvaardde Sevilla ons on- met de Otter, en de mecaderdak te geven, na heel wat niciens eerste sergeant-maverstaan problemen vanwe- joor Gilbert Nicolas voor de
ge de Spaanse karabiniers. Cessna en Valère Daniels
Daarna werden het Valance van de Luchtmacht voor de
Otter. Voor SANAE 9 keeren Lyon”.
den beide vliegtuigen terug
“Op 27 maart 1968, staken langs de lucht, maar voor de
we tijdens de laatste vlucht twee expedities SANAE 10 et
de Belgische grens over in 11, deed men een beroep op
een schitterend lente weer- schepen om de ontmantelde
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Cessna en Otter te repatriëren.
SANAE 11.
Begin 1970 nam België andermaal deel aan SANAE 11
met de Zuid-Afrikanen. Roger Arnhem vond zijn Cessna terug, maar Roger Fagnoul was afwezig. Hij zou
het voor altijd zijn, want tot
groot verdriet van allen die
hem gekend hadden, was
hij verongelukt in Irak op 7
december 1971, toen hij bij
een overvlucht van een Siai
SF260 Marchetti, naar Pakistan, in slechte weersomstandigheden terecht kwam
in de bergketen van Kandil.
Het was commandant vlieger Marcel Schollaert van de
15 Wing van de Luchtmacht,
die hem verving aan de sturen van de Otter OO-HAD.
De mecaniciens voor deze
reis waren eerste sergeanten-majoor Gilbert Nicolas
van het Licht Vliegwezen en
René Dubray van de Luchtmacht.
De ploeg verliet BrusselNationaal op 3 januari 1970
naar Zuid-Afrika en scheepte in op de ijsbreker RSA, die
aankwam in de Zuidpool op
10 januari 1970 om 19.00
uur. Het schip meerde aan
in de Baai Amiral Byrd van
het gebied Reine Maud op 24
januari 1970. ’s Anderdaags
voerde commandant Roger
Arnhem de testvlucht uit
met de Cessna. Op 29 januari 1970 hadden de piloten
een ongeval met de Otter.
Commandant Roger Arnhem
vertelde:

Voor de SANAE 11 expeditie, is Roger Arnhem opnieuw
aan de sturen van de Cessna 180 OO-EXP (collectie Roger
Arnhem).
“Die namiddag waren onze
twee vliegtuigen verzameld
op de voorlopige basis, tegenover de Amiral Byrd Bay,
waar het Zuid-Afrikaans
schip RSA, aangemeerd lag.
Een kleine ploeg installeerde
een volumineuze radio-echo
uitrusting. Dit zeer gesofisticeerd materieel liet de studie toe van de ijskorst van
de Zuidpool door Hugo Decleir, een geoloog die een
doctoraat beëindigde in glaciologie en door professor
geoloog Tony Van Autenboer. Deze pionier opzoekingen, dienden onherroepelijk
afgebroken worden ten gevolge van een dramatische
gebeurtenis met de Otter,
hierna verteld”.

Otter. Alhoewel het om veiligheidsredenen afgeraden
was de twee piloten samen
te laten plaats te nemen in
één vliegtuig, kreeg ik toch
de toelating om Schollaert
te vergezellen in deze eerste
testvlucht met de radio-echo
sonde. De bedoeling was
Schollaert bij te staan, voor
deze eerste vlucht met de
Otter en eerste landing op
ijs, in het wel speciale luchtruim.”

