Fort Eben-Emael
» educatieve brochure
versie 2009
hoger middelbaar onderwijs

2

Inhoud
1. Het geostrategisch belang van Eben-Emael .............................................................. 4
2. Waaruit bestaat een leger? De legerorganisatie ......................................................... 6
3. Hoe bouw je een fort? ........................................................................................ 8
4. Waaruit bestaat een fort? .................................................................................. 10
5. Het garnizoen: wie bemant een fort? .................................................................... 12
6. De propaganda ................................................................................................ 14
7. De aanval op Eben-Emael en het Albertkanaal: ........................................................ 17
technologische vooruitgang als voordeel in de strijd?
8. Zij bleven achter: kruisen en monumenten als herinnering .......................................... 20

3

Over deze brochure
Deze educatieve brochure is een uitgave van de vzw Fort Eben-Emael. De inhoud is vrij te gebruiken voor
educatieve doeleinden. Van de meeste afbeeldingen is de auteur onbekend. Mocht u de rechtmatige eigenaar zijn van een of meerdere afbeeldingen in dit werk, gelieve dan contact op te nemen met het fort.
Auteur:

Joost Vaesen

Grafische vormgeving: Bart Geraerts
Adres:

A.S.B.L. Fort d'Eben-Emael
Rue du Fort 40
4690 Eben-Emael / Bassenge

Internet:

https://www.fort-eben-emael.be

Alle rechten voorbehouden © 2009 Fort Eben-Emael

4

1. Het geostrategisch belang van Eben-Emael
Vanuit militair oogpunt is het grondgebied van het huidige België eeuwenlang belangrijk geweest, ook de
streek rond Eben-Emael. Op het plateau van Caestert
(een deel van de St. Pietersberg), waar het fort gelegen is, lag reeds voor het begin van onze tijdrekening
een Romeins versterkt kamp (“castrum”). In 1914 stak
een Duits leger nabij Lixhe (net onder Eben-Emael) de
Maas over om zo België binnen te trekken.
In het midden van de jaren 1920 werd beslist om het
industriebekken van Luik op een directe manier met
een kanaal te verbinden met de haven van Antwerpen:
het Albertkanaal (genoemd naar de toenmalige koning,
Albert I). Dit kanaal kreeg in de jaren 1930 ook een
“militaire functie”. Dat betekent dat deze waterweg
als een gracht gebruikt werd tegen een binnenvallend
leger vanuit Duitsland. Er werden dus bunkers langs
het kanaal gebouwd, schuilplaatsen aangelegd, loopgraven uitgegraven, transmissieverbindingen aangelegd
enzovoort. De verbinding tussen het Albertkanaal en
de Maas werd beschermd door het fort van EbenEmael. Het Belgisch leger plantte deze kolos neer in
de periode 1932-1935 om een zwak punt in de Belgische defensie tegenover Duitsland te versterken: de
invalswegen in de buurt van Maastricht en Visé. In
1927 had een militaire commissie het Haspengouws
plateau ten westen van Eben-Emael al aangeduid als
één van de meest waarschijnlijke plaatsen voor een
nieuwe Duitse inval.

Tekst 1
“Complété par la jonction Briegden-Neerharen,
le canal Albert enveloppe l'enclave de Maastricht
et supprime pratiquement une dangereuse tête de
pont. L'histoire nous apprend les raisons politiques qui ont déterminé les puissances à ouvrir le
long de notre frontière, devant Maastricht, une
brèche difficilement défendable. ... Si les ponts
sont détruits à temps, ces lignes d'eau arrêteront
une attaque motorisée. L'ennemi ne pourrait
construire les grands ponts nécessaires pour le
passage de l'artillerie lourde sans avoir créé de
larges têtes de pont. ... Pour fermer la trouée de
Maastricht, pour supprimer cette tête de pont, il
fallut construire, en longeant la frontière au plus
près, ce grand fossé qu'est le Canal Albert bien
dénommé par les habitants de Maastricht vestinggracht. La profondeur de la tranchée, sa largeur, sa continuité interrompue seulement dans
la vallée du Geer, la quasi-verticalité des parois, la
nature des terrains entaillés, la largeur et la profondeur de la voie d'eau, son 'articulation' à la
Meuse, sa forme concave, les dépôts de terres
accumulés en plusieurs endroits pour donner le
commandement à la rive ouest sur la rive est, en
font un ouvrage militaire de première valeur, plus
efficace même que la Meuse. Le Génie militaire a
tiré tout le parti possible de cet ouvrage”.
Uit: A. Delmer, "Le Canal Albert", Liège, G. Thone,
1939, p. 78-83.

De oostzijde van het fort grenst aan het Albertkanaal. Dit kanaal was doelbewust op deze plaats uitgegraven om de verdediging van het fort sterker te maken. Men moest door het plateau van Caestert graven (zie afbeelding 1) en zo ontstonden bijna verticale muren tot 60m hoog. Aan het Albertkanaal bij
Eben-Emael werkten ook 2 Duitse firma's: Hochtief A.G. uit Essen en Dyckerhof en Widman uit Wiesbaden.

