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HET WOORD AAN DE VOORZITTER...

Reeds geruime tijd koesterden we de hoop een tijdschrift te kunnen
uitgeven ten gerieve van onze leden en in vervanging van de
maandelijkse circulaire.Financieële en andere moeilijkheden hebben
echter steeds belet dit waar te maken.Tot we nu toch de beslissing
hebben genomen en het wagen ermee van wal te steken. Dit is het
eerste nummer in de serie van vier die we zinnens zijn elk jaar te
laten verschijnen.Het wordt bijgevolg een driemaandelijks
tijdschrift dat de veelbetekenende naam"DE KLAROEN" zal dragen.We
hopen dat dit iniatief tegemoet zal komen aan een meermaals
uitgedrukte wens van talrijke leden. Verder rekenen we op de
welwillende en nijvere medewerking van U allen om aan het
tijdschrift de nodige bewustmaking en propaganda te verlenen
zodat,benevens onze reeds aangesloten leden, ook kandidaat nieuwe
leden er interesse voor krijgen.We bedoelen daarmee niet alleen de
gepensioneerde onderofficieren die nog niet toetraden,doch meteen
ook de onderofficieren van het actief en het reservekader die
momenteel nog onder de wapens zijn maar binnen een afzienbare tijd
de krijgsmacht verlaten. Al deze mensen moeten we kunnen motiveren
en hun aansluiting trachten te bewerkstelligen bij onze
Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren die precies dit
jaar de tweede eeuw van haar bestaan ingaat.
+++
Op de drempel van 1987 wens ik U,samen met de leden van ons bestuur,een flinke gezondheid en in alle opzichten een gelukkig
Jaar
uw voorzitter.
+++++++++++++++++
HET JAARPROGRAMMA 1987 IN VOGELVLUCHT
1. 18januari 87.Voordracht"BELGRADO IN DE KIJKER" door de heer
W.KOOY.
2. 15 februari 87.Filmvoordracht:" DE GORDEL VAN SMARAGD" door
de heer A.BAES,ondervoorzitter van de OSTEND CINE CLUB.
3. 20 februari 87.Bezoek aan het Centrum voor Familiekunde te
Oostende,onder leiding van de heer E.A.VAN HAVERBEKE,vóorzitter.
4. 15 maart 87.Voordracht met video: " OCEANOGRAFIE MET DE BELGICA" door
de Kommandant van de Belgica.
5. April 87.Gespreksstonde:" BEWEGINGSLEER BIJ HET OUDER WORDEN "
door de heer L.BAES,voorzitter van de Sportraad Oostende.
6. Mei 87. begin mei-- Uitstap met bezoek aan de Koninklijke serres te Laken en het Museum van het Leger onder leiding van de
heer J.B.DREESEN.
-22 EN 23 Mei -Viering van het honderdjarig bestaan van de Kring.
7. Juni 87.Op kastelentocht in het HOUTLAND met als voornaamste
objectief het kasteel van WYNENDALE onder leiding van de heer
DREESEN.
8. September 87-Bezoek aan de scheepswerf te Rupelmonde en aan
het Scheepvaartmuseum te Antwerpen.
9. October 87-Optreden van een vocaal en instrumentaal ensemble
met Volksmuziek.
10.November 87-BANKET KONINGSDAG gevolgd door een dansfeest en
tombola.
11.December 87-Voordracht:" VOLKSWEERKUNDE AAN ONZE KUST "door de
heer J.B.DREESEN,
J.B.D.
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EVEN UW AANDACHT VOOR ONZE JANUARI,FEBRUARI en MAART-ACTIVITEITEN.
Het bestuur'" heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen op de
volgende activiteiten die telkens zullen doorgaan in het lokaal
11
DE BRIEKE" tenware het anders vermeld wordt.
1 .Op zondag 18 januari 1987 om 1300 uur
- Woord van de voorzitter
- NIEUWJAARSRECEPTIE aangeboden door de vereniging.
- Verslag en Mededelingen
- Voordracht:"BELGRADO in de kijker" door de heer
W.KOOY.
- Koffietafel en
tombola.
De heer Kooy heeft vele jaren van zijn leven doorgebracht in
het buitenland.Deze maal toont hij ons Belgrado,hoofdstad van
Joegoslavië,grootste land van het Balkanschiereiland.Van
Belgrado weten de meesten onder ons slechts dat TITO er destijds verblijf hield om over zijn land met vaderlijke maar
ijzeren hand te regeren.Op 18 januari weten we er meer over.
2.Op zondag 13 februari 1987 om 1300 uur
- Woord van de voorzitter
- Verslag en Mededelingen
- Filmvoordracht : "DE GORDEL VAN SMARAGD " door de heer A.BAES.
- Koffietafel en tombola
De heer Achiel Baes is ondervoorzitter van de OSTEND CINE CLUB
en een gekend amateur filmer.Van zijn reis die hij verleden
jaar doorheen MALEISIË,SUMATRA,JAVA en BALI maakte bracht hij
ons de mooiste beelden mee.U krijgt met de gepaste commentaar
en muziek van hem op deze namiddag ten beste.