“Opgestegen om 19.40 uur
in gezelschap van Hugo
Decleir, Stany Berckmans
(meetkundige), Jean-Marc
Corbisier (LuM weerkundige) en een Zuid-Afrikaanse
electricien. De vlucht boven
zee verliep vlot, en de son“Commandant Marcel Schol- de werkte uitstekend. Bij de
laert (LuM), van het trans- terugkeer gaf ik de sturen
portescadrille van de Basis aan mijn vriend Schollaert
van Melsbroek, een militaire voor de landing. De lanpiloot met veel ervaring was dingsplaats op een stijgende
verantwoordelijk voor de helling, nabij de basis Otter-
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pit. De motor stond in brand
… Gelukkig, als men het zo
mag stellen, was mijn deur
afgescheurd, zodat ik snel
uit het vliegtuig kon springen, blindelings door een
scherm vlammen. … Mijn
vriend Schollaert had de tijd
zijn deur rustig te openen en
uit de cockpit te springen.
De andere bemanningsleden
waren ongedeerd en verlieten het toestel langs het
bergruim”.
“Ik had enkel geschroeide
wenkbrauwen en baardharen. We verwijderden ons
samen, van het brandend
vliegtuig dat volledig opbrandde zonder ontploffing.
Een dergelijk ongeval met
een Otter uitgerust met een
gewoon onderstel met wielen, is dodelijk, omdat de
copiloot onvermijdelijk gespietst wordt door het rechtse been van het onderstel
dat de zetel doorboort. In dit
geval was het impact minder
puntig, want de ski’s waren
meer dan drie meter lang
en de schok werd gelukDe DHC-3 Otter OO-HAD ging verloren in een ongeval te kig, meer naar achter verOtterbukta, op 29 januari 1970. Gelukkig werd er nie- plaatst!”
mand gekwetst (Roger Arnhem).
“Uiteindelijk had deze kleibukta, was goed gekozen, gens de ski aan stuurboord ne menselijke fout weinig
maar de Otter kwam te snel raakten het ijs brutaal. De ernstige gevolgen voor de
en te laag aan, met terug- schroef scheurde af en ging bemanning, maar de vergetrokken gashandel en in rakelings over onze hoofden. nieling van één van de twee
een neus hoog positie. Door De voorkant van het vlieg- vliegtuigen,
veroorzaakte
gebrek aan dubbele bestu- tuig schuurde over het ijs en een gebrek aan noodzakeliring en aan interfoon, kwa- de”strut” (been van het lan- jke luchtsteun aan de Belgomen mijn gebaren en kreten dingsstel” doorboorde de ca- Zuid-Afrikaanse expeditie,
te laat … Met volle flappen bine, juist achter mijn rugs- voor transport van materieel
zakt de Otter naar rechts teun, en vernielde daarbij de en personeel naar het hoogen het hernemen van het elektrische- en radio-instal- gebergte, lucht fotogramgas kwam te laat. De staart latie. Er ontstonden kortslui- metrie, echosondage, enz.
van het vliegtuig en vervol- tingen en brand in de cock- Aldus ontmantelde men alle
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wetenschappelijke
onderzoeken in het Zuidpool gebied, die reeds lang en zorgvuldig waren voorbereid,
samen met onze Zuid-Afrikaanse vrienden, voor deze
expeditie SANAE 11”.
Na het ongeval werden de
verkoolde resten van de Otter ter plaatse achtergelaten.
Enkel het staartvlak waar de
verschillende etappes van de
Afrika reis in 1968 stonden
op vermeld, werd gerecupereerd bij wijze van herinneRoger Arnhem poseert voor “zijn” Cessna 180 OO-EXP,
ring”.
herschilderd voor zijn laatste expeditie (collectie Roger ArIn de volgende dagen zette nhem).
men de vluchten, ondanks
alles verder met de Cess- ciens en wetenschappers, die persoonlijke titel deel uit van
na. De laatste vlucht greep nooit sneeuw gezien hadden de eerste expeditie”.
op 20 februari 1970 plaats en dikwijls nog universitaire
met de expeditie chef, dok- studenten waren. Ik was met Begin 1970 maakte men een
ter Tony Van Autenboer. Op mijn 43 jaren de oudste van definitief einde aan de Belgishet moment dat de OO-EXP de expeditie. … De gebruikte che expedities naar de Zuidgedemonteerd aan boord taal was hoofdzakelijk het pool, hetgeen erg betreurd
van de RSA gebracht werd, Afrikaans. Ook een Schot werd door het nationaal wehad hij 16.45 uur gevlogen en een Duitser maakten ten tenschappelijk milieu.
ten voordele van de expeditie SANAE 11. Op 21 februari
1970, organiseerde men een
barbecue aan boord van het
schip, alvorens het anker te
lichten naar Zuid-Afrika.
Zelfs na het ongeval met de
Otter, bleef de samenwerking tussen Belgen en ZuidAfrikanen uitstekend. “De
sfeer tussen de Belgische
deelnemers en de Zuid-Afrikaanse leden van SANAE 9
en 11 was zeer vriendschappelijk en de wederzijdse samenwerking uitstekend” verklaarde commandant Roger
Arnhem. “De Zuid-Afrikaanse ploeg, bestond uit een
twintigtal zeer jonge techni-

Deze ondergesneeuwde tent van een Belgisch kamp toont
duidelijk aan, dat een deelname aan Zuidpoolexpedities
in die periode geenszins in comfortabele en luxueuze
omstandigheden verliep (Roger Arnhem) !
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Herinneringen van de
Belgo-Zuid Afrikaanse
expedities.
Wanneer men achteraf
vroeg aan commandant Roger Arnhem welke lessen hij
trok uit zijn twee deelnames
aan de SANAE expedities,
vertelde hij:

Na deelgenomen te hebben aan talloze expedities in Antarctica, diende de Cessna 180B OO-EXP later bij het
droppen van valschermspringers, op het vliegveld van
Namur-Temploux, zoals men op deze foto kan zien (bovenaan), genomen op 7 september 1986 (Pierre Gillard).
Het is spijtig dat dit historisch vliegtuig dat een plaats
verdiende in het Luchtvaartmuseum te Brussel, verkocht
werd aan de eigenaar van een privéverzameling in de
Verenigde Staten, die er gelukkig zorg voor droeg (FlugKerl2).