Afbeelding 1:
Bouw van een deel van het Albertkanaal, dat grenst
aan Fort Eben-Emael

Afbeelding 2:
Postkaart van de ‘doorsnijding van Caestert’ waar
het Albertkanaal door het plateau loopt. Links in de
heuvel het fort van Eben-Emael
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Plan 1:
Links: Topografische kaart van het fort en zijn
omgeving.
Boven: profiel van de brug van Vroenhoven

Termen
bruggenhoofd

het gebied aan de overkant van een (natuurlijk) obstakel, van waaruit een aanval kan
ingezet worden

fort

een militair werk, dat naar alle zijden verdedigbaar is

kanaal

een kunstmatige waterweg (in tegenstelling tot natuurlijke, bevaarbare waterwegen)

Vragen
1.

Hoe heeft men het Albertkanaal gegraven aan de oostzijde van het fort van Eben-Emael?
Maak daarvoor gebruik van afbeelding 1 en tekst 1.

2.

Zoek op het internet of je vandaag nog sporen vindt van de Duitse firma's die aan het Albertkanaal langs het fort van Eben-Emael hebben gewerkt. Wat zijn hun bezigheden vandaag?
Ligt dat in de lijn van hun activiteiten in de jaren 1930?

3.

Bekijk de postkaart (afbeelding 2). Het toont het Albertkanaal (links) en het verbindingskanaal met de Maas (rechts). Helemaal links in de berg is fort Eben-Emael uitgegraven. Wie is
er op de postkaart aangegeven? Waarom? In welk tenue en waarom?

4.

Lees tekstfragment 1. Waarom vormt Maastricht een bruggenhoofd dat gevaarlijk zou kunnen
zijn voor het Belgisch leger? Hoe reageerde de Belgische legerleiding hierop? Kan je terugvinden naar welke voorgeschiedenis er verwezen wordt in de tekst?

5.

Bekijk de topografische kaart (het fort ligt onder letter E bovenaan). Wat valt je op? Wat was
de sterkte van fort Eben-Emael, vanuit geografisch oogpunt?
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2. Waaruit bestaat een leger? De legerorganisatie
Hoe is een leger opgebouwd? In de eerste plaats zijn er uiteraard soldaten nodig. In de tijdsperiode van
het fort van Eben-Emael was een systeem met algemene dienstplicht van
Tekst 2
kracht. Burgers moesten dus voor een
Artikel 91 Grondwet: de Koning zweert « … ‘s Lands onafhanbepaalde tijd dienst nemen in het leger
kelijkheid [te] handhaven en het grondgebied ongeschonden [te]
(«miliciens» genoemd). Het aantal
bewaren »
maanden dienst kon variëren al naargeArtikel 167 Grondwet: « De Koning voert het bevel over de
lang van de aard van de eenheid (12 à
krijgsmacht, stelt de staat van oorlog vast alsook het einde van
17 maanden in de periode voor 1940).
de vijandelijkheden”
Men kon echter ook vrijwillig dienst neDe huidige artikels in de Grondwet omtrent de bevoegdheid van de
men in het leger.

Koning omtrent het leger

Het Belgisch leger bestond in mei 1940
uit zo’n 650.000 militairen, ca. 8% van de bevolking. Het ging dus om een grote mobilisatie aan mankracht. Ter vergelijking: het Nederlands leger telde zo’n 300.000 militairen sterk, terwijl de bevolking
ongeveer even groot was (dus ca. 4% van de bevolking onder de wapens). Vanaf het einde van de jaren
1920 werd (in verschillende fasen) een modernisering van de bewapening doorgevoerd (zie grafiek 1).
Sommige eenheden beschikten daardoor over uitstekend modern materiaal, maar door de omvang van
het leger diende andere het te stellen met verouderd materiaal (onder meer daterend uit de Eerste Wereldoorlog). In België is de koning de opperbevelhebber van het leger en tot aan de Tweede Wereldoorlog oefenden de monarchen ook in vredestijd een grote invloed uit op het defensiebeleid. In 1940 was
België opnieuw (na een militaire alliantie met Frankrijk tussen 1920 en 1936) neutraal. Bij een
(verwachte) Duitse inval rekende het wel op steun van de Geallieerden: Groot-Brittannië en Frankrijk.
Op het einde van augustus 1939 werd het Belgisch leger gemobiliseerd. Daarna volgde een lange periode
van wachten ...
Een leger bestaat uit verschillende “wapens”. In het landleger heb je o.a. infanteristen, artilleristen,
cavaleristen en genietroepen. Maar er kon ook gebruik gemaakt worden van forten en fortgarnizoenen.
Forten werden geplaatst om belangrijke plaatsen te verdedigen. Het kon gaan om kruispunten, bruggen,
valleien, enzovoort. Daarnaast konden ze ook steun geven aan de operaties van het veldleger. De constructie van nieuwe of de herbewapening (modernisering) van oude forten kon verschillende functies
hebben: een tegenstander schrik inboezemen, aan bondgenoten laten zien dat er militaire inspanningen
geleverd werden en tenslotte aan de eigen bevolking tonen dat het beschermen van ’s Lands veiligheid
ernstig genomen werd. Forten waren immers een heel tastbaar, duidelijk aanwezig teken van de geleverde militaire inspanningen.