3.OP vrijdag 20 februari 1987 om 1500 uur
Opgelet : bijeenkomst voor het lokaal van de Vlaamse Vereniging
voor Familiekunde,Dr.Colensstraat 6,Oostende.
- Bezoek aan het Centrum voor Familiekunde van Oostende onder
leiding van de heer E.A.VAN HAVERBEKE.
Het zoeken naar je familieafkomst en je familiegeschiedenis
is niet,als weleer,een tijdverdrijf voor nobelen of zonderlingen maar werd een zinnige tijdsbesteding voor duizenden.
Het Centrum van Oostende is ,onder de kundige leiding van
haar voorzitter,de heer Van Haverbeke,in de loop van 20 jaar
uitgegroeid tot een schatkamer van genealogische gegevens. De
heer Van Haverbeke zal ons rondleiden en ons vertellen wat
het opmaken van je stamboom of familiegeschiedenis omvat.U
zult er de verzameling van meer dan 300.000 doodsprentjes
kunnen zien,de duizende doodsbrieven,de gespecialiseerde
bibliotheek van meer dan 3000 werken en al de andere verzamelingen die het de zoekers van Oostende en omgeving gemakkelijk maken in hun onderzoek.Warm aanbevolen.

4.0p zondag 13 maart 1987 om 1300 uur
- Woord van de voorzitter
- Verslag en Mededelingen
- Videovoodracht: “ OCEANOGRAFIE MET DE BELGICA" door de
Kommandant van de Belgica.
- Koffietafel en tombola.
De BELGICA is een laboratoriumschip dat,indienst van de
wetenschap,voor de diverse universiteiten van ons land een
reeks opzoekingen en waarnemingen doet in onze Noordzee. Het
schip wordt gevoerd door een bemanning van de Zeemacht, maar de
onderzoeken worden gedaan door wetenschappers.Hoe
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en waarom dit gebeurt wordt U aan de hand van een reeks videobeelden door de heer SIMPELAERE,Kommandant van de BELGICA , in
woord en beeld uitgelegd. Een voordracht die U niet raoogt missen
als U op de hoogte wilt zijn van wat er in de wetenschapswereld
en het visserijonderzoek reilt en zeilt.
HET WOORD IS AAN DE PENNINGMEESTER. LIDGELDEN.

Koken kost geld zei het begijntje en ze deed een duit boter in
de pan ...Wij danken al diegenen die hun lidmaatschapsbijdrage
voor 86-8? reeds vereffenden. Bi j het nazicht van onze lijsten
merken we echter dat sommigen onder ons dit blijken te vergeten.
Wij doen dan ook een warme oproep :doe het nu , stort Uw lidgeld
vandaag nog op onze postrekening
000-0146912-54
Kon.Mij.Ex.0.Officieren
Ellsabethlaan 323
84OO. OOSTENDE
en blijf lid van de oudste vaderlandslievende vereniging van
de stad,Uw vereniging,die van de EX-ONDEROFFICIEREN. De
lidmaatschapsbijdrage bedraagt 250 fr voor de effectieve
leden en weduwen en 275 fr voor de sympathisanten.
F.P.
HERDENKINGSPENNING die wordt uitgegeven ter gelegenheid van de
honderste verjaardag van onze vereniging.
Zoals U reeds weet vieren wij op 22 en 23 mei 1987 het 100 jarig
bestaan van onze KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ der EX-ONDEROFFICIEREN
van Oostende.
Ter gelegenheid van dit uitzonderlijk feit sluiten we weer aan
bij een bijna even oude traditie van de vereniging ,namelijk
het uitgeven van een herdenkingspenning.
Teneinde het U wat overzichtelijker te maken deden wij beroep op
de meest en best gereputeerde van de Oostendse
penningverzamelaars,de heer LIETART,om ons een idee te geven van
wat onze voorgangers op dit terrein presteerden.
U vind een overzicht hiervan ,met enkele voorbeelden,in een door
hem geschreven bijdrage die onder de titel " LEGERFEESTELIJKHEDEN TE OOSTENDE " in dit tijdschrift werd opgenomen. Van de 18
penningen,die de heer Lietart beschrijft,en die verband houden
niet vaderlandslievende verenigingen zijn er 9 ,dit is de
helft,die uitgegeven werden door onze Kring.Van traditie
gesproken.
Wij hernemen deze traditie door de uitgifte van een gelijkaardige
penning ter gelegenheid van ons honderdjarig bestaan. De penning
zal het hiernavolgende uitzicht hebben :
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en als tekst dragen :
1887-1987
KON.MAAT.
EX-ONDEROFFICIEREN
OOSTENDE
Er zijn drie uitvoeringen voorzien :
- Brons gepatineerd aan de prijs van 350-fr stuk
- Brons verzilverd,oud zilver
a 4OO-fr stuk
- Brons verguld,fijn goud
a
500-fr stuk
Teneinde de penningen te bewaren of op de geapste wijze te
laten zien kunt U verder nog bestellen :
- Etui plastiek,doorschijnend deksel a 22-fr
- Schrijn plastiek bruin
a 100-fr
- Staan dertje alu geassorteerde patines 40-fr
U kunt zich van nu af een of meerdere exemplaren,met of
zonder de toebehoren reserveren door de opgegeven bedragen te
storten op reke ning : 000 -01^ 6912 - 5k
Kon.Mij.Ex.O.Officieren
Elisabethlaan 323
8400 OOSTENDE.
met de vermelding ; " V/e n s in te tekenen voor .............. "
U kunt Uw bestelling ook rechtstreeks overmaken aan de penningmeester,de heer PINTELON op een van de volgende bijeenkomsten.
De inschrijvingen worden afgesloten op 1 april. 1987.
Tracht er op tijd bij te zijn want dit is een enige
gelegenheid.
J.B.D.
++++++++++++++++++
UIT DE OUDE DOOS
Vrijdag 11 mei 1903
VRIJWILLIGERS
•*^*"*-*"- ••-"-'-

