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Agenda
Schrijf tijdig in! Betalingen die na de Laatste Betalings Datum (LBD) toekomen
worden niet in aanmerking genomen. Voor gewone activiteiten geldt de betaling
aan de schatbewaarder als inschrijving. Voor gratis activiteiten liefst inschrijven via de site KVVOO of bij de secretaris (Jan Vingerhoets). Tf 03 4806101.
When?

Activiteit

Prijs

LBD

Din
11 Okt

Tweemaandelijkse maaltijd in het Hof van Reyen.
Org: Jan Vingerhoets. Tf. 03 4806101.

24

29 Sep

Maan
17 Okt

Bezoek 15 Wing. Details vorige Wapper.
Org: Jan Vingerhoets. Tf. 03 4806101.

35

04 Okt

Din
08 Nov

Quickie: Bezoek aan het MAS. Details vorige Wapper.
Org: Mil Leys. Tf. 03 2954060.

Woen
16 Nov

Korpsmaaltijd in het Hof van Reyen. Details op Blz 5.
Org: Jan Vingerhoets. Tf 03 4806101.

47

02 Nov

Din
06 Dec

Tweemaandelijkse maaltijd in het Hof van Reyen +
Sint.Org: Jan Vingerhoets. Tf 03 4806101.

24

24 Nov

En
verder

Januari 2012: Nieuwjaarsmaaltijd
07 Feb 2012: Maaltijd in Artillerietehuis en museumbezoek
* Enkel deelname melden.
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Het woordje van de voorzitter
Beste KVVOO-ers,
Ik vermoed dat jullie allemaal akkoord gaan als ik zeg dat deze zomer
er een is om zo snel mogelijk te vergeten. Zelfs de ongeschreven wet
dat het nooit regent als wij iets organiseren werd geweld aangedaan!
Op de boottocht met KVEO was dat nog niet zo erg (een beetje regen,
maar ook veel zon), maar op onze fiets/wandeltocht had ik wel te doen
met de doornatte fietsers.
Enfin, nu dit slechte seizoen achter de rug is kunnen we rustig de rest
van ons jaarprogramma afwerken. Terwijl deze Wapper wordt rondgestuurd zitten we met 42 leden in Portugal voor de reis die het hoogtepunt van de activiteiten 2011 moet worden.
Er volgt de volgende maanden nog een bezoek aan de 15de Wing dat
interessant belooft te worden en het "quickie"-bezoek aan het Antwerpse MAS. Ik heb nu al de indruk dat die nieuwe formule niet zal moeten
onderdoen voor de klassieke organisaties - althans niet wat het aantal
deelnemers betreft!
En dan zitten we weer in de winterse maaltijdmaanden, waarbij ik er
nu al wil op wijzen dat de eerste tweemaandelijkse maaltijd van 2012
(in februari) in principe zal doorgaan in de mess van het Bataljon Artillerie van Brasschaat. Deze maaltijd wordt namelijk gekoppeld aan een
bezoek aan het Artilleriemuseum onder leiding van Jos - de conservator van dit museum - die, zoals jullie wel weten, ook lid is van onze
Raad van Bestuur.
Het natte weer van de voorbije maanden heeft ook zijn voordelen. De
kans dat de komende activiteiten op beter weer kunnen rekenen moet,
statistisch gezien, stijgen. Of zou dat water nu eens nooit op geraken?
John.
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Recce
ONTWERP PROGRAMMA 2012
11 januari:

Nieuwjaarsmaaltijd.

07 februari:

Tweemaandelijkse maaltijd in Brasschaat + Artilleriemuseum.

?? februari

Uitstap in Gent.

?? maart:

Uitstap Luik: station Guillemins en MH.

06 maart:

Algemene Vergadering.

03 april:

Tweemaandelijkse maaltijd.

?? April:

Uitstap naar Valkenburg.

??mei:

Uitstap naar Kortrijk.

05 juni:

Tweemaandelijkse maaltijd.

30 juni:

Viering 125 jaar KVVOO te Antwerpen.

?? juli:

Uitstap in Nederland georganiseerd door KVEO.

?? juli:

Festival Schoten.

?? Augustus:

Fiets- en wandeltocht.

?? September:

Kleine reis naar Hamburg—Bremen.

02 oktober:

Tweemaandelijkse maaltijd.

?? oktober:

Uitstap naar Pepingen of Tongeren.

14 november:

Korpsmaaltijd.

04 december:

Tweemaandelijkse maaltijd en bezoek van Sint Niklaas.

Hou met dit alles nu al rekening. Onvoorziene problemen kunnen aanleiding
geven tot kleine veranderingen
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Toekomstige Activiteiten
KORPSMAALTIJD
De korpsmaaltijd heeft plaats in de zaal “ORANGERIE” van het “Hof van Reyen” te
Boechout (Oude Baan 39, 2530 Boechout, 03 455 08 94) op woensdag 16 november
2011. Aperitief vanaf 12.00 uur en maaltijd te 13.00 uur.
MENU:
• Aperitief met hapjes
• Toast aan Z.M. de Koning
• Rundscarpaccio op Italiaanse wijze (Rucola sla, balsamico, pijnboompitten)
• Preiroomsoep met champignons
• Hertenfilet met cassis in rode wijn saus, met wintergroenten en gratin Dauphinois
• Assortiment van 3 chocoladedesserts (mousse, mini fondant, bavarois) met crème
anglaise geparfumeerd met Amaretto, vanille-ijs
• Mokka of thee met versnaperingen
• Aangepaste kasteelwijnen
Datum:
Prijs:
LBD:
Organisator:

woensdag 16 november 2011.
€ 47.
02 november 2011, na deze datum worden geen inschrijvingen
of annuleringen meer aanvaard.
Jan Vingerhoets (03 480 61 01).