700

Tekst 3
“Heden neem ik [koning Leopold III] het commando over het leger. Ik ben er zeker van dat het
zich, in alle omstandigheden, door zijn dapperheid
en offervaardigheid, het vertrouwen zal waardig
maken dat de gansche natie er in stelt”.
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Grafiek 1:
Investeringsuitgaven door het Belgisch leger, in miljoen
BEF
(uit: P. Clement, “Government consumption and investment in Belgium, 1830-1940”, Louvain/Brussels, 2000)
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Land

divisies

tanks

kanonnen

vliegtuigen1

België

22

270

1 338

184

Nederland

10

40

656

124

Frankrijk

104

3 254

10 700

3 562

BEF (British Expeditionary Force)

15

310

1 280

456

Duitsland

118

2 439

7 378

3 578

Tabel 1: Krachtsverhoudingen van de legers aan het Franse Noord-Oost (Duitse West) front, begin mei 1940
(Uit: K.H. Frieser, "Le mythe de la guerre éclair", Paris, Belin, 2003.)

Termen
alliantie

bondgenootschap

artillerist

soldaat van de artillerie (verzamelnaam voor geschut)

(militaire) dienstplicht

verplichting van dienst doen in het leger

geallieerden

een militair bondgenootschap, met als belangrijkste leden Frankrijk en Groot-Brittannië
(en later de Verenigde Staten)

genie

militaire eenheid met technische functies (krijgsbouwkunst)

infanterist

soldaat te voet

milicien

dienstplichtige

mobilisatie

een leger in staat van oorlog brengen (overgang van vredesperiode naar oorlogsfase)

neutraal

onpartijdig of onzijdig (geen kant kiezend)

veldleger

een nu verouderd begrip in de militaire organisatie; er werd vroeger een opdeling gemaakt tussen de statische verdediging (via forten bijvoorbeeld) en de mobiele verdediging (via het veldleger)

Vragen

1

1.

Bekijk grafiek 1. Welke evolutie in de Belgische militaire uitgaven voor investeringen valt op?
Hoe kan je dit verklaren? Leg het verband met de internationale ontwikkelingen.

2.

Welke “opdrachten” kreeg het leger mee toen Leopold III het commando overnam in september 1939? Wat betekent dit? Verklaar.

3.

Wat was het nut van forten? Worden ze vandaag nog gebouwd en zo ja, waarom?

4.

Bekijk tabel 1: hoe zaten de krachtsverhoudingen in elkaar? Welke legers waren het sterkst
in numeriek opzicht?

Er is een bijzonder groot verschil tussen het aantal aanwezige vliegtuigen en hun effectieve beschikbaarheid. Op het
West-front ging het respectievelijk om de volgende aantallen: 118 Belgische, 72 Nederlandse, 879 Franse en 384 Britse
toestellen (1.453 in totaal) tegenover 2.589 Duitse vliegtuigen.
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3. Hoe bouw je een fort?
Sterker dan de Franse “Maginotlinie” en de Duitse “Westwall”: dat was het beeld van het fort EbenEmael in 1939. Het algemene plan van het fort werd ontworpen door de zogenaamde “fortencommissie”
in 1927. Een comité, bestaande uit verschillende hoge officieren, besprak toen de uitgangspunten waaraan het nieuwe fort moest voldoen. Voor het fort van Eben-Emael was dat onder meer het principe van
de verspreiding of deconcentratie: om te voorkomen dat de vijandelijke artillerie een geconcentreerd
vuur zou kunnen leggen, werd veel afstand tussen de bunkers gelaten.
Een commissie met artilleristen bepaalde de plaats waar de grote artilleriebunkers moesten komen; de
Genie (het legerwapen dat instaat voor de militaire constructies) kreeg dan de opdracht om er een coherent geheel van te maken, door kleinere defensiewerken, tunnels en een kazerne aan toe te voegen. Van
april 1932 tot september 1935 werd de ruwbouw gerealiseerd. De Dienst Militaire Gebouwen van het leger had ook 3 technische agenten en ongeveer 20 opzichters (ter controle) in dienst. De eigenlijke bouw
van het fort kwam tot stand door burgerfirma's. De constructie van het fort (de tunnels, bunkers, kazerne, etc.) werd in 8 schijven toevertrouwd aan 6 verschillende (Belgische) bedrijven. Ook andere firma’s
werkten, vaak voor kleinere bedragen, aan het fort zoals voor de elektrische installatie (firma Collin ter
waarde van 1.050.910 BEF) of de diesel-motoren (firma Carels ter waarde van 500.000 BEF).
Tekst 4
Het plaatsen van de bewapening stond onder supervisie van
de Koninklijke Kanonnengieterij (Fonderie Royale des Canons) van Luik, een wapenbedrijf dat in handen was van de
Belgische Staat. Daarnaast waren er ook leveringen van burgerfirma’s, zoals ACEC, Cockerill, F.N. en Ateliers de Construction de la Meuse. Vaak werd er ook met onderaannemers gewerkt.
Bij de constructie van bunkers en forten maakte men gebruik van verschillende sterktes (zie tabel 3). De oorzaak
daarvan kon verscheiden zijn: een uiteenlopende strategische waarde (niet alle bunkers of forten waren even belangrijk) of de kostprijs bijvoorbeeld.