—r-„--.,----»—*-,.-,

De lotelingen van de klas 1904., het is te zeggen,degenen
die zich .op het einde van dees jaar moeten aan geven om
in het het begin van 1904 aan de loting deel te nemen,kunnen de volgende voordelen genieten indien zij
van 1 October 1903 vrijwillig dienst nemen :
l.zij mogen hun korps kiezen
2.zij trekken 30 fr.per maand en daarenboven
dagelijksche solde
3. zij worden gelijkgesteld met de milicianen
voor wat de verlofdagen betreft
4.later zullen zij de voorkeur hebben voor
zekere bedieningen
5.zij gaan naar de regimentescholen waar zij
de leergangen mogen volgen
6.hun diensttijd begint op den eersten october
1903
7.zij worden bij de pensioenkas onder waarborg
bij de Staat aangesloten.
ooooo

Tot daar een militair rondschrijven van voor wereldoorlog 1.
Er is voorwaar niets nieuws onder de zon.
J.B.D.
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LEGERFEESTELIJKHEDEN TE OOSTENDE

Reeds vanaf 1890 werden er feestelijkheden georganiseerd
voor Oudgedienden van het Belgisch leger.
Ter gelegenheid van deze feesten werden er ook kongressen
gehouden voor Ex-Onderofficieren en tevens werden er ook
schermtornooien ingericht.

Deze kongressen en tornooien werden telkens gehouden in
een stad waar een legereenheid was gekazerneerd.
In 1930 werd met zeer groot luister het 100 jarig bestaan
van ons land gevierd en het was eveneens het 100 jarig
bestaan van het 3de Linie Regiment, dat gelegerd was

in Oostende.
Ook verenigingen van Oud - Strijders namen altijd deel
aan deze soort van feestelijkheden,zoals Veteranen van
Koning Albert I,Oudstrijders van de Wereld Oorlogen I & II.

Hieronder een beschrijving van dit soort van medaljen die
in mijn verzameling aanwezig zijn.
1)

MEDALJE IN VERZILVERD BRONS APM: 26/34 mm MET RING
R/

V/

LEOPOLD II ROI DES BELGES
Buste in uniform met lange baard naar links gericht.

een tekst in 6 lijnen:

SOCIETE ROYALE / DES EX / SOUS - OFFICIERS /
DE L'ARMEE BELGE / OSTENDE / AU JUBILAIRE /
LINT/ 35 mm breedte met midden een rode streep en naar
de zijden een Gele- en Zwarte streep.
2)

MEDALJE IN VERGULD BRONS AFM:23/24 mm MET KROON EN RING

R/

3)

4)

Stadswapen van Oostende met bovenste sleutels
naar elkaar gericht en de onderste naar links. In
de Keeperbalken en de sierrol onderaan een
legende in het frans:
EX - SOUS - OFFICIERS / SECTION D'OSTENDE
V/
Blank veld.
LINT/ 20 mm breedte in 2 kleuren Geel en Rood.
MEDALJE IN BRONS Ø 30 mm MET OOG EN RING
R/
Buste van Koning Albert I in vooraanzicht met
helm.
V/
een tekst in 5 lijnen:
KING ALBERT Iste / SIR KENNETH STEER / N° 1561 /
R.A.O.B. - G.C / OSTEND /
LINT/ 33 mm breedte in de nationale kleuren.
MEDALJE IN BRONS Ø 30 mm MET RING

R/

S.M. ALBERT ROI DES BELGES
De koning in vooraanzicht met helm.
V/
een tekst in 4 lijnen:
KING ALBERT 1st LODGE / N^ 1561 / RAOB - GC /
OSTEND /
LINT/ 28 mm breedte in de nationale kleuren.
— 5 —