Mededelingen
Necrologie
We vernamen het overlijden van:
02/06/2011: Kol b.d. Julien Verleene (°1939)
08/06/2011: Kol Vl b.d. Jean Pirson (°1921)
24/06/2011: LtKol b.d. Carl Lambrecht (°1920)
05/07/2011: 1LZ b.d. Alfons De Cleyn (° ?)
19/07/2011: Cdt b.d. Maurice Hollants (°1928)
24/07/2011: Kol b.d. Leo Van Zwijnsvoorde (° 1935)
04/08/2011: Kol b.d. Jozef Schuddinck (°1924)
07/08/2011: Kol v/h Vlw b.d. Fernand Moons (°1920)
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Computerhoekje
Over iPods, iPads, tablets en andere gadgets. Ben je nog mee?
Het is moeilijk om de ultrasnelle ontwikkeling in de wereld van de multimedia te
volgen. Met grote regelmaat komen er nieuwe apparaten op de markt, die vooral de
jeugd trachten te verleiden.
Wij willen nog kunnen meepraten met onze kleinkinderen! Daarom deze poging tot
een samenvattend overzicht…
iPod.
Een iPod is een draagbare muziek- en mediaspeler van het bedrijf Apple. Hij is ontworpen om gecomprimeerde bestanden af te spelen (zoals bvb. MP3). Van de iPod
zijn in de loop der jaren verschillende modellen uitgebracht. Alle modellen (op de
Shuffle na) hebben een beeldscherm om de gebruiker te tonen welk nummer wordt
afgespeeld of om door menu's te bladeren. Luisteren doe je met een koptelefoon of
met oordopjes. Je kunt een iPod ook verbinden met een computer. De meeste recente
modellen kunnen video opnemen/afspelen, gebruikt worden om spelletjes te spelen
en met speciale "apps" (applications = toepassingen) kun je telefoneren (naar andere
iPods) en downloaden.
Enkele modellen:

iPod Shuffle (kost ±50 €)

iPod Classic (±200 €)

iPod Touch (239 à 409 €)

Apple geeft al zijn consumentenproducten het voorvoegsel 'i'. Wat die "i" betekent
heeft Apple echter nooit gezegd: internet? individueel? - ik houd het op 'interactief'.
Van de naam iPod is ook de term podcast afgeleid, een geluidsopname die gedownload kan worden. Een variant hierop is de videopodcast, afgekort tot vodcast.
iPhone en pda of smartphone.
Een pda (personal digital assistant of ook: palmtop, zakcomputer of handpalmcomputer) is een klein draagbaar toestel dat computer-, telefonie-, fax- en netwerkfuncties combineert. De nieuwe naam voor deze apparaten is "smartphone"; de naam
pda is een beetje in onbruik geraakt. De eerste pda's hadden ten andere geen telefoonfunctie.
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De moderne smartphone kan dienen als mobiele telefoon en persoonlijke organiser.
Sommige zijn uitgerust met een minitoetsenbord, andere met een aanraakscherm of
touchscreen en soms een pen of stylus. Bijna alle grote merken (Apple, Blackberry,
Sony, Nokia, HP, ...) brengen smartphones op de markt (prijzen tussen 200 en 700 €)
De iPhone van Apple is eigenlijk een combinatie van een mobiele
telefoon, een iPod en een pda. Hiermee kan men onder meer: telefoneren, sms'en, mailen, internetten, muziek beluisteren, foto's en
video's maken en bekijken en games downloaden en spelen.
In juni 2010 werd de iPhone 4 geïntroduceerd. Apple noemt het
zelf de grootste update sinds de originele iPhone. Intussen is de
iPhone 5 al op de markt in de USA. De iPhone 4 kost naargelang
de omvang van het geheugen zo'n 650 à 760 €.