“Wat ik wil benadrukken,
na mijn twee verblijven aan
de Zuidpool: de meteorologische condities wisselden
sterk in zeer korte tijd. Van
een onbeperkte zichtbaarheid kon men brutaal naar
een “white-out” over gaan
in een half uur, wat elke navigatie van meer dan een
uur boven het continentaal
plat, potentieel gevaarlijk
maakte. Wanneer het mooi
weer was in de bergen, met
volle zon en geen wind, kon
men de stilte haast horen.
De vredelievende atmosfeer
was dan onvergelijkbaar en
we voelden ons zo klein in
deze grootse en ongerepte
natuur”.
“Men zou kunnen denken dat
deze immense witheid zou
kunnen vervelen”, vervolgde
hij. “Dat was absoluut niet
het geval en de ontmoeting
met een”nunatak” (zwarte
rots die boven het ijs uitstak) werd een vitaal element
tijdens de vlucht”.
“Op menselijk vlak vereiste
de ploeg een zorgvuldige,
wel overwogen organisatie,
want de veiligheid van iedereen hing er van af: iedereen was verantwoordelijk
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voor de andere en de groepsgeest moest warm zijn. Elk
comfort was onmogelijk,
zelfs op de vaste basis. In de
tenten lagen de slaapzakken
op het niveau van het ijs,
dat langzaam de vorm van
het lichaam aannam, zodat
de slaper vast zat voor de
rest van de nacht …”
“Uit het vliegtuig gezien
waren alle landschappen
prachtig, langs de kust, in
de bergen, de vlakten met
enorm diepe en brede spleten, onmogelijk te overschrijden te voet of met een
voertuig … Ik zal me steeds
de immense regenboog herinneren die gans het continent scheen te omsluiten. En
vooral die enorme ronde en
witte maan, die zich voor mij
presenteerde aan de kust bij
het vallen van de nacht: ze
scheen het continent te raken en zich slechts op enkele kilometer van mij te bevinden. Zowel in de breedte
als in de hoogte moest men
rondkijken om het spektakel ten volle te bewonderen.
Een enig en onvoorstelbaar
spektakel, behalve dan in
deze extreme streken”.
“Een ander verrassend weerkundig verschijnsel dat
men enkel verwacht in warme landen waar palmbomen
groeien, zijn de luchtspiegelingen. Op 24 januari 1968,
met helder weer, bevond
ik me een tiental kilometers van de kust en toen ik
richting zee keek zag ik ijsberg silhouetten, die boven
de horizon uitstaken alsof ze
in de lucht zweefden”.

“In bergachtig gebied keek
ik eens in de richting van de
vlakte van het continentaal
plat, en ontwaarde ik in de
verte de zone van het Ryggen massief, met een hoogte
van 1.480 m en op 110 km
van het camp Jutulröra. De
zichtbaarheid was bijzonder
goed en tot mijn verassing
zag ik boven deze enorme
piek, een drievoudig omgekeerd beeld boven de struc- De geboorte van de Red
tuur. Een vluchtig spektakel Pitch...
dat me een onvergetelijke
Iedereen weet dat de luchtherinnering bezorgde”.
meetings niet veel zoue
Het 17 aan het front van den betekenen zonder de
acrobatische
patrouilles.
de overstromingen.
De smaldelen van de LandIn september 1965, schreef macht konden niet achterblimen in de rapporten dat het jven op hun collega’s van de
17 Escadrille deel nam aan Luchtmacht, die toen verde slachtofferhulp, tijdens tegenwoordigd waren door
de overstromingen in West- de beroemde Rode Duivels
en de Slivers.
falen en Hessen.

Eerste ploeg piloten van de Red Pitch patrouille van het
16 Escadrille LtAvn, die vlogen met vier SE3130 Alouette II helikopters: van links naar rechts, rechtop: Arthur
“Bem” Kocks, Aril Hennuy et John Wilwerth. In het midden, de leader, Léon Lambert (collectie Léon Lambert).
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In 1965 beschikten enkele
enthousiaste piloten van het
16 Escadrille over de nodige
ervaring, en aangemoedigd
door hun commandant majoor Alphonse Dumoulin,
richtten ze de demonstratie
patrouille “Red Pitch” op in
de schoot van het smaldeel.
Deze was de eerste officiële
patrouille die met Alouette
II vloog en dus de vroeger
vermelde patrouilles en de
individuele presentaties op
Alouette II opvolgde.
De eerste vier piloten van
de Red Pitch, waren adjudant Léon Lambert als leader, eerste sergeant John
Wilwerth,
rechter
vleugel, adjudant Arthur “Bem”
Kocks, linker vleugel en
eerste sergeant Aril Hennuy
als “vierde”. Adjudant Pierre Lecomte en eerste sergeant-majoor Maurice Forêt
fungeerden als reserve. De
mecaniciens bij de aanvang,
waren eerste sergeant-majoors Maurice Cabay en Jean
Dechesne en eerste sergeanten Roger Dubois en
Jean Theys.
Bovenaan: de mecaniciens
in de beginperiode van de
Red Pitch. Van links naar
rechts: Roger Dubois, Maurice Cabay, Jean Theys
en Jean Dechèsne. In het
midden: formatie van vier
Alouette II van de Red
Pitch. Hiernaast: de vier
Alouette van de Red Pitch
overvliegen hun basis van
Bützweilerhof;
we
zien
rechts de officiersmess
(collectie BDRW).
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De leader van de ploeg, adjudant Léon Lambert, kon
uitleggen waar de naam Red
Pitch vandaan kwam: “Red,
tegenover het eeuwige Blue
van het Licht Vliegwezen en
Pitch, omdat het besturen
met een algemene spoed
typisch is voor helikopters.
Men controleert er zowel
de draagkracht mee, als de
trekkracht”.
“Red was ook de kleur van
alle speciale ploegen in België, de Rode Duivels in de
Luchtmacht en in de voetbal” voegde eerste sergeant
John Wilwerth er aan toe.