5) MEDALJE IN BRONS Ø 30 mm MET KROON EN RING
R/
Versiering met 2 eikentakken en 2 lauwertakken
met in het midden op een medaljon het hoofd van
Koning Albert I naar links gericht:
VETERANEN VAN KONING ALBERT I
1909
1934

V/

6)

7)

8)

9)

een randschrift:

N.V. DE VETERANEN VAN KONING ALBERT I
- SECTIE OOSTENDE –
in het midden een tekst in 3
lijnen:
10 JAAR / LID / ERKENTELIJK /
LINT/ 37 mm breedte in 2 kleuren Geel en Rood en
langs weerszijden de nationale kleuren in fijne
strepen,
MEDALJE IN BRONS Ø 50 mm
R/
Hoofd van Koning ALBERT I met helm links gericht
onder het hoofd een gekroonde "A"
V/
een tekst in 8 lijnen:
NAT. VERB. DE VETERANEN / VAN / KONING ALBERT Ie /
Mme Decaestecker / Pauweleyn / PED. NAT.LES VETÏÏRANS
/
DU / ROI ALBERT Ier /
1892 MEDALJE IN VERGULD BRONS Ø 51 mm MET BRELOK, KROON, RING
R/
Gekroond Wapenschild van België met een
sierrol en met een legende:
UNION FAIT LA PORCE
V/
Eiken - en Lauwertak in kransvorm met in het midden
een tekst in 9 lijnen:
SOCIETS ROYALE DES EX - SOUS OFFICIERS / DE
/ L’ARMEE BELGE / SECTION D’OSTENDE / CONGRES
/ FEDERAL / 1892 / 10 JUILLET /
1897 MEDALJE IN VERGULD BRONS Ø 46 mm MET BOL EN RING
R/
Gekroond Wapenschild van België met een
sierrol en met een legende:
UNION FAIT LA FORCE
V/
2 lauwertakken in kransvorm met in het
midden een tekst in 7 lijnen:
SOCIETE ROYALE / DES EX / SOUS - OFFICIERS DE /
L'ARMEE BELGE / OSTENDE / 1897 / CONGRES FEDERAL
/
1908 MEDALJE IN VERGULD BRONS Ø 51 mm MET BOL EN RING
R/
Gekroonde mantel met het Wapenschild van
België met op de achtergrond de 9 provincie
vaandels.
V/
Lauwertakken verspreid over gans het veld van de
medalje en met in het midden een sierrol met een tekst
in 4 lijnen:
SOCIETE ROYALE / DES EX SOUS OFFICIERS /
OSTENDE / CONGRES FEDERAL /
onderaan
J.STIENON.
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10) 1909

MEDALJE IN VERGULD BRONS Ø 51 mm MET BOL EN RING

R/

Gekroonde mantel met het Wapenschild van België
en op de achtergrond de 9 provincie vaandels.
V/
Lauwertakken over gans het veld verspreid met in
het midden een sierrol met een tekst in 6 lijnen:
RECEPTION / DES SOUS - OFFICIERS / DE L'ARMEE
BELGE / CONCOURS D'ESCRIME / OSTENDE /
18 AVRIL 1909 /
11) 1913 MEDALJE IN ZILVER Ø 50 mm
R/
V/

12) 1914

R/
V/

13) 1930

R/

V/

14) 1931

R/
V/

Op de voorgrond een man links gericht met een degen
in de beida handen en op de achtergrond 2 mannen in
schermaktie.
Eiken - en Lauwertak in kransvorm met in het
midden een tekst in 6 lijnen:
C.E.S.O. / 2me REGt de Ligne / Championnat /
des 3 armes / OSTENDE 1913 / Soetaert Sr Mr /
MEDALJE IN VERZILVERD BRONS Ø 51 mm MET RING

2 mannen op stap.
Links een Eiken - en Lauwertak en rechts een
tekst in 4 lijnen:
OSTENDE / PREPARATION / MILITAIRE /
29 JUIN 1914 /
MEDALJE IN VERGULD BRONS Ø 70 mm MET KROON

Hoofden van de 3 koningen ( LEOPOLD I , LEOPOLD
II ALBERT I )naar links gericht en eronder een
Wapenschild met leeuw en kroon.
Links 1830
Rechts 1930
3e REGt DE LIGNE / OSTENDE
In het midden een gekroonde mantel met een
Wapenschild van BElgie en op de achtergrond de 9
provincie vaandels.
MEDALJE IN BRONS Ø 30 mm MET 2 RINGEN

Wapenschild met een kroon en met vaandels en het
geheel rustend op een affuit van een kanon.
Lauwertak met in het midden een tekst in 4
lijnen:
3e LINIEREGT / BAJONETSCHERMEN / 1e PRIJS /

1931 /

15) 1931

R/
V/

MEDALJE IN BRONS Ø 51 mm MET BOL EN RING

Wapenschild met een kroon en met vaandels en het
geheel rustend op een affuit van een kanon.
een tekst in 7 lijnen:
OORLOGSVRIJWILLIGERS / 1914 - 1918 / OOSTENDE
-KUST / * * * * * / VOLONTAIRES DE GEURRE /
OSTENDE - LITTORAL / 6 SEPTEMBRE 1931 /
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16) 1956 MEDALJE IN VERGULD BRONS Ø 51 mm MET BOL EN RING
R/
V/