“De Commissie [van Landsverdediging van
de Belgische Senaat] heeft met leedwezen
de klachten gehoord betreffende de beperkingen opgelegd aan de eigenaars in de
streek van de versterkingen. Men mag er
boom noch haag planten zonder toelating.
De verweerde of verroeste palen van omheiningen mogen niet door betonpalen
worden vervangen. Men mag er geen schelf
of silo aanleggen zonder een toelating die
te Brussel moet worden gevraagd ...”
Parlementaire Documenten van de Belgische
Senaat, Verslag van de Commissie van Landsverdediging, d.d. 28 november 1933, p. 22

Voor de omwonenden waren er echter ook nadelen verbonden. Rond elk militair werk waren immers “krijgsdienstbaarheden” van toepassing. Dat betekende heel
concreet allerhande beperkingen die aan de burgers werden opgelegd (zie tekstfragment 4), hoewel er in
bepaalde gevallen ook vergoedingen werden toegekend.

opdrachtnr

onderwerp

aannemer

kostprijs

1

constructie van de schachten

Société Construction, Etude & Ouvraison - Brussel

1 840 000 BEF

2

constructie van de tunnels

Limère Frères - Bassenge

5 734 681 BEF

3

constructie van artilleriewerken
(kazematten en grote artilleriekoepel)

Société Construction, Etude & Ouvraison - Brussel

3 700 975 BEF

4

constructie van 5 defensiebunkers

Limère Frères - Bassenge

2 762 464 BEF

5

constructie van 4 defensiebunkers

de Wergifosse - Angleur

4 649 487 BEF

6

constructie van betonwerken kleine artilleriekoepels

Pieters - Rétinne (Fléron)

2 723 426 BEF

7

bouw onderaardse kazerne

Trabeka - Brussel

2 460 245 BEF

8

bouw grachten en grondwerken

Spinette - Andenne

1 904 000 BEF

Tabel 2: de bouwbedrijven die werkten aan de constructie (enkel ruwbouw) van fort Eben-Emael
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Onderdelen

420 mm

Bestand tegen projectielen van
305 mm
210 mm

150 mm

dak

3m50

2m50

2m

1m50

blootgestelde muur

3m50

2m50

2m

1m50

niet-blootgestelde muur

1m75

1m25

1m

75 cm

1m

75 cm

50 cm

25 cm

vloer

Tabel 3: sterkte van de onderdelen van een bunker tegen verschillende artillerieprojectielen (Koninklijke Militaire
School, “Cours de fortifications”, Brussel, z.j.)

Termen
bunker

een bouwwerk dat bescherming biedt aan verdedigers

geconcentreerd vuur

een groot aantal stukken geschut bij elkaar brengen en richten op één of een beperkt
aantal doelen

kaliber

inwendige diameter van een loop van een vuurwapen

kazerne

verblijfsgebouw voor soldaten en hun uitrusting

krijgsdienstbaarheid

ondergeschiktheid aan (bepalingen van) het leger

onderaannemer

aannemer die voor een hoofdaannemer een deel van een opdracht uitvoert

ruwbouw

de staat waarin een gebouw zich bevindt, vooraleer de afwerking begint

Vragen
1.

Uit welke streken kwamen de firma’s die het fort hebben gebouwd? Was het een lokale aangelegenheid? Kan je aanduiden op een kaart van België waar de firma’s gevestigd waren?

2.

Waarom werd er gebruik gemaakt van verschillende firma’s? Verklaar.

3.

Zoek informatie op over de wapenbedrijven die de wapens voor het fort van Eben-Emael leverden. Zijn ze vandaag nog altijd actief? Zo ja, waar houden ze zich mee bezig?

4.

Zoek de kostprijs op van een brood in 1932. Vergelijk dit met de uitgaven voor de verschillende bouwschijven van het fort. Hoeveel “broden” werden er in het fort geïnvesteerd? Hoeveel euro zou dat vandaag zijn? Is dit een goede indicator om de prijs van vandaag met deze
van vroeger te vergelijken? Waarom?

5.