Evolutie van de samenstelling van de patrouille van
de Red Pitch. Bovenaan:
Adolphe Van Hespen, Léon
Lambert (leader), Eric Vormezeele, Aril Hennuy en
José Caulier. Midden: Léon
Lambert (leader), Adolphe
Van Hespen (piloot), Maurice Cabay (mecanicien),
Roger Dubois (mecanicien),
Eric Vormezeele (piloot),
Jean Dechèsne (mecanicien), Jean Theys (mecanicien), Aril Hennuy (piloot)
en José Caulier (piloot).
Hiernaast: achteraan, de
piloten: Adolphe Van Hespen, Aril Hennuy, Léon
Lambert (leader), Eric Vormezeele, José Caulier en
Berty Graux; vooraan, de
mecaniciens: Roger Dubois, Maurice Cabay, Jean
Dechèsne en Albert Lerat
(collectie BDRW).
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De Red Pitch piloten gaan naar hun helikopters, om een demonstratie uit te voeren.
Van links naar rechts: Léon Lambert (leader), Eric Vormezeele, Paul Penay, Adolphe
Van Hespen, Berty Graux et José Caulier (collectie BDRW).
De eerste officiële presentatie van de Red Pitch greep
plaats, tijdens een buitengewone deelname van het
16 Escadrille aan de meeting
van Sint-Hubert (toekomstig
“gebied” van Aril Hennuy!)

op 4 juli 1965. Niet minder
dan 11 luchtvaartuigen verplaatsten zich naar het hart
van de Ardennen: één Dornier Do-27, van waaruit luitenant parachutist Goossens
een demonstratie gaf in vrije

val, zes Piper’s L-18C, die in
”V” vlogen en de vier Alouette
II van de Red Pitch, die zich
naar Sint-Hubert begaven in
een “diamant” formatie.
Het werd een succes. De demonstratieploeg van het 16
Escadrille werd meer en meer
gevraagd bij verschillende
gelegenheden. Men dient er
aan toe te voegen dat deze
patrouille op dat ogenblik
enig was ter wereld! Slechts
achteraf doken er andere
teams van het Licht Vliegwezen op, en veel later de
Nederlandse Grasshoppers
en de Britse en Oostenrijkse
patrouilles.

“De moeilijkheid bestaat er
in” verklaarde eerste sergeant John Wilwerth “de
formatie drie dimensioneel
De Red Pitch ploeg. Achteraan, de piloten: Adolphe Van te bewaren. Men kijkt naar
Hespen, Berty Graux, Léon Lambert (leader), José Cau- één helikopter als referenlier, Paul Penay en Eric Vormezeele. Vooraan, de meca- tie, maar ook naar de leaniciens: Jean Theys, Gilbert Jamers, Maurice Cabay en der. Ik heb geen bijzondere
Jean Dechèsne (collectie BDRW).
moeilijkheden gehad, want
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we trainden veel en ik had
reeds enige ervaring in formatievliegen te Kamina”.
Wat het toestel betrof bevestigde eerste sergeant
John Wilwerth: “De Alouette is een goede helikopter,
maar persoonlijk geef ik de
voorkeur aan de Hughes 300
voor dergelijke presentaties,
want dit toestel is wendbaarder”.
Zijn beste herinnering als
lid van de Red Pitch, betrof
de nachtdemonstratie in
het stadium van Keulen tijdens een feest van de Polizei. “Nadien zijn ze onze
vrienden geworden!” zei hij
met een glimlachje. Na het
spektakel in het stadium
keerden de vier Alouette ’s
in nachtvlucht naar Bützweilerhof terug.
Eerste
sergeant-majoor
Wilwerth verliet de ploeg in
mei 1967 om naar de Militaire Technische Samenwerking
in Ruanda te gaan, waarover
verder meer in de tekst. Hij
werd vervangen door eerste
sergeant-majoor
Adolphe
Van Hespen. Op 26 september 1967 stierf eerste sergeant-majoor Maurice Forêt
in bevolen dienst bij een ongeval met een Piper L18C.
Vervolgens muteerde adjudant Pierre Lecomte naar de
School te Brasschaat, om er
moniteur te worden en adjudant Arthur Kockx verliet het
leger. In 1968, werd de ploeg
dus tijdelijk ontbonden, maar
waardig vervangen door de
Blue Bees patrouille, die dat
jaar opgericht werd te Werl

Koning Boudewijn begroet de deelnemers van een luchtmeeting, hier adjudant Léon Lambert, leader van des
Red Pitch (collectie BDRW).
adjudant Léon Lambert nog
steeds de leader, eerste sergeant-majoor Adolphe Van
In het begin van 1969, gaf de Hespen de rechtervleugel,
nieuwe korpscommandant eerste sergeant José Caulier
majoor Yves Pingaut, een de linkervleugel, eerste serherstart aan de Red Pitch. geant-majoor Aril Hennuy in
In een eerste tijd vlogen het midden, sergeant Berty
ze met vier Alouette, maar Graux rechts achteraan en
snel schakelden ze over op Kapitein Eric Vormezeele
presentaties met zes toes- links achteraan.
tellen. Op dat ogenblik was

in de schoot van het 17 Escadrille.
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Mecaniciens van de Red
Pitch op een luchtmeeting
te Bevekom, in het begin
van de jaren 1970: Michel
Fontenelle, Jacques Diseur
en Fernand Davin. Op het
achterplan bemerkt men
de Fiat G-91PAN van de Italiaanse patrouille Frecce
Tricolori (collectie BDRW).