iPad en tablet-pc.
Een tablet-pc is een computer die in de hand kan worden gebruikt. Hij kan worden
gezien als een grote, krachtige pda of als een kleine laptop. Hij werd ontwikkeld door
Microsoft. De eerste tablet-pc verscheen in de vroege jaren 90 op de markt.
Het belangrijkste verschil met een laptop is het (meestal) ontbreken van een toetsenbord, al kan wel een los toetsenbord worden aangesloten. Een typische tablet-pc heeft
ongeveer het formaat A4 en weegt minder dan één kg. Hij wordt (meestal) bediend
met een speciale schrijfstift (stylus), waarmee op het scherm geschreven kan worden.
Een tablet-pc kan met een lokaal computernetwerk of het internet worden verbonden.
Het is dus eigenlijk een eenvoudige, maar volwaardige personal computer. Intussen
bieden veel bedrijven een tablet-pc aan. Microsoft zou momenteel een tablet ontwikkelen samen met Texas Instruments dat zou draaien op het op stapel staande Windows 8.
Op 27 Januari 2010 introduceerde Apple de iPad, die de tablet-pc populariseerde. De
gebruiker kan met het apparaat onder andere boeken
(zogenaamde e-books) en kranten lezen, luisteren naar
muziek, films kijken, videogames spelen, e-mailen en
browsen op het internet.
De iPad 2 is de opvolger van de iPad en in de Verenigde
Staten te koop sinds maart 2011. Hij is dunner, lichter en
tot 9 keer sneller dan de vorige versie. Reken voor de
aanschaf, naargelang de prestaties, op zo'n 500 à 900 €! Er wordt verwacht dat in de
toekomst deze prijzen spectaculair gaan dalen...In het vooruitzicht van de iPad 2
wordt de eerste iPad ten andere momenteel met grote kortingen verkocht.
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De spelconsole.
Een spelconsole of spelcomputer is een computer die speciaal gemaakt is voor het
spelen van games. Meestal worden spelconsoles aangesloten op een televisie, maar er
bestaan ook draagbare consoles met een eigen scherm(pje), de zogenaamde handhelds. Op dit moment zijn er drie belangrijke spelers op de markt: Sony met de Playstation 3, Microsoft met de Xbox 360 en Nintendo met de Wii.
De Xbox verscheen als eerste op de markt. Het huidige model is
de Xbox 360 die in drie versies wordt aangeboden o.a. met een
harde schijf en met draadloze controllers. De prijs: van 279 tot
449 €.

De Wii onderscheidt zich van andere spelcomputers door zijn
speciale controller, de Wiimote, die op een afstandsbediening
lijkt. De Wii volgt, dankzij een extra sensor (Kinect) die je boven je televisie plaatst, perfect de bewegingen die je maakt. Je
speelt dus door te bewegen. Prijs basisuitrusting: ongeveer 150
euro.

Playstation 3 is de nieuwste spelconsole van Sony. Er zijn twee
verschillende versies op de markt met harde schijven van 40 en
60 MB. Ze kosten 399 en 499 €. Ook de oudere spelconsoles
Playstation 2 zijn nog verkrijgbaar.