17) 1956

OOSTENDE
Stadswapen van Oostende boven boeg van boot met
2 roeispanen en palmtakken.
een tekst in 6 lijnen:
1956 / F.EZ S/OB / 66e CONGRES / OSTENDE - OOSTENDE
/
P.EX 0/OB / 66e
KONGRÏÏS /

MEDALJE IN BRONS Ø 51 mm

R/

OOSTENDE
Stadswapen van Oostende boven boeg van boot
met 2 roeispanen en palmtakken.
V/
2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster
en in het midden een tekst in 6 lijnen:
1956 / F. EZ s/OB /66e CONGRES / OSTENDE OOSTENDE / F. EZ o/OB /66e KONGRES /
18) 1964 MEDALJE IN VERGULD BRONS Ø 49 mm

R/

V/

STAD

OOSTENDE

Stadswapen van Oostende boven visbenodigheden.
Rondom een parelrand met in het midden een
tekst verdeeld in 9 lijnen:
1964 / KON.FED. /EZ - ONDEROFFICIEREN /
74e. CONGRES / & / 75e JAARBESTAAN / (1887 - 1962 )
/ SECTIE / OOSTENDE /

LIETARD Edwin
Wapenplein, 14 B/3
8400
OOSTENDE
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Tel. 059/70.57 04

Eben-Emael, het parthenon van de militaire
archeologie
Aan de uiteinden van het land, bij de Nederlandse grens, waar de Kempen zachtjes overgaan in de
Ardennen, verheft zich Eben-Emael. Vestiging voor de eeuwigheid, dappere rots in de branding, die
sommigen oninneembaar droomden. Eens het best bewapend fort, als een pantserschip op een natuurlijk
voetstuk, de boeg pal noord en de flanken beschermd door de Geer en het Albertkanaal, staat EbenEmael er nog steeds, verlaten door zijn manschappen, indrukwekkend en trots.
Maar op 11 mei '40, sloeg het noodlot donderend toe. Sindsdien hield zijn hart op te kloppen, maar zijn
geest leeft nog in zijn labyrintische gangen en in zijn waarnemingsposten.
Vijfenveertig jaar later duwde Vox het toegangshek open ...
DOOD IN DE WIEG
Europa was nog maar juist hersteld van de
verschrikking van de Eerste Wereldoorlog, toen
de angst in de jaren dertig terug haar intrede
deed.
Reeds in oktober 1926 werd er een commissie
belast rnet een onderzoek naar de staat van de
versterkingen van ons land. In 1929 maakt de
commissie haar besluiten bekend: de forten van
Luik, Narnen en Antwerpen moeten gerestaureerd worden en er moet een plan
opgesteld worden dat voorziet in de verdediging
van het territorium in de diepte, in het geval onze
troepen de Maas niet zouden kunnen houden. Zo
werd er besloten Eben-Emael te bouwen en de
verdediging van Gent en de K.W.-linie op te
richten. Datzelfde jaar, door de Duitse beslissing
om te herbewapenen en met de nakende
evacuatie van het Rijnland in het achterhoofd,
besloot Frankrijk de Ma-ginot-linie aan te leggen,
De bouw van Eben-Emael nam onge veer acht
jaar in beslag. De werken, waarmee in 1932
begonnen werd, waren amper beëindigd toen het
Derde Rijk in rnei 1940 besloot België binnen te
vallen. De Duitsers hadden, op 10 en 11 mei,
maar enkele uren nodig om het fort te veroveren
dat de Geallieerden en zijzelf als het meest
oninneembare en het sterkste van heel Europa
beschouwden.
Het gebruikte principe was eenvoudig, maar je
moest eraan denken; tegen woordig lijkt de
tactiek die de Duitsers gebruikten elementair
Maar in die tijd had niemand zich kunnen
indenken dat de troepen door de lucht vervoerd
zouden worden met gevechtszweefvlieg tuigen
en dat men de gevreesde holle ladingen zou
gebruiken. Zo was Eben-Emael in enkele uren
niet meer dan een levenloos lichaam, aangetast in
al zijn afweermechanismen. Net zoals de beste
atleet die aangevallen wordt door een virus waar
geen tegengif voor bestaat, veroordeeld wordt tot
volledige rust. Vandaag slaapt Eben-Emael de
onschuldige slaap van een verdoofde.
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DAMES EN HEREN, AAN UW LINKERKANT...
Het hek van het fort ging open, en ontsloot
kilometers gangen en oneindige labyrinten. Een
bezoek, een droom.
Het fort is gebouwd op drie niveaus: het eerste
niveau, op de heuvel, is naar
de buitenzijde gericht. Daar bevinden zich de
verschillende gevechts- en uitkijk-posten met vier
batterijen van drie 75 mm-kanonnen verdeeld over
vier punten (twee in de richting van Visé en twee
in de richting van Maastricht) en de batterij van
twee 120 mm-kanonnen alle richtingen. De
tweede verdieping, op het niveau van de galerijen
(+ 3,5 kilometer) leidt naar de bases van de
kokers die zorgen voor de dubbele verbinding
trap- lastenlift met de schiet- en commandoposten
en de munitieopslagplaatsen.
Naast de batterijen van 75 en 120 mm zijn er
verspreid over de flanken van het fort, zes
defensieve groepen voor de verdediging van de
nabije omgeving. Ze zijn bewapend met 60 mmkanonnen en machinegeweren, en toegankelijk
langs het niveau 2 Bovendien staan er op het fort
enkele koepels strategisch opgesteld om het
plateau te verdedigen met hun ka nonnen van 75
mm.
Het is wel verwonderlijk dat zo'n groot gebouw
maar uitgerust is met zo weinig stukken, maar men
moet rekening houden met het feit dat deze
ultramoderne stukken een heel groot schietbereik,
een hoog vuurtempo en munitie in overvloed
hadden. De strategisch erg goed geplaatste twee
120 mm-kanonnen en zestien 75 mm-kanonnen
hadden ook een groter bereik dan die van de
beste Franse forten. Op de tussenverdieping met de
galerijen, de oneindige gangen, de trappen en
doorgangen, komen de wegen samen die leiden
naar de gevechtsposten en de rustplaatsen.
Op de lager gelegen verdiepingen bevinden zich
de
gemeenschappelijke
vertrekken
:
de
slaapzalen, het sanitair, de vertrekken van de
commandant, de keukens, de mess, de
opslagplaatsen, de