In 1970, werd het spektakel
op punt gesteld tijdens de
schiet periode te Leopoldsburg. Twee piloten werden
als reserven ingeschakeld:
eerste sergeanten Pérignon
en Romain. De eerste presentatie van de Red Pitch had
plaats bij de korpsfeesten
van het Licht Vliegwezen te
Werl op 14 juin 1970, waar
de ploeg van het 16 Escadrille onder de Larks van het
18 Escadrille werkte. De twee
patrouilles vertegenwoordigden de Landmacht tijdens
de grote meeting van de
Luchtmacht te Beauvechain,
op 28 juni 1970. Op 12 juli
1970, verving kapitein Eric
Vormezeele tijdelijk adjudant Léon Lambert, als leader van de Red Pitch, bij de
presentatie te Bertrix. Het
was ook het moment voor
de reserven om hun kunnen
te tonen. Kapitein Eric Vormezeele verliet de Red Pitch

einde 1970. Hij werd vervangen door Francis Robert.
”Mijn mooiste herinnering
was de meeting van Wiesbaden met onze formatie van
zes helikopters”, verklaarde
adjudant Léon Lambert. “Die
dag presenteerden we onze
show met zes helikopers,
met de piloten van de Rode
Duivels aan boord, terwijl ik
me tijdens hun voorstelling
aan boord van een Fouga
bevond met mijn vriend Roger Fagnoul, solo en tweede
commandant van de formatie”.
Ook eerste sergeant Roger
Dubois, één van de eerste vier mecaniciens van de
ploeg herinnerde zich deze
mooie periode: ”Mijn werk
bestond er uit de helikopters te onderhouden, vol te
tanken, en alles te doen om
de toestellen voor te berei-

Op 3 juni 1969, muteerde
eerste sergeant-majoor Aril
Hennuy naar Brasschaat als
moniteur. Hij werd vervangen in de patrouille door adjudant Paul Penay.
Ondanks de veranderingen
van het personeel, bleef het
spektakel van de Red Pitch
met zes helikopters een succes bij het publiek, dat de
behendigheid van de piloten
van het 16 Escadrille bewonderde, bij het uitvoeren van
figuren zoals de carrousel,
het doorkruisen of de moeilijke box spiraal.
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De eerste samenstelling van de Blue Bees te Werl in 1968.
Van links naar rechts: André Craisse, Roger De Bruyne,
Jo Covijn, Paul Fierens, Louis Devallejo en Jean-Marie
Paye (collectie BDRW).
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den op de show. We gingen
overal waar men ons vroeg:
Koksijde, Merzbrück, bij de
Britten, Trier, Koblenz, en
bij de Canadezen”.

de in het eenheidsblad “De
Griffioen”, over de omstandigheden waarin de Blue Bees
patrouille gesticht werd,
waarschijnlijk eind 1967:

Op een gegeven ogenblik
werden de rookpotten ingevoerd bij de presentaties
om de bewegingen van de
helikopters te onderstrepen. Eerste sergeant Roger
Dubois vertelde: “In die periode hadden we het nodige
materieel niet. We vonden
rookgranaten in oude legerdepots. We bevestigden ze
aan het landingsstel en van
binnenuit ontstak de mecanicien ze met lock draad”.

“(…) We organiseerden drie
internationale
vluchtmeetings en maakten daarbij
kennis met onze collega’s
van de Luchtmacht. Ze werden echte vrienden, toen we
het geheel van de winst bij
de tweede jaarlijkse meeting aan de jonge weduwe
van kapitein Vlieger Malpas
schonken. Kapitein vlieger
Paul Van Essche, leader van
de Red Devils, met wie ik achteraf bevriend geraakte en
die ik regelmatig ontmoette,
brainwashte me regelmatig
en herhaalde dat we veel te
benepen waren en dat onze
show even uitzonderlijk was
als de hunne, alle verhoudingen in acht genomen, en dat
we een officiële patrouille
dienden op te richten. Zo
gauw we het voorstel deden,
werd het geaccepteerd door
majoor Buekenhout en vervolgens door Kolonel Bruart,
Chef van de Sec LtAvn van
de Staf van de Landmacht te
Dailly”.

… en de Blue Bees.
Eind 1965, nam majoor Raymond Buekenhout het bevel
van het 17 Escadrille over.
Naar het voorbeeld van zijn
voorganger
commandant
Servais Herelixka, zette hij
de politiek van publieke relaties van het smaldeel verder. Regelmatig voerden de
toestellen van het 17 Escadrille publieke presentaties
uit, vooral tijdens de internationale meetings te Werl.
Jean-Marie Paye was één
van de piloten. Hij vertel-

Eens de beslissing genomen
was een patrouille op te richten, diende men er nog een
naam voor te vinden. Vermits
de bij als embleem voor het
Licht Vliegwezen fungeerde
en blauw haar kleur was,
weerhield men “Blue Bees”
of “blauwe bijen”.
Na de beslissing om de patrouille op te richten en haar
een naam te geven, volgde