Handhelds zijn dus draagbare spelcomputers. Op dit moment zijn de twee belangrijkste merken de Nintendo DS en de PSP (Sony). Veel games speel je op deze apparaten door met een stylus op het scherm te tikken of te schuiven. Op de PSP van
Sony kun je naast gamen ook films bekijken, muziek beluisteren, tv kijken, enz.
De spelletjes die je met al deze consoles kunt spelen moeten natuurlijk apart aangekocht worden…
"Zo, nu zijn we weer helemaal bij!" zou Martine Tanghe zeggen!
John
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ervaring is de lastigste leermeester,
ze begint met het examen
en de lessen komen pas nadien.
Joseph Boyden (°1966)
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Verhalen/Inzendingen van onze leden
Herinnering na 51 jaar ... juli 1960
Huldebetuiging
In juli 1960 heeft de muiterij van de Force Publique (Congo) plaats
- van Boma tot Bukavu
- van Buta tot Elisabethville
met de kreet "ESILI NA YO" ('t is voorbij voor u)
De muiterij duurde van maandag 4 juli 1960, tot zaterdag 9 juli 1960
Ze begon in Leopoldville om 14.00, en in E'ville begint de opstand om 22.00- 22.30,
bij het doven van de lichten.
De opstand was een gevolg van een conflictsituatie tussen Generaal Janssens (Comd
FP) en Patrice Lumumba (1ste minister).
Er werd gemuit door de meerderheid van de Congolese Eenheden, er waren moorden, verkrachtingen, vernielingen, plunderingen.
Er vielen tientallen doden: Offr, OOffr, burgers, en gekwetsten: blanken en zwarten.
Na een vraag van de Belgische overheden in Kongo om hulp, vraagt de Belgische
regering, minister Gilson, de interventie van alle 4 de machten voor het herstellen
van de orde en de bescherming van de bevolking.
Tientallen Belgische eenheden worden ingezet (zie tabel), waarbij het 1ste Bn Para
en het Bn Bevrijding in E'ville op 10 juli om 04.00 met o.a. Luitenant Paul Jacquemyn (KVVOO lid, overleden in 2005) (Pl Comd) die het kamp zullen bevrijden.
Lt Jacquemyn schakelde een mitrailleurspost uit die van op een termietenheuvel aan
een kruispunt verschillende Europeanen vermoordde.
Er gebeurden nog andere heldendaden die later erkend werden, maar niet altijd publiek gekend zijn.
Met deze willen we hulde brengen aan de deelnemers en de laatste getuigen die nog
in leven zijn. Hulde aan hen!
Eenheden:
1 en 3 Bn Para, 4 en 5 Bn Cdo, 11-13-14-15 en 16 Cie Onafh, 1 Ch A, Cie 3 Ch A,
12 Li, Bn Bevr, Cie 1 C, Cie 1 Gr, Cie 5 Li, Cie 1 Cy, Cie 2 Cy, Cie 3 Cy,
Cie 4 Cy, Cie 1 G, Cie 1 l, Cie Air 1 Corps, Cie 64 A, Cie 1 Gn, Cie 4 Gn, Cie EAA,
Cie MP en nog andere in versterking (van TTr, Gn, Ord, Med, Lt Avn, ...)
opgezocht door Roger Massart en Jan Vingerhoets
Noot: Enkele jaren later zien Roger Van Acker, Paul Jacquemyn en Roger Massart
elkaar terug in Palestina.
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Naweeën van de fietstocht 18/08/2011.
Aanvankelijk waren er 29 ingeschreven om deel te nemen aan onze jaarlijkse fietstocht. Maar, naar het schijnt wegens een foutieve input, bleven er nog 24 liefhebbers
over.
Bij het vertrek aan de kerk van WEERT waren er echter maar 21 moedigen om te
starten! Alle deelnemers kregen een veiligheidshesje en een wegbeschrijving. De
organisator stelde drie sportieve wegkapiteins aan (Roland, Louis en Roger) om onderweg bij sommige verkeerspunten de groep veilig te begeleiden, gaf een korte briefing over de route, het verkeersreglement en vertrok stipt op het afgesproken uur
richting BRANST. De zon was van de partij en dartel als jonge veulens (?) reden we
door het TEKBROEKBOS. Sommigen betreurden het dat we geen tijd hadden om
het Arboretum van PUURS te bezoeken.
Op een bepaald ogenblik zag onze leider dat Mon, de bezemwagen, niet meer volgde
en zelfs niet meer te bespeuren was. Roland werd teruggestuurd om hem op te sporen
maar.... juist voor we het HOF-te-MELIS naderden, liet Mon weten dat hij via allerlei binnenwegen, na wielpanne, de groep stond op te wachten aan het kasteel! De
arme Roland had natuurlijk niemand gevonden en werd, dankzij Mariëtte, verwittigd
de groep terug te vervoegen. Wat hij dan ook deed aan een recordtempo.
In "DE WANDELING" hadden we onze rust- en plaspauze. We werden er hartelijk
ontvangen en bediend door de lieve Marie: frisdranken en pintjes (er was een lekkere
kriek) konden de dorst wel lessen en sommigen hadden nog de gelegenheid om smakelijk een ijskreem te verorberen. Hoe gezellig het ook was, op het zonnige terras
werd toch ongerust gekeken naar de donkere wolken die boven onze hoofden samentroepten.
Na ±40 minuten vertrokken we opnieuw met verse moed om de resterende 20 km aan
te vatten. De eerste regendruppels in het LIPPELOOBOS voelden we bijna niet,
maar de regenjasjes werden toch om de haverklap aan en uit gedaan. De wegkapiteins deden hun uiterste best om ons zonder problemen over de kruispunten te loodsen en zo bereikten we via OPDORP uiteindelijk de Scheldedijk waar de hemelsluizen zich openden...het was niet om te lachen hoor!
SINT-AMANDS en MARIEKERKE leken wel verlaten. Waren wij de enige moedigen die de regen trotseerden en verder peddelden langs de kletsnatte dijk? Gelukkig
hadden we de wind mee en kon het tempo wat opgedreven worden. Na een laatste
inspanning bereikten we "pile" om 17.30 uur het einddoel waar onze voorzitter 21
natte waterkiekens verwelkomde. Eén wegkapitein rook zeker het lekker eten van de
Blauwe Reiger want niemand kon hem beletten dat hij honderden meters voor de
groep ging rijden alsof hij wel Lance Amstrong was.
Afdrogen of uitwringen, omkleden, fietsen op de rekken en dan naar de Blauwe of
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Zilverreiger om de wandelaars en de eters te vervoegen. Heb je al ooit iemand in zijn
blote poep zien staan op een parking tegenover een kerk? Neen, wel dan heb je deze
keer iets gemist!
Sommigen vonden nog de moed om een lekkere "Slijkneus" te gaan drinken en wat
te keuvelen over de fietstocht. Over de maaltijd kan ik alleen maar zeggen dat wat
prijs/kwaliteit betreft Heidi ons goed verzorgd heeft en dat het mij gesmaakt heeft.
Bij het ter perse gaan vernam ik dat iedereen tevreden was met de organisatie, de
omloop, de natuur, de afstand (krijgen we niet wat meer?) en de gezellige kameraadschappelijke sfeer. Besluit volgend jaar, bij leven en welzijn, zijn we weer van de
partij.
WAT HEBBEN WE VANDAAG GELEERD zou P.H. zeggen:
1. Het zou nuttig zijn moest de bezemwagen en de leider over een rood hesje beschikken kwestie van kop en staart van de groep beter te zien. Ik heb gele hesjes
- heeft er iemand rode ter beschikking?
2. Bezemwagen en leider moeten elkaars GSM kennen vóór het vertrek en het zou
misschien aan te raden zijn om al de GSM-nummers van de deelnemers te kennen want communicatie, in geval van nood of panne, is wel belangrijk.
3. Slechts 2 deelnemers hebben gebruik gemaakt van de fietsenverhuur ter plaatse.
4. Sommige fietsers zouden graag wat meer natuur, monumenten of sightseeing
doen maar dat is enkel mogelijk als er een afzonderlijke fiets- en wandeldag
voorzien wordt. (wat denkt het bestuur hier over?)
5. De leider moet steeds op kop rijden want hij heeft de verkenning gedaan, kent de
omloop en weet wanneer hij de wegkapiteins moet uitsturen om het verkeer te
regelen.
Met dank aan allen die bijgedragen hebben tot het welslagen van onze fietstocht.
Walter
De Raad van Bestuur heeft de voorstellen van Walter besproken en heeft beslist dat:
•
•

er ook in de toekomst één fiets/wandeltocht (samen) zal georganiseerd worden
- in principe in de maand augustus.
de afstand van zowel fiets- als wandeltocht beperkt moet blijven en maximum
3 uur mag duren ten einde zo veel mogelijk leden de gelegenheid te geven er
aan deel te nemen.
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De Mechelse Artilleriekazerne
(Later: “Kazerne Baron Michel”)