Waarom werden er bunkers met een verschillende dikte gebouwd? Welke verschillen zijn er
tussen de projectielen?
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4. Waaruit bestaat een fort?
Eben-Emael is een reus onder de forten. Dat betekent dat ze veel groter is dan de andere forten die in
België gebouwd zijn. Alleen het fort van Battice (ook bij Luik) komt qua oppervlakte in de buurt. Verspreid over een oppervlakte van 75 ha (150 voetbalvelden) liggen 17 bunkers van uiteenlopende types die
ondersteund werden door verschillende andere werken. De bunkers werden ingeplant zoals een slagschip: op het vlakke bovenplateau van de heuvel de langeafstandartillerie (artilleriekoepels en kazematten in het jargon); langs alle zijden onderaan de defensiebunkers (“Blocs”
genoemd), aangevuld met bijkomende versperringen. Een
indrukwekkende “natuurlijke” verdediging versterkte het
driehoekig fort nog: aan de oostzijde sneed het Albertkanaal
door de heuvel, met verticale muren tot 60m. hoog; daarnaast een watergracht in het westen en een droge antitankgracht in het zuiden. In de mergelberg, 60m. onder het Afbeelding 3:
hoogste punt, werd een ondergrondse kazerne gebouwd. Een Verdedigingsbunker blok IV
ondergrondse stad die het garnizoen een beleg moest laten
doorstaan: slaapzalen, keuken, machinekamer, douches, waszalen, hospitaal, waterput, voorraadkamers,
enz. Het aantal wasbakken en WC's per militair bijvoorbeeld was welbepaald. Dit comfort moest een verbetering van de leefomstandigheden van het garnizoen ten opzichte van de Eerste Wereldoorlog realiseren. De kazerne lag diep onder de grond (zie plan 2 en tabel 4) om veilig te zijn voor vijandelijke beschietingen. Aan de buitenzijde waren er kazerne-faciliteiten die dienst deden in vredes- en mobilisatietijd. Een indrukkwekkend tunnelstelsel van 5,5 km. verbond alle bunkers met elkaar.

Mi nord
Mi sud
Ma 1

50m

ALBERT
KANAAL
BL I
ingang
0

100m

Plan 2:
Dwarsdoorsnede van Fort Eben-Emael

Tekst 5
“Mais les plus parfaits abris sont incontestablement ceux des grands 'ensembles': là, les casernes disposeront d'une
centrale électrique, de voies ferrées souterraines et aériennes, de puissants appareils de ventilation, de routes spéciales, d'abondants dépôts de vivres et de munitions, de toute une canalisation d'eau. C'est le triomphe de la mécanique moderne. On n'a pas cherché seulement à prévoir la sécurité, on a cherché à prévoir, si j'ose dire, le confort:
en outre de l'éclairage électrique et des puits d'eau potable, il y aura donc des lavabos à eau courante, des cuisines
électriques, du matériel de couchage et même des appareils de chauffage. ... Minimum de danger, maximum de
bien-être”.
Tekstfragment uit de Parijse krant "Le Matin", geciteerd in E. Tollen, "La défense des frontières", Brussel, 1932, p. 21
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aard van de grond

projectielen met een kaliber van
420 mm

projectielen met een kaliber van
210 mm

gewone grond

30 m

12 m

zandgrond

20 m

9m

rotssteen

15 m

6m

vloer

40 m

18 m

Tabel 4: Sterkte van onderaardse constructies (zonder betonbescherming) tegen artilleriebeschietingen (Koninklijke
Militaire School, “Cours de fortifications”, Brussel, z.j.)

Plan 3:
Onderaardse kazerne fort Eben-Emael

Termen
abri

Franse term voor schuilplaats of bunker (zie vorig hoofdstuk)

bloc

in het geval van Eben-Emael een defensiebunker met antitankkanon(nen), zoeklichten en
machinegeweren

comfort

gemak, welbehagen, tevredenheid

langeafstandsartillerie

geschut met een offensieve functie (in tegenstelling tot eigen verdediging)

Vragen
1.

Wat is de functie van de langeafstandsartillerie? Wat is het verschil met de nabijverdediging?

2.

Bekijk plan 2 en tabel 4. Waarom is er een drievoudige opdeling van niveaus in het fort van
Eben-Emael? Waarvoor zou elk niveau dienen? Waarom?

3.

Lees tekstfragment 5. Vergelijk de inhoud van dit Frans krantenartikel met het plan van de
onderaardse kazerne van fort Eben-Emael. Welke overeenkomsten zijn er? Op welke manieren werd getracht comfort te bezorgen aan het garnizoen? Hoe zou jij dit vandaag doen?

4.