Kapitein-vlieger Jean-Marie Paye, “oprichter” van
de Blue Bees. Hij zal in de
centrale positie vliegen in
1968 en de leader worden
in 1970 (collectie Jean-Marie
Paye).
het embleem, dat de piloten
fier zouden kunnen dragen.
Jean-Marie Paye werd de
vrijwillige artist om de badge
uit te tekenen: “Ik hernam
het ontwerp van het insigne
van de Red Devils: “BLUE
BEES”
bovenaan,
“BELGIUM” onderaan en … wat in
het midden? We waren met
zes helikopters en ik calqueerde de bij van ons briefpapier, zes keer, naar onze
basisformatie bij het opstijgen, initiële passages en
landingen. Dit gebeurde ’s
avonds, in ons appartement
in de Budericherstrasse, terwijl Tilly onze drie dochters
naar bed bracht. Ik herinner
het me alsof het gisteren
was, maar er is ondertussen
een driekwart eeuw over gegaan. … Het belangrijkste is
de zaken te willen overdoen
(…)”.
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Terugkeer van de Blue Bees formatie te Werl in 1968. We merken zeer goed de volledig nieuwe infrastructuur, van de gemoderniseerde basis tijdens de bevelvoering van
majoor vlieger Raymond Beukenhout (collectie Jean-Marie Paye).
Bleef er nog de piloten te
kiezen en de presentatie op
punt te stellen. Doordat we
voorzagen met zes helikopters te evolueren, dienden
we zes piloten uit te kiezen.
Jean-Marie Paye vertelde:
”Nu werd het ingewikkeld.
De Alouette II was minder
acrobatisch dan de Fouga
Magister! Dit is niet nodig
om in verschillende formaties te evolueren. Daartegenover staat dat mekaar raken met de vleugels in het
algemeen minder gevaarDe zes helikopters in een “niveau omhoog naar rechts” lijk is, dan met de rotorblaformatie, in hangstand uit grondeffect te Werl in 1968. den (Francis Robert is er
Bij deze figuur, die uitgetest werd gedurende de trainin- niet meer om dit te bevesgen, bleek de opstelling te moeilijk aan te houden, en ze tigen!). Ik nam mijn veranwerd nooit aan een publiek getoond (collectie J.M. Paye).
twoordelijkheid en koos de
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centrale plaats als nummer
vier. Een jonge piloot, pas
aangekomen in de eenheid,
maar met meer anciënniteit
accepteert het leiderschap:
André Craisse (hij was S3).
Hij zou leader blijven gedurende twee jaren, tot zijn
examen van hoofdofficier.
We vervolledigden het team
met vier onderofficieren.
Er waren veel vrijwilligers,
maar we dienden zorgvuldig
te kiezen. Het zou volgens
hun vliegcapaciteiten zijn
en volgens wat ze te bieden
hadden na het spektakel: Jo
Covijn links vooraan, Roger
De Bruyne rechts vooraan,
Louis Devallejo links achteraan en Paul Fierens rechts
achteraan”.
“Maar enkel evolueren in
verschillende formaties was
nogal beperkt als show!”
vervolgde Jean-Marie Paye.
“Er kwamen dus twee presentaties: de formaties en
vervolgens meer strakke
evoluties die ik met Piet De
Rijbel, de moniteur van het
smaldeel besprak. De individuele vorming van de piloten
gaf aanleiding tot het verlies
van een toestel tijdens een
seance met Jo Covijn (nota
van de auteur: waarschijnlijk
de Alouette II A19 op 28 oktober 1968). Geen gekwetsten, dat was het voornaamste. De gevolgen waren beperkt: een dossier voor de S2,
die ik was en een feest met
de echtgenotes die toegestroomd kwamen toen ze het
nieuws vernamen of die thuis
opgehaald werden. Willen of
niet, ze zijn allen gekomen!
Ik bespaar u de details van

Bovenaan: het opstijgen van de Blue Bees in een “zes
plus één” formatie. De leader van de formatie is JeanMarie Paye en de solo Francis Robert. In het midden: een
snelle stop, in een neus hoog positie van de Alouette II
OL-A64 van de Blue Bees, bestuurd door luitenant JeanMarie Paye. Hierboven: een taxi in formatie, vanaf de
nieuwe loods in Werl, voor de aanvang van een demonstratie (collectie Jean-Marie Paye).
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van een kleine helikopter, uitgerust met een Vespa motor en verwezenlijkt door de
onderhoudsploeg van het 17
Escadrille. Hij liet zich oppikken door de helikopter, waar
hij met een harnas aan vast
hing, onder de Alouette van
Jo Covijn.

Een voorbijvlucht op lage hoogte van de De Blue Bees,
tijdens een luchtmeeting op het vliegveld van Werdhol (Sauerland, Zuidwest van Werl) (collectie Jean-Marie
Paye).
het feest onder leiding van van de eerste presentatie,
de CO in de gemeenschap- bereidde we een derde deel
pelijke bar”.
voor als reserve: een clown
nummer. De “aangeduide
De piloten van de Blue Bees vrijwilliger” was de mecastelden twee presentaties op no Jacky Gadeyne. Gekleed
punt van elk 15 minuten. Op naar de omstandigheden,
vraag van de organisatoren reed hij rond met een replica

Jean-Marie Paye vertelde
vervolgens hoe de keuze van
de mecaniciens verliep: “Opnieuw veel vrijwilligers! Er
was geen kwestie van René
Monami, van zijn verantwoordelijkheden als loodsoverste af te leiden, noch zijn
trouwe adjunct Gust Horlay
uit te kiezen. Het werden
dan Willy Verhoegstrate als
chef, bijgestaan door Jacky
Gadeyne in zijn dubbele rol
als mecano en clown, Maurice Pollier en, afwisselend:
de ervaren Fons De Roover,
Gaston Verstraeten, Rémy
Beke en Jean-Pierre Waumans”