FORT VAN EBEN-EMAEL

'wapenkamer, de ziekenzaal, de operatiekamer en
de
centrales
Voor
de
wateren
elektriciteitsvoorziening
en
de
verwarming
beschikte het fort over zes 'Carels' dieselmotoren
van 175 pk en over een aantal stookoliereservoirs
van 60.500 I. Bij de overgave was het fort
bemand met 18 officieren, 62 onderofficieren en
570 soldaten en korporaals.
WE GAAN VERDER MET DE RONDLEIDING
Het fort, waarvoor de tufsteenlaag van Maastricht
uitgehouwen werd, heeft een totale oppervlakte
van 75 hectare. Het is een enorme driehoek,
zevenhonderd meter lang. met de punt naar het
noorden gericht en in het westen begrensd door
het Albertkanaal. in het oosten door de Geer
Onze militaire experts hadden uit de geschiedenis
geleerd de strategische defensiepunten zoveel
mogelijk te verspreiden (batterijen, vitale punten,
enz.). In de vorige oorlogen was het duidelijk
geworden dat de levensnoodzakelijke onderdelen
samen vernietigd konden worden bij de geringste
aanval, als ze te dicht bij elkaar gelegen waren.
Het verspreidingsprincipe werd de nieuwe wijsheid van de moderne oorlogen.
De rondleiding boven aan het fort gaat verder
Tussen de struiken bemerken we de batterijen van
buitenaf gezien, de droge en ondergelopen
antitankgrachten en enkele valse koepels, die
bedoeld waren als afleidingsmaneuver. Dit bleek
erg nuttig want de Duitsers vielen ze aan en
richtten veel schade aan.
Als men zich boven op het plateau bevindt, dan
kan men zich gemakkelijk inleven in het
aanvalsplan van de Duitsers. Door de vlakheid
van het terrein
konden de zweefvliegtuigen gemakkelijk
landen. Een weloverwogen verspreiding van de
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aanvalsgroepen die de gevechtsposten bij
verrassing moesten innemen. Door hun erg goede
kennis van het fort (het is nog steeds een mysterie
hoe zij aan die juiste informatie kwamen) en door
de duisternis was het verrassingseffect volledig.
Eenmaal de sleutelposities lamgelegd was de rest
routinewerk.
EEN KLUIFJE VOOR DE GESCHIEDKUNDIGEN
75 hectaren geschiedenis: een schat, een echt
Eldorado voor de liefhebbers van militaire
archeologie.
Eben-Emael is intact, enkel een beetje aangetast
door de tijd en overwoekerd door de begroeiing.
Hier ligt de echte waarde van Eben-Emael en zijn
ware aantrekkingskracht. Alles gebeurde zo snel dat
enkel de littekens van de holle ladingen en de
puinhopen hier en daar getuige zijn van de
schaarse gevechten van 10 mei.
Sommige verenigingen, zoals het CLHAM (Centre
Liégeois d'Histoire et d'Archéologie Militaire) dromen
ervan Eben-Emael eens open te stellen voor het
publiek en het voor iedereen toegankelijk te maken.
Nu, als militair domein, blijven zijn poorten gesloten.
Slechts sommige geschiedkundige verenigingen
kunnen de toelating krijgen het te betreden en er
enkele bezoekers binnen te leiden.
In een kleine bar worden er levendige gesprekken
gevoerd tussen een ancien, andere militairen en een
geschiedkundige uit Noord-Europa:
- 'We moeten gidsen vinden en ze een
opleiding geven.'
- 'Ik denk dat ik wel enkele jongeren ken
die daarin geïnteresseerd zouden zijn. Of
er toch zeker een bezoekje aan zouden
willen brengen.'
- 'René, herinner me er eens aan dat er
geen licht meer is in de halfnoordelijke
koepel.'
- 'Zeg, ancien, waartoe diende de kleine
kamer net onder de batterijen?'
- 'Net eronder? W el dat was voor de
hulzen.
Ze vielen en daar werden ze verzameld.' Hoelang nog
kunnen de anciens ons rondleiden? Allen zouden in
ieder geval de oprichting van het 'museum EbenEmael' willen meemaken. Een onmogelijke droom?
Misschien wel niet, want ook voor de stranden van de
landing in Nor-mandië werd een oplossing gevonden.
En iedereen is het erover eens: Eben-Emael is het
Pompei' of het Parthenon van de militaire
archeologie.
FORT-INFO
Als je geïnteresseerd bent in het fort van EbenEmael, als archeologie of militaire geschiedenis je
zwak zijn, als je wil verdwalen in de 'catacomben van
1
Eben-Emael , of enkel maar het verleden wil
opsnuiven, schrijf dan naar: CLHAM, rue St Laurent
77, 4000 Luik
Tekst: E. Kawan Foto's: M.R.
Schiemsky
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Koning op bezoek in Zedelgem:

Waarom sergeant worden?
Van onze verslaggever

URSEL/ZEDELGEM - De koning liep in de vuurlijn, toen hij gisteren op het vliegveld van Ursel
een demonstratie bijwoonde door leerlingen van de school voor onderofficieren uit Zedelgem.
De taktische oefening wilde de reflexen testen van soldaten die tijdens een patrouille onder vuur
vallen. De reflexen waren uitstekend, zo werd gezegd. Maar toen de losse flodders van alle
kanten begonnen te knallen stond de koning wel uitgerekend tussen de twee partijen.
Met zijn bezoek aan de school
voor onderofficieren wilde de
koning zijn belangstelling tonen
voor de opleiding van het kaderpersoneel in het leger. In een
toespraak tot de leerlingen legde
hij de nadruk op de vereiste van
morele weerbaarheid: „Wie
anderen wil bevelen en invloed
wil uitoefenen op andere mensen moet zich dat eerst waardig
maken".
In de school voor' 'onderofficieren in Zedelgem studeren
zo'n 270 leerlingen. Er is een
afdeling A2 die hier „hoger secundair onderwijs, sociale en
militaire wetenschappen" heet.
Een andere mogelijkheid is de
A3C-richting die meer de nadruk legt op technische bekwaamheden.
De studie duurt drie jaar, inbegrepen twee trimesters in een
gespecializeerde wapenschool
ofwel een stage in een eenheid.
De school vormt het lagere kader van de vier krijgsmachtdelen. De maximum-leeftijd is 25
jaar, en de minimum-leeftijd 15
of 16 jaar. Men wordt pas toegelaten na een preselektie. De algemene vakken worden gedoceerd door miliciens-licentiaten.
In de loop van het eerste jaar
vallen er zo'n 25 leerlingen af
(op 125). Na drie jaar blijven er
60 t.h. over. De school wil, aldus
een brochure, „militaire leiders
vormen met de vereiste
karaktersterkte en doorzicht" en
hen trainen „tot een matig peil
van
weerstandsvermogen".
Tijdens zijn bezoek werden de
koning drie aspekten van de
vorming voorgesteld: de militaire opleiding, dé fysieke training
en de theoretische lessen.
Op het NAVO-reservevliegveld

van Ursel werden enkele
taktieken
gedemonstreerd,
waarbij een kopsektie van een
peloton in voorhoede de opdracht kreeg om een volgweg te
openen, en daarbij onder vuur
viel van een denkbeeldige vijand.
De hindernisbaan in Zedelgem
moest de fysieke weerbaarheid
tonen van Vlaamse jongeren.
Tijdens gesprekken toonde de
koning zich hier vooral benieuwd naar de motivatie: waarom willen jonge mensen vandaag sergeant worden in het
leger? De een antwoordde dat
het leger „een goed beroep" is,
een ander wilde in het leger
omdat hii .dat" OD tv had cezieij,
een derde was gemotiveerd geraakt „van horen zeggen".
Idealisme
Later werden die losse indrukken enigszins bijgewerkt
door het kaderpersoneel. De
aalmoezenier — twintig jaar ervaring — meende dat idealisme
bij velen een rol speelt. In een
nota meent de schoolleiding dat
ongeveer een derde van de leerlingen aangetrokken wordt
door „een verlangen om te ontkomen aan het gebrek aan orde
in het burgerleven". Of is de
motivatie meer alledaags? Zo'n
30 t.h. van de leerlingen blijkt te
komen uit een militair milieu.
En nog: zodra hij of zij (H meisjes) 16 jaar wordt, ontvangt een
leerling in Zedelgem netto een
kleine 25.000 fr per maand.
Of de hindernisbaan moeilijker
was dan de les wiskunde, wilde
de koning nog weten. Boudewijn
kon
zelf vaststellen hoe de licentiaatmilicien die („tot de orders")
algebra gaf, zijn leerlingen voor
-11-