Bekijk plan 2 en tabel 4: hoe diep onder de grond (welke ondergrond?) lag de kazerne van
fort Eben-Emael? Tegen welke projectielen gaf dit bescherming?
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5. Het garnizoen: wie bemant een fort?
Wie komt in een fort terecht? Vaak, maar niet uitsluitend, werd het garnizoen van de verschillende forten samengesteld uit burgers die in de buurt woonden. Daarvoor werden twee belangrijke argumenten
naar voren geschoven: soldaten uit de buurt kennen de omgeving goed en hebben daarom een voordeel
op een aanvaller, die de lokale situatie niet zo goed kent; een soldaat werd ook verondersteld harder te
vechten als de strijd plaats vindt in de hem bekende omgeving, waar zijn familie woont. In 1940 mochten
miliciens bij hun rekrutering overigens 3 eenheden opgeven waarin ze bij voorkeur wensten te dienen.
Sommige kozen voor een fort, omdat het kort bij huis was of omdat het een veilige locatie leek. Anderen
werden aan forten toegewezen.
Het garnizoen van Eben-Emael bestond uit 1.198 militaiTekst 6
ren (oorspronkelijk waren er 1.322 voorzien). Daarvan
Henri Lecluse was milicien van de “klasse
waren er ca. 1.000 artilleristen. Het “technisch perso1940”. Hij herinnert zich dat hij drie eenheneel” bestond uit ongeveer 200 man: elektriciens, mecaden mocht opgeven bij zijn oproeping tot de
niciens, koks, medisch personeel, enz. Er waren echter
dienstplicht. In zijn geval betekende dit: de
tankeenheid (“omdat het iets exotisch had”),
bijzonder weinig beroepsmilitairen in het garnizoen van
een cavalerie-eenheid, een fort (“omdat ik het
Eben-Emael. Het gros bestond dus uit dienstplichtigen.
vereenzelvigde met zekerheid / bescherHet hele Belgische leger had in 1940 af te rekenen met
ming”).
een tekort aan goed opgeleide en gekwalificeerde officieren en onderofficieren. Als miliciensoldaat kreeg men een vergoeding van 1 BEF per dag (er waren wel
extra premies voor bepaalde gevallen).
De dagtaak van de militairen begon om 5u (zomerregime) of 6u. Op het programma konden verschillende
activiteiten staan, zoals inspectie, instructie, oefeningen, onderhoud, wachtlopen of corvee (zie tabel 5). Tussen 18u, het ogenblik waarop men een derde maaltijd kreeg, en 21u, het laatste appel van de
dag konden de soldaten terecht in het café. Soldaten van het garnizoen van Eben-Emael mochten zich
(buiten hun diensturen) vrij bewegen in een straal van 5 km. rond het fort. Dat betekent dat diegene die
uit de omliggende dorpen afkomstig waren, terug naar hun familie konden gaan. Diezelfde maatregel
zorgde ervoor dat sommige Luikse forten “populairder” waren dan andere omdat ze korter bij het stadscentrum van Luik en/of bepaalde Luikse voorsteden gelegen waren. En daar waren de ontspanningsmogelijkheden net wat uitgebreider. Er was ook veel aandacht voor sport. Zo werden er voetbaltoernooien
georganiseerd. Dat had tegelijk een achterliggende functie die dan weer ten goede kon (moest) komen
aan de weerbaarheid van het garnizoen (zie tekstfragment 7). Daarnaast waren er ook filmprojecties,
kaartspelen en uiteraard het cafébezoek.

Tekst 7

Tekst 8

“Le foot-ball développe les muscles des jambes et
procure la souplesse, la décision, le sang-froid et ...
la discipline. Un homme inintelligent n'a jamais fait
un bon joueur de foot-ball. Sport collectif entre
tous, il sacrifie l'individu à la collectivité. C'est donc
pour la jeunesse une bonne école d'altruisme et, par
voie de conséquence, de patriotisme”.

“Er werd tot mijn [de minister van Landsverdediging] kennis gebracht dat er in zekere kantonnementen drukwerken werden verkocht die van aard zijn
de goede zeden te schenden. Met het inzicht zulk
gedoe, dat voor de moreele integriteit van het leger
schadelijk zou kunnen zijn, te verhinderen, behoort
het zich tegen de verkoopen van alle drukwerken
van losbandigen aard te verzetten”.

Courrier de l'Armée, 1923, p. 123.

Journal militair officiel, 1939, p. 485, Omzendbrief van
de Minister van Landsverdediging, d.d.
22 september 1939 .
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zomerregime
5u

inhoud taak

winterregime

ontwaken

6u

5u10

rapport van het ochtendappel

6u10

5u30

1ste maaltijd troepen

6u30

5u45

1ste maaltijd onderofficieren

6u45

Medisch bezoek

6u50

6u
6u - 6u45
6u45

netheidscorveeën

6u50 - 7u30

appel met trompet, tweede appel en eerbetoon aan de kleuren

7u30

7u - 11u30

praktische training en opleiding

7u45 - 11u30

11u30 - 12u

poetsopdrachten

11u30 - 12u

11u
11u30
12u

11u

rapport van de eenheidscommandanten

11u30

2de maaltijd van de troepen

12u

12u30

2de maaltijd van de onderofficieren en netheidscorveeën

12u30

13u30

parade van de garde

13u30

13u50

appel met trompetten

13u50

14u - 17u
17u15 - 17u50
17u55
18u
18u15

Tabel 5:

rapport van de korpschef

praktische training en opleiding
cursus, theorie, poetsen …

14u - 16u30
16u45 - 17u45

binnenbrengen van de kleuren
3de maaltijd van de troepen
3de maaltijd van de onderofficieren