Hij ging verder om uit te leggen hoe de verantwoordelijke
voor de publieke relaties van
de ploeg gekozen werd: “Wie
was er meer bevoegd dan
Jeroom Van Craenenbroek,
één van de S4 adjuncten,
om deze rol te vervullen? Hij
had ervaring op dit vlak en
was vrijgezel. Dat was er
minstens één die niet zou
gemist worden door zijn familie, tijdens de veelvuldige
prestaties van het weekend!
In 1970, telde de patrouille van de Blue Bees zeven pi- Hij was het die niet alleen de
loten, namelijk de formatie van zes en de solo tijdens logementen voor de ploeg
de shows. Van links naar rechts: Francis Robert, Raoul organiseerde bij elke verJacobs, Louis Devallejo, Paul Fierens, Jean-Marie Paye, plaatsing, maar eveneens de
Roger Van Rompaey en Roger De Bruyne (collectie Jean- kas beheerde, gespijsd door
Marie Paye).
de verkoop van gadgets aan
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onze bewonderaars, bij elk
van onze verplaatsingen”.
Wat het vervoer betrof, stelde
de CO royaal zijn toegewezen Combi Volkswagen ter
beschikking. Zoals het voertuig van de Rode Duivels van
de Luchtmacht, werd dit van
de Blues Bees uitgerust met
versieringen, bevestigd op
afneembare panelen.
De piloten droegen fier hun
met badges versierde vliegkledij en een witte sjaal
met een blauwe bij. Deze
sjaal werd zoals de andere
voorwerpen verkocht met de
beeltenis van de patrouille.
Het grondpersoneel kreeg
een licht blauwe kledij, eveneens versierd met badges
van de Blue Bees. De meccano’s die gewoonlijk donkere
anonieme overalls droegen,
beschikten hiermee over
een versierde kledij zoals de
piloten.
Om het dispositief op de
grond te vervolledigen zou
de chef, niemand minder
zijn dan de CO, majoor Raymond Buekenhout, zelf. “Hij
zou ons overal vergezellen
tijdens onze verplaatsingen”
commentarieerde Jean-Marie
Paye, “niet uit wantrouwen
om ons te controleren, maar
om ons aan te moedigen en
met ons deel te nemen aan
de talrijke feesten die gepaard gingen met onze optredens. Dit was namelijk de
”spirit” van het 17 Esc LtAvn,
onder zijn bevel, en geloof
me, die velen ons benijdden.
Het 17de, was synoniem voor

De Blue Bees formatie overvliegt de Möhnesee in Westfalen, in 1970 (collectie Jean-Marie Paye).
perfectie; steeds de besten, van het 3 CA van de Duitse
op elk gebied”.
Strijdkrachten.
Band van het 16e met een
Duits bataljon.

Peterschap over het 18e.

Nog in 1966, werd Beerse
Op 21 april 1966, ging het in de provincie Antwerpen
16 Escadrille een officiële peterstad van het 18 Escaverbroedering aan, met het drille.
”Heeresfliegerbataillon 300”

© Pierre GILLARD 1997-2017 - Alle rechten voorbehouden

165

Luchtpost

Gedurende verschillende jaren tussen 1961 en 1969,
werd de post van de Belgische Troepen die op maneuver
waren te Bergen-Höne, alle dagen luchtvervoerd. Dit verklaart de brievendrager kepie (collectie Guy Audain) !

Alouette
met
“worsten” voor de Hertog van
Edinburg.
Op 10 mei 1966, voerde een
Alouette van Brasschaat, een
bijzondere opdracht uit: het
transporteren van de Hertog
van Edinburg, bij zijn bezoek
aan Antwerpen. Omdat grote
wateroppervlakten dienden
overvlogen te worden, voorzag men voor een eventuele
motorpanne, de helikopter
uit te rusten met vlotters.
Deze twee permanent opgeblazen “worsten”, werden
voor de gelegenheid direct
aangekocht in de fabriek van
Marignane.
Naar aanleiding van deze
opdracht werd Gustave Baudot gedecoreerd door de
Britten!
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Andere bijzondere
opdrachten.

den trouwens dikwijls, om
instructeurs van het Parachutisten Trainingscentrum
te Schaffen een middel te
verschaffen om in vrije val
te springen.
En vervolgens waren er de
veelvuldige deelnames aan
verschillende meetings en
luchtfeesten. De helikopter, die in deze periode vrij
nieuw was, had steeds succes. De wendbaarheid van
de Alouette kwam dikwijls
tot uiting tijdens deze presentaties. Dikwijls bestond
één van de succesnummers
er uit, een vat van 200 liter
te laten rollen en dan rechtop te richten, door gebruik
van een glijstaaf. Vervolgens
droeg men een emmer vol
water tot bovenop het vat,
opnieuw met het onderstel,
en zonder te spatten, wat
met de luchtstroom onder de
rotor niet vanzelfsprekend
was. Bepaalde deelnames
van het Licht Vliegwezen,
werden een traditie zoals te
Balen, het gebied van “Mon”
Van Gestel, moniteur van het
lokaal terrein van Keiheuvel
en ancien van Brasschaat.