Deze kazerne werd opgericht in 1895, aan de Liersesteenweg te Mechelen. Zij werd
gebouwd voor het 2de Artillerieregiment dat er zijn intrek nam in 1896. Op dat ogenblik omvatte het 2A:
de 11de Bereden Batterij (garnizoen Tienen)
de 12de en 13de Bereden Batterijen (garnizoen Mechelen)
de 14de en 15de Bereden Batterijen (garnizoen Antwerpen)
de 16de en 17de Bereden Batterijen (garnizoen Mechelen)
de 18de en 19de Rijdende Batterijen (garnizoen Mechelen)
de 20ste Reserve Bereden Batterij (garnizoen Mechelen)
Luitenant-generaal Edouard Michel (1855-1931) was reeds vóór 1914 een bekend artillerieofficier. Hij was o.m. commandant van een Rijdende Batterij (als Kapt SBH),
onderrichter aan de Artillerieschool te Brasschaat en Directeur van de Artillerie.
Het is grotendeels aan kolonel SBH Michel te danken dat het Belgisch Leger vóór
1914, niettegenstaande bezwaren van de Generale Staf, uitgerust werd met het Krupp
snelvuurkanon van 75mm.
Op 1 augustus 1914 werd Lt-Gen Michel, commandant van de 4de Legerdivisie, aangesteld als gouverneur van de “Vesting Namen”. De verdediging van deze vesting
tegen een sterke vijand, uitgerust met zware artillerie (305 en 420 mm), dwong ieders
bewondering af.
12

Generaal Michel is de enige bevelhebber van een Legerdivisie die zijn commando
gedurende gans de oorlog behouden heeft. In 1918 was hij de eerste bevelhebber van
de Belgische bezettingstroepen in Duitsland.
In 1921 werd hij in de adelstand verheven met de titel “Baron Michel du Faing
d’Aigremont”. Toen werd de Mechelse Artilleriekazerne naar hem genoemd.
Boven de ingangspoort van de kazerne werden de kentekens verwerkt van de 2de,
14de en 8ste Artillerieregimenten. In 1928 werd het 8A hier ondergebracht en in 1939
vormden de reservisten van 8A het 9A. Na de Tweede Wereldoorlog huisde hier het
opleidingscentrum van de TTr.
Sedert maart 1975 is Mechelen geen garnizoensstad meer. In 1986 werd de procedure
ingeleid tot verkoop en afbraak van de gebouwen. In de verkoopakte werd uitdrukkelijk vermeld dat de kleine toren op het uiteinde van de rechtervleugel (eerste blik op
de kazerne vanuit het Mechelse centrum) ongerept moest blijven bestaan, als herinnering aan de drie Artillerieregimenten.
Paul Brausch
Gevonden bij de foto op internet:
Ik werk momenteel bij Telenet, een jong telecombedrijf met haar kantoren in hypermoderne gebouwen te Mechelen. Voordat dit gebouw er werd gezet stond er de militaire kazerne “Baron Michel”. De afbraak van deze kazerne in 1996 was erg omstreden wegens de historische waarde. Van 1906 tot 1909 vervulde mijn grootvader en
peter, Gerard Jozef Renckens zijn militaire dienst. Hij was gekazerneerd bij het
“18de batterie à cheval te Mechelen”. Een beetje zoekwerk op het internet leert me
dat er – zeker voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog – meerdere kazernes zijn geweest te Mechelen. Het is me niet duidelijk in welke kazerne mijn peter zijn militaire
plicht heeft vervuld. Mogelijk op exact dezelfde plaats als waar ik nu werk?