17u55
18u
18u15

21u

rust

21u

22u

avondappel

22u

22u10

avondrapport

22u10

22u30

doven van de lichten

22u30

dagindeling2

Termen
appel

als militaire term de verzameling van de troepen met het oog op controle

corvee

een werkdienst (kan ook als vervelend karwei beschouwd worden)

Vragen

2

1.

Hoe zou jij de soldaten alert en scherp houden tijdens de lange mobilisatie als jij fortcommandant geweest zou zijn?

2.

Wat zijn volgens de militaire auteur van het artikel in de Legerbode uit 1923 de doelstellingen van voetbal door militairen? Verklaar.

3.

Zoek een kaart op van de streek rond Eben-Emael. Welke dorpen vielen in de kring met een
straal van 5km waarbinnen het garnizoen in haar vrije tijd vrij mocht bewegen?

Koninklijk Leger Museum, Russisch Archief - doos 951, Nota van het 2de Regiment Karabiniers-wielrijders, met betrekking tot de dagindeling van de garnizoensplaatsen in Eupen en Malmedy, s.d.
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6. De propaganda
Dagelijks worden we bestookt met allerhande informatie: op televisie, in de kranten, in weekbladen, op
allerhande producten, enz. Vaak steekt er achter die boodschappen ook onbedoelde informatie. In oorlogstijd kom je misschien wel de meest opvallende voorbeelden tegen, hoewel de onbedoelde informatie
misschien niet altijd opvalt. De dragers van de boodschappen, de manieren waarop je boodschap verkondigd wordt, worden ingedeeld in drie groepen (auditief, visueel, audiovisueel). Voor elk bestaan er aparte technieken, maar vaak worden ook dezelfde methodes toegepast.
Het Belgisch leger voerde ook zelf propaganda. Dat kon ook gebeuren naar mogelijke tegenstrevers toe
(in de jaren 1930 Duitsland) of naar bondgenoten (Frankrijk en Groot-Brittannië). Andersom kreeg de
Belgische legerleiding af te rekenen met propaganda die tegen het leger gericht was en die als
“subversief” werd omschreven. De commandanten van de militaire eenheden waren bevoegd om hierop
toezicht te houden, althans wat betreft de militaire kampen en stellingen. Ze konden aan de plaatselijke
politie of aan de Rijkswacht personen aanwijzen die aan “subversieve propaganda” deden, door drukwerken te verkopen of uit te delen. Die personen konden onder bewaking geplaatst worden totdat de politie
of de Rijkswacht ze in hechtenis zou nemen.
Propagandatechnieken.
1.

Transfer van instituut: je probeert het gezag/prestige van de staat of een instelling zoals de Kerk te koppelen
aan je boodschap. Er worden vaak symbolen gebruikt die kenmerkend zijn voor deze instelling zoals de nationale vlag of het kruis. Doel: als deze instellingen meedoen, dan zal het wel een rechtvaardige of juiste zaak
zijn. De symbolen roepen vaak ook hevige emoties op.

2.

Schelden: de tegenstander wordt afgeschilderd als de verpersoonlijking van het kwaad. Alles is slecht aan
hem (diaboliseren).

3.

Algemene waarden: een beroep doen op algemene waarden die positief zijn: hoop, liefde, eer, vaderlandslievendheid.

4.

Getuigen: men maakt gebruik van bekende figuren of bekende instellingen met een goede reputatie.

5.

Angst: je doet een beroep op vrees voor een bepaald iets. Door angstgevoelens kan je gemakkelijker mensen
achter je scharen.

6.

Spot: je drijft de spot met de tegenstander om hem te ridiculiseren. Zo wordt hij minder gevaarlijk
(ontwapenend effect) en creëer je ook het beeld dat je zelf aan de winnende hand bent.

Andere technieken: groepsgevoel; eufemismen (verbloeming); gewone man; herhaling.
De ontleding van propagandamateriaal kan op verschillende niveaus gebeuren: bedoelde informatie; onbedoelde informatie en manipulaties.
A.

Identiteit en bedoelde informatie
1.
2.
3.

B.

Onbedoelde informatie
1.
2.

C.

Wie is de producent van de informatie: wat weet je over de herkomst van de informatie?
Wie is de doelgroep? Voor wie is de informatie bedoeld? Waarom?
Welke argumenten worden aangehaald? Wat zijn de motieven?

Wat vertellen de foto’s je over het gebruikte materiaal of de leefomstandigheden?
Komen er bepaalde ideeën of wereldbeelden in voor?