De Alouette werden in deze
periode eveneens benut ten
voordele van het Studiecentrum voor Nucleaire Energie.
Men hielp het centrum bij de
studie van de best geschikte
middelen en methodes voor
een radiologische verkenning In september en oktober
bij een nucleair ongeval.
1968, nam het Licht Vliegwezen deel aan een omvangrijk
De RTB en BRT gebruikten experiment met radiologisaf en toe de helikopters van che lucht verkenningen te
het Licht Vliegwezen voor Bourges in Frankrijk.
luchtopnamen.
Reorganisatie van de
De Dornier vliegtuigen op steuntroepen.
hun beurt, dienden als platformen om de verschillende Op 1 januari 1967 reorgaploegen bij internationale niseerde men de Interventie
parachutisten wedstrijden, Strijdkrachten op oorlogste laten springen. Ze dien- voet. Men onderscheidde
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Deelname van het Licht Vliegwezen aan
de luchtmeeting van Bevekom in 1966
Guy Viselé is een welbekende figuur in de professionele luchtvaartwereld.
Sinds de jaren zestig, wijdt hij zijn passie eveneens
aan het spotten en fotograferen van luchtvaartuigen
. We zien hier enkele zeer
mooie en interessante beelden uit zijn collectie. De
foto’s werden genomen op
26 juni 1966, tijdens de
luchtmeeting te Bevekom
. Sommige beelden tonen
ons piloten van het Licht
Vliegwezen, die gelijktijdig
met vliegtuigen Piper L-18C
en helikopters Alouette II
een demonstratie gaven
(Guy Viselé).
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in het vervolg twee categorieën:
•
•

De steuntroepen van
het 1 (BE) Corps
De troepen van het
Logistiek Commando
achter de frontzone.

De steuntroepen van het 1
(BE) Corps waren op hun
beurt onderverdeeld in gevechtstroepen en administratieve en logistieke troepen.
Voor de 16de, 17de en 18de
smaldelen, betekende dit
dat ze op oorlogsvoet zouden deel uit maken van de
gevechtseenheden van het 1
(BE) Corps.
Alouette
berg.

op

de

Athos

De opdrachten in het buitenland waren steeds interessant, omdat ze vliegen
in andere omgevingen en
landschappen
betekenden
dan die van België en Duitsland. Griekenland was er een
voorbeeld van. Bovendien
betekende dit in die periode
nog het avontuur …
In 1967, werd een detachement van het 16 Escadrille
Licht Vliegwezen er mee
belast, het bataljon paraSpectaculaire landing op
14 april 1967, van de Piper OL-L18, bestuurd door
Adolphe Van Hespen; gelukkig met enkel materiële
schade (collectie Fernand Davin).
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Overvlucht van het Lavra klooster in Griekenland, op 1 september 1967, tijdens AMFmaneuvers. De foto werd genomen uit de Alouette A27 (Jean Desquiens).
commando tijdens een AMF
maneuver in de streek van
Asprovalta te steunen, door
de verbinding te verwezenlijken tussen de verschillende
elementen, verspreid in de
bergen. Het voorgaande jaar
van 29 augustus tot 13 september 1966, was een detachement van één Alouette II
van het 18 Escadrille in dezelfde streek tewerkgesteld,
eveneens in een AMF kader.
De piloten waren dan luitenant André Lambert en adjudant Van Renterghem.
De twee Alouette, A12 en
A27, werden vanaf Keulen
per C-119 van de Luchtmacht
naar Thessaloniki vervoerd,
samen met vier piloten en
vier mecaniciens, voor hun
tewerkstelling
gedurende
tien dagen. De Griekse Kri-

jgsmacht leverde de nodige
voertuigen en chauffeurs in
steun van het Belgisch detachement.

getuigde: “We werden bevoorraad met ”five in one”
rantsoenen, en vanaf onze
aankomst aten we gedurende dagen, ’s middags en ’s
avonds spinazie. Op vraag
van de koks bestelde de officier verantwoordelijk voor de
bevoorrading, iets anders:
na de “spinazie” werd het
een C119 lading, met een
week ”cassoulet”. Onnodig
te vertellen in welke fysieke
toestand het personeel zich
bevond!”

“Ik herinner me dat we minstens twee dagen dienden te
kamperen, op het burger
vliegveld van Thessaloniki, in
afwachting van de brandstof
voor onze helikopter” vertelde adjudant Léon Lambert.
“Daarna vlogen we naar het
bataljon gelegen langs de
kust van Asprovalta”. Maar
dat was het avontuur, niet
waar? …”
De belangrijkste herinnering
van dit AMF maneuver van
Voor ons Belgen is de voe- Jean Desquiens, was zijn
ding een belangrijk element, landing met de Alouette A27
laten we het toegeven. Maar bij het Klooster van Lavra op
als het avontuur ook culi- 1 september 1967.
nair wordt, vinden velen dit
minder prettig, zoals adju- Gedurende deze opdracht
dant Léon Lambert er over vertoonden
de
Alouette
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geen enkel speciaal probleem en de toestellen bleken zeer geschikt voor het
bergvliegen. Adjudant Léon
Lambert, vloog 22 uren, gedurende het tien dagen durende maneuver.
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