13

DAGBOEK VAN EEN FAF PILOOT
Terug in Kamina
De FAF zou hergroeperen in Kamina. De vuursteunflights van Kitona en Kindu werden definitief geschrapt. Jo D'Hert werd naar België geroepen om uitleg te geven
over de interventie van Jim Van Roy in Tumba; Marcel Siau keerde terug naar huis
en Michel De Temmerman werd commandant van de FAF in Kigali. Het commando
van de FAF in Kamina werd overgenomen door Kapt Jack Lehardy, die pas was
overgekomen uit België maar reeds een interventie in Kindu achter de rug had (Ref,
pag 79). Andere piloten waren Swietek, Gilles, Allaeys, Bernier, Van Roy en ondergetekende. Een paar weken later zou Roger Fagnoul in versterking komen, dit om
Henri Bernier te vervangen.
Ondertussen waren er meer en meer spanningen op politiek vlak. Moise Tshombe
had op 11 juli de onafhankelijkheid van Katanga uitgeroepen en hij werd onverholen
gesteund door de Belgische industriële lobby die belangen had in de koper- en tinmijnen van Katanga. Maar ook Zuid Kasai deed zijn “diamant” in het zakje. Reeds op
14 juni had men de “Federale Staat van Kasai” geproclameerd en op 08 Augustus
werd Bakwanga (Mbuji-Mayi) uitgeroepen tot hoofdstad van de onafhankelijke mijnstaat van Zuid Kasai met Joseph Ngalula als eerste minister.
Lumumba was vast besloten om een einde te maken aan dit onafhankelijkheidsstreven en vroeg hulp aan de VN. Die werd in eerste instantie geweigerd – de pogingen
tot secessie werden beschouwd als een intern probleem – met als gevolg dat hij de
hulp inriep van de Sovjet Unie. Dit initiatief had uiteraard ernstige politieke implicaties die het begin van het einde zouden betekenen voor Lumumba.
Op 25 juli kreeg ik de opdracht om met Jim een intimidatievlucht uit te voeren boven
Tshikapa, in Zuid Kasai, ongeveer 100 km ten zuidwesten van Luluaburg. Een formatie van vier Dakota's onder de leiding van Lt Kol Vl Kreps zou een stormlanding
uitvoeren en onze opdracht was een sweep te doen om zeker te zijn dat de transportvliegtuigen veilig konden landen. Wegens de grote afstand waren we verplicht twee
4 M toestellen te nemen die meer brandstof hadden dan de 4 K, maar geen bewapening.
Op de heenweg hoorden we plotseling een “Mayday-Mayday” van Frank Swietek,
die zich verplicht zag wegens motordefect een noodlanding uit te voeren een 200-tal
km ten westen van Kamina. We waren nog binnen radiobereik van de controletoren
en konden het bericht overmaken aan Kamina waar men onmiddellijk een reddingsactie op gang bracht.
Toen we Tshikapa bereikten vlogen we de pannen van de daken en de Dakota's konden ongehinderd hun stormlanding uitvoeren. Daarop zetten we koers naar Luluaburg om er bij te tanken en te overnachten na een vlucht van 4.10 hr. De Dakota's
volgden ons op de voet en Kreps kwam ons bedanken voor de bewezen diensten. *
* Lt Kol Vl Kreps zal in juni 1963 omkomen tijdens een ongeval boven het schietveld van Sennelager in Duitsland toen zijn C 119 door een granaat werd geraakt.
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Daags nadien stegen we op voor het
krieken van de dag en maakten van
de gelegenheid gebruik om nog
eens een goedendag te gaan zeggen
aan de muiters in het kamp.
Frank Swietek zou er zonder kleerscheuren van af komen. Hij had zijn
vliegtuig aan de grond gezet in de
savanne, ondervond geen vijandigheid vanwege de lokale bevolking
en werd opgevangen door een misDe H 207 van Frank Swietek na zijn noodlanding
sionaris. Een C 119 dropte een paar
parachutisten met wapens en voedsel en een dag later kon hij met een jeep de thuisbasis vervoegen.
Het was de periode van noodlandingen. Op 27 Juli zou ook Cdt Goosse zijn Sycamore helikopter na een motorpanne moeten neerzetten in de savanne. Ondergetekende
met Jim in de backseat werd verzocht op zoek te gaan naar het toestel; dit keer met
succes. We vonden de helikopter en nog dezelfde dag kon Goosse met een jeep terugkeren naar Kamina. Twee mecaniciens bleven ter plaatse maar wanneer een C 119
daags nadien voedsel en reservestukken ging droppen schoten zij een vuurpijl af die
de savanne in lichter laaie zette. De helikopter werd vernietigd en de twee technici
mochten van geluk spreken dat ze aan het vuur konden ontsnappen.
Augustus zou een drukke maand worden. Er was sprake van een verhuis naar Usumbura en Jack Lehardy en ikzelf konden eens een kijkje gaan nemen naar onze toekomstige thuisbasis, die er veel aantrekkelijker uitzag dan het saaie gedoe in Kamina.
Ondertussen werden we gevraagd om intimidatievluchten uit te voeren in Katanga,
meer bepaald boven Kabongo, Kakombe, Kulu Malemba, enz. maar we wisten niet
goed in welk scenario we opereerden. Lumumba had gedreigd dat hij met zijn troepen Katanga gewapenderhand zou innemen en had met de hulp van de Sovjet Unie
een aanzienlijke troepenmacht samengebracht in Luluaburg. Vanaf dan zou onze
hoofdmenu bestaan uit verkenningsvluchten, in de eerste plaats om de toegang tot de
brug over de rivier Lubilash in Luputa te bewaken die de grens tussen Kasai en Katanga uitmaakte. Later werd de brug opgeblazen maar we voerden verder vluchten uit