Manipulaties
1.
2.
3.

Welke emoties worden bespeeld?
Wordt er naar een specifieke gebeurtenis verwezen? Zo ja welke?
Welke symbolen worden gebruikt? Waarom? Kijk ook naar het woordgebruik! (Positief dan wel
negatief: vb. link van persoon of idee aan negatief symbool)
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Tekst 9
“En haut, tout en haut d'Eben-Emael, on trouve les caponnières, les murs blafards et violacés de la nouvelle poliorcétique. Comme le baron féodal se barricadait dans son château, la Belgique a tassé là une barricade, avec une
douve et cette douve est le canal Albert. Le château d'Eben-Emael est enfoui dans le sol, avec son réseau de corridors, ses ouvrages flanquants, sa vue sur la montagne Saint-Pierre. On dirait une termitière collosale. Le sol est
rocailleux”.
Beschrijving van Fort Eben-Emael door Charles D'Ydewalle in "La défense de la frontiére" - La Nation belge, d.d.
26 april 1936

type

aantal

intact

beschadigd

vernietigd

kleine artilleriekoepels

76

60 %

20 %

20 %

medium en zware
artilleriekoepels

93

42 %

40 %

18 %

zoeklichten

19

95 %

0%

5%

Tabel 6: Tabel verspreid door Stafchef Emile Galet in 1926, die de weerstand van de Luikse forten tegen het Duits
belegeringsgeschut in 1914 moest duiden

Afbeelding 5:
Le Soir illustré - 28 januari 1939: propagandafoto's van fort Eben-Emael

Afbeelding 4:
Propagandafoto's ("met bijzondere toelating
van de Generale Staf van het Leger") omtrent
de kracht van de Belgische defensie (met Eben
-Emael) – Le Soir illustré – 28 januari 1939
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Tekst 10
“Ik [de Minister van Landsverdediging] herinner er aan dat het verboden is in de kantonnementen of in de stellingen door de troepen bezet, dagbladen, strooibrieven, publicaties, enz., te verkoopen of uit te delen, die van aard
zijn den aan de nationale instellingen verschuldigden eerbied te doen afnemen, tot tuchteloosheid aan te hitsen of
houdende laster of beledigingen ten aanzien van de officieren en de kaders”.
Journal militaire officiel, 1939, p. 486, Omzendbrief van de Minister van Landsverdediging, d.d. 22 september 1939

Termen
stafchef

hoofd van een staf (commando) van een legeronderdeel. In België ook gebruikt als synoniem voor de hoogste commandant van de krijgsmacht (Stafchef van het leger).

propaganda

letterlijk = dat wat voortgeplant moet worden. Activiteit van een organisatie/groep om
aanhangers te winnen voor bepaalde principes of ideeën.

subversief

ondermijning van het gezag

Vragen
1.

Lees tekstfragment 9. Waarmee werd fort Eben-Emael vergeleken in het midden van de jaren
1930? Welke kenmerken worden naar voren geschoven? Verklaar.

2.

Bekijk tabel 6. Wat was de bedoeling van de verspreiding van deze tabel door Stafchef Galet,
volgens jou? Voor wie waren de gegevens bedoeld?

3.

Lees tekstfragment 10. Waarvoor waarschuwde de Minister van Landsverdediging de commandanten van de militaire kampen? Waarom?

4.

Analyseer afbeeldingen 4 en 5: deze werden verspreid in een magazine met goedkeuring van
de Generale Staf. Waarom zou dit gebeurd zijn? Wat was de bedoeling? Pas de elementen van
bedoelde en onbedoelde informatie en manipulatie toe.
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7. De aanval op Eben-Emael en het Albertkanaal:
technologische vooruitgang als voordeel in de strijd?
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de gemaakte industriële vooruitgang volop ingezet in de oorlogsvoering. De impact van de artillerie en het machinegeweer op het slachtveld waren geweldig. De artillerie zorgde doorgaans eerst voor een bombardement op het slagveld. Honderden, vaak duizenden stukken
geschut moesten de vijand murw beuken. Vele soldaten hadden dan ook last van shell shock, een traumatische ervaring die diepe psychologische wonden sloeg. Het zwaarste geschut dat ingezet werd was de
Duitse Dicke Bertha, met een kaliber van 420 mm. De granaat woog ongeveer 900 kg en werd over een
afstand van 13 km. weggeschoten.
In de Eerste Wereldoorlog werden de Belgische forten nog “bestormd” door infanterie, beschoten door
artillerie of bestookt vanuit vliegtuigen of werden zware belegeringsstukken zoals de “Dicke Bertha” ingezet. Op 10 mei 1940 gooide het Duits leger het over een andere boeg. Hoe schakel je het sterkste fort
van Europa uit? Een traditionele grondaanval met artilTekst 11
lerie en infanterie kostte veel tijd, materiaal en man“Pendant ce temps [namelijk van af het eerste
schappen, terwijl de Duitse legerleiding