onoverkomelijke
problemen
plaatste toen hij bij ongeluk
een exponent verkeerd had
geplaatst in een stelsel van
vergelijkingen.
Toch heeft niemand er ook
maar een moment aan getwijfeld dat soldaat Van Torre, onder het oog van de koning, de
juiste
methode
van
de
kwadraten zou toepassen voor
het oplossen van zijn nietlineaire vergelijking, of dat
soldaat Coucke, aan het bord,
moeiteloos zijn noemers zou
weten te verdrijven.
Volgens de direktie van de
school heeft de koning gisteren
in Zedelgem een dag zoals een
andere meegemaakt. Dat belooft dus voor deze jonge soldaten die zich vandaag en de rest
van de week opnieuw kunnen
verwachten aan wijn in het glas
en kaviaar op het bord.
Wie gisteren luisterde naar de
problemen die door de leerlingen werden aangebracht in het
Kontakt- en Informatiekomitee
(CIC), kan in alle geval niet twijfelen aan de spontaneïteit.
Dat CIC is een soort maandelijks overleg tussen leerlingen
en direktie. De vragen die de
leerlingen gisteren, in het bijzijn
van de koning, aanbrachten
hadden oa. betrekking op de
poedermelk die zij naar hun mening moeten drinken, het tekort
aan biljarttafels, de beperkingen op het uitgaan (gevraagd
wordt een extra uitgaansavond
voor peter en petekind), de mogelijkheid om een eigen tvtoestel te mogen meebrengen
naar de kazerne („b.v. als wij
zelf
het
extraelektriciteitsverbruik betalen").

Zelden wordt een vraag in het
CIC negatief beantwoord, wist
een officier te zeggen. Vraag
en antwoord stelden in alle
geval niemand teleur. Zoals:
- Waarom moeten wij altijd

onze soepbol meebrengen
naar de refter, ook als wij
geen soep nemen?
- Antwoord: Een soepbol
behoort tot de normale
uitrusting. Uw soepbol
meebrengen kan

geen kwaad, vermits de kok in deze
kazerne goede soep maakt. Trouwens,
ge zult er wel bij varen, als het koud
wordt. Is dat een bevredigend
antwoord? - Ja kolonel. (MVO)

Deze,meer dan oppervlakkige,belangstelling van onze Koning voor de
kandidaat-onderofficieren doet ons onderofficiershart deugd. Dank
U.Sire.
J.B.D.
ooooooooooooo

K.OVBOO

IN MEMORIAM
Wij dachten het nuttig regelmatig de IN MEMORIAM-lijst van het
Koninklijk Onderling Verbond van Belgische Onderofficieren uit hun
blad over te nemen. Wie weet, we dienden misschien ooit met een onder
hen.
de redactie
LidNr

NAAM & Voornaam

Jaar van
geb. - overl.

Sectie
Nr

+ 1901 - †1986

690

11.024 ADAM Jean

+ 1893- †1986

690

12.680 NIJS Charles

+ 1910- †1986

690

11.102 RENDERS Alphonse

+ 1890 - †1986

290

16.591

DALLEM Bart

+ 1911- †1986

490

11.797

PEETERS Frangois

+ 1903- †1986

190

+ 1921- †1986

890

14.875 GEORIS Henri

17.813 PIGNOLET Narcisse
71.032 POLLET-GUEBELS Maria
11.266 BABETTE Joseph

?

?

+ 1907- †1986

290
990

14.238 CONROD Elie

+ 1925- †1986

590

13.067 PETGES Charles

+ 1906- †1986

190

11.272 HANNON Simon

+ 1902- †1986

290

11.282 DHERINNE Joseph

+ 1908- †1986

990

10.422 DEBUCQUOY Maurice

+ 1900- †1986

190

11.469 D1GNEF Joseph

+ 1907- †1986

790

11.788 CHARON Jules

+ 1913- †1986

890

13.057 VAN LEUGHENHAGEN Achiel

+ 1907- †1986

290

14.830 SCHEPERS Jean

+ 1918- †1986

190

16.607 JANSEN Carolus

+ 1927- †1986

490

16.643 DUTHOO Norbert

+ 1931- †1986

390

13.464 PRAILLE Alfred

+ 1910- †1986

290

16.545 VERSCHUEREN Frans

+ 1930- †1986

507

62.245 VANDENGOOR-WINNEN Louise
(Mevr)

+ 1920- †1986
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190