in Kasai om poolshoogte te nemen van de positie van Lumumba's ANC troepen. Deze vluchten werden uitgevoerd met “bodyguards”, personeel van de VVE die plaats
namen in de backseat en over de nodige wapens beschikten om ons te beschermen (?)
in geval van noodlanding.
Zo vertrokken Jack Lehardy en ikzelf op 25 Augustus met twee T-6A naar het grensgebied om een dergelijke opdracht uit te voeren. Aan de grens zelf bleek het zeer
kalm tot we beslisten een kijkje te gaan nemen langs de baan richting Luluaburg. In
Mwene-Ditu, het eerste stadje op ongeveer 40 km van de grens was het marktdag en
het centraal marktplein krioelde van het volk.
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Na een eerste overvlucht keerden we terug en ... er was geen mens meer in de straten.
Het was duidelijk dat het hier niet pluis was, maar we zagen geen militaire voertuigen of enig spoor van troepen. We vlogen verder richting Luluaburg, merkten niets
speciaal en keerden terug. We passeerden opnieuw voorbij Mwene-Ditu, ditmaal op
lage hoogte, juist ten zuiden van het stadje. We vlogen met de cockpit open en andermaal kon ik duidelijk het geluid van mitrailleurs horen. Het was echter te laat om te
reageren, we konden niets beter doen dan onze richting aan te houden en zeer laag te
blijven. Een weinig later liet Jack mij weten dat hij een benzinegeur had in de cockpit. Ik ging van dichtbij een kijkje nemen, en inderdaad, de benzine sijpelde uit de
drain van zijn linker vleugel. Geluk bij een ongeluk, de lekkende benzinetank was
bijna leeg en hij had voldoende brandstof om terug te keren naar Kamina. Eens op
de parking bleek dat hij geraakt werd in de benzinetank van de linkervleugel, maar
nog groter was onze verbazing toen we mijn toestel bekeken. Er was een mooi salvo
van een zestal gaten dat begon op minder dan een halve meter achter mijn passagier
en doorliep tot in de staart van het toestel. Gelukkig konden deze vliegtuigen tegen
een stootje; men kon gewoon blijven doorvliegen op voorwaarde dat de piloot of
motor niet werden geraakt. Maar het was toch even doorslikken en onze passagiers
hebben zich niet meer als vrijwilliger gemeld om een tochtje met een Harvard te maken.
We zagen meer en meer UNO troepen in Kamina, ondermeer een contingent Ieren.
Tot onze verbazing waren ze ons eerder vijandig gezind; in hun ogen waren wij de
kolonialen, de bezetters, die de inlanders tiranniseerden. Maar hun houding sloeg om
toen zij tijdens een weekend twee makkers verloren. Deze waren een tochtje gaan
doen in de wijde omgeving van Kamina en toen ze een dorp wilden bezichtigen om
een paar foto's te nemen werden ze overmeesterd en omgebracht. Hun lichamen werden erg toegetakeld teruggevonden.
Op 05 september kondigde Kasavubu de afzetting af van Lumumba, dit wegens te
grote sympathieën met de Sovjet Unie. Hij werd vervangen door Joseph Ilio maar op
14 september zou Mobutu definitief de fakkel overnemen. Als tegenreactie installeerden de sympathisanten van Lumumba onder leiding van Antoine Gizenga een rebellerende regering in Stanleystad (Kisangani).
Congo was nu verdeeld in 4 regio's (zie
figuur)
* Leopoldstad met Kasavubu en Mobutu,
met steun van de UNO en deVSA.
* Katanga met Tshombe, initieel met Belgische steun, maar na de installatie van Mobutu in Leo zou België een meer dubbelzinnige houding aannemen.
* Oost Congo met Gizenga, vooral met
Sovjet steun.
* Zuid Kasai met Ngalula, vooral met steun
uit de diamantwereld.
Wif De Brouwer
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Toeristisch-recreatieve Informatie
ANTWERPSE STRAATNAMEN
STOOPSTRAAT
Straat geopend op de oude
krijgsgronden in 1868-1869,
genaamd naar Franciskus
Jacobus Stoop, Bouwmeester,
geboren te Antwerpen op 20
Mei 1815, leerling der Antwerpsche Academie, later
professor in de bouwkunde
aan deze. In 1845 was hij
aangesteld tot inspecteur der
stadswerken, stond op het
punt tot Stadsbouwmeester
bevorderd te worden, toen hij
op 2 Dec. 1861 begraven
werd onder de instortende
puinen van den brandenden
entrepôt St. Felix.
BAECKELMANSSTRAAT
Deze straat,vroeger Durletstraat, is gewettigd op 18
Sep. 1867; zij werd herdoopt
ter eere van Lodewijck BaecMaria Pijpelincx Kolveniers Stoop Baekelmans
kelmans, bouwmeester en
leeraar aan de Kon. Academie van Antwerpen. Geboren op 15 Feb. 1835, overleden
op 8 Nov. 1871. Hij was laureaat in den prijskamp tot het bouwen van het Antwerpsch Justiciepaleis, uitgeschreven door den Provincialen Raad. Hij is ook de
bouwmeester van de St Amanduskerk.
Optredend in den tijd van het herleven der Gotische bouwkunst, dwong hij ook bewondering af van de hoofden der Fransche school die toen, rond Viollet-Leduc, de
groote kunstprinciepen vertegenwoordigden. Zijne St Amanduskerk werd door dezen
geschat als een der best begrepen werken der XIXe eeuw.
Baeckelmans werkte niet als archeoloog. Hij leefde den stijl zelf in. Zijn invloed
deed zich gevoelen op zijn broeder Frans en zijn leerlingen, Bilmeyer, Dieltiens, Van
Riel, die op hunne beurt het zich uitbreidende Antwerpen van tal van kunstbouwwerken voorzagen.
THEATERPLEIN
Benaming van latere datum. Staat dus niet in mijn boek.
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MARIA PIJPELINXSTRAAT
Idem.
Peter Paul Rubens, 7de kind van JAN RUBENS en
MARIA PIJPELINCK, werd geboren te Siegen, in
Duitsland, op 28 juni 1577.
Jan Rubens had sympathie voor het calvinisme, en
de calvinistische leiders, waaronder Willem de
Zwijger, wat hem dwong Antwerpen te verlaten.
Hij vestigde zich eerst in Keulen, waar hij een
avontuurtje beleefde met de zus van diezelfde Willem, avontuurtje dat hem in de gevangenis deed
belanden.
Zijn echtgenote, Maria Pijpelinck, slaagde er in
hem vrij te pleiten en vergaf haar fladderende echtgenoot. Ze vestigden zich in Siegen, en daar kwam
Peter Paul ter wereld.
De familie Rubens verliet Siegen en keerde terug naar Antwerpen na de dood van Jan
Rubens, en keerde zich af van het protestantisme.
De niet gefortuneerde Maria Pijpelinck plaatste Peter Paul in de leer bij Antwerpse
meesters, waarvan de eerste, TOBIAS VERHAECHT, een goed schilder was, maar
tevens een brute man. De tweede leermeester werd Octaaf, Heer van Veen, beter bekend onder de naam OTTO VENIUS. Gedistingeerde gentleman als hij was, en bijzonder door de Italiaanse schilderkunst geïnspireerd, schaaft hij de ruwe kantjes van
Rubens bij. Daarna volgde ADAM VAN NOORT, die het tegenovergestelde was van
de vorige, en die Rubens overtuigde van vooral zijn eigenheid, het Vlaamse, in het
schilderen te bewaren. Niet erg bekend, was Van Noort een gefrustreerde persoonlijkheid, agressief en gewelddadig, maar zeer getalenteerd.
MEISTRAAT, rue du Mai
De straat werd in 1547 geopend door de grondeigenaars Geerard en Simon de Meyere en Pauwel de Deckere. Bij overeenkomst met de stad, op 30 Dec. 1546 deden zij
afstand van den noodigen grond waarbij zij den naam bepaalden: “… ende welcke
nyeuwe strate genaemt zal worden ’s Meyerstrate”. En zoo hiet ze dan ook tot in den
Franschen tijd wanneer citoyen Bruslé bevel gaf voor Fransche namen te zorgen. Die
naam de Meyer was onvertaalbaar, wees misschien op een feodale officie; er dan
maar Meystraat van gemaakt.
KOLVENIERSSTRAAT, rue des arquebusiers
Een naam vol wapengekletter! Er waren in ons oud Antwerpen: twee voetboog- en
twee handbooggilden, de schermers en de kolveniers.
De kolveniersgilde of gilde van St. Christoffel, was de jongste van de zes (1489). Ze
verkreeg een hof bezijden de oudere schuttershoven, in het Hopland. Zoo kwamen de
Schutters te liggen tusschen de Schermers (achter St. Joris) en de Kolveniers.
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Onze kolveniers waren meesttijds 60 in getal. Door
deze kolveniers-hof nu werd in 1508, ter beneerstering
der kerkmeesters van St. Jacobs, een straat getrokken
als voortzetting van de Eikestraat. Van daar de straatnaam.
Een colve was tot de XVe eeuw niets anders dan een
knuppel (Lat. Clava) en men sprak zonder veel eerbied
van de Colvenaeren die met een knots waren gewapend. Met de XIVe eeuw kwamen er echter schietbussen (kanons) van dewelke men het weldra bracht tot
handbussen (arquebuses) en die handbussen waren nu
ten slotte niets anders dan tot schieten bewerktuigde
kolven. En zoo kregen naam van kolveniers de eerste
vuurwapendragers.
LANGE GANG, longue allée
Kort na 1581 geopend en aldus genaamd naar zijn aard ; een smalle gang van 140
meter. Maar de naam houdt toch nog verband met iets meer.
Dat was daar vroeger een groot raamhof, de Mollekensraam, zich uitstrekkend van
aan den Huidevetterstoren bij de vestingen tot aan het Hopland. Daarop werd in September 1566 door de Duitsche Calvinisten een kerk gebouwd die naar haar vorm en
tegenstelling met de andere protestantsche welke de Ronde kerk hiet, de Lange kerk
werd geheeten. Zij werd afgebroken in Juni 1567. De gronden van de Mollekensraam
werden in 1581 opgekocht door G. Despom-meraulx, die er den “langen gang”
doortrok van aan de ingangspoort van ’t Hopland tot aan de vesten en die de wederzijdsche gronden in loten verkocht. De engte der straat maakte er een “gang” van.
HOPLAND, rue Houblonnière
Van de Schuttershoven naar de vesten was er in de XVe eeuw een schutterssteeg, die
steeg hiet omdat de wegenis dood liep tegen “een stuk hopplants” (17 Nov. 1477 …
Maar die wegenis wordt weldra doorgetrokken en op het eind der XVe eeuw hiet
men “Scuttersteghe”: “een straetken daer men van den scuttershoven ter vestewaert
gaat”. Het is dus geen steeg in den modernen zin, en de naam zal weldra vervallen,
en plaats ruimen voor dien van “het stuck hoplants”. De hop werd hier gewonnen, is
te veronderstellen, voor de brouwerijen van de Cammerstraat. Die teelt was hier wel
wat uitzonderlijk, zoodat de benaming juist daarop sloeg.

Lou
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Niets definieert mensen beter dan hun verlangen om irrationele daden te
stellen met het oog op fenomenale en onwaarschijnlijke beloningen. Dat
is de voedingsbodem voor loterijen, een lief zoeken en religies.
(Scott Adams)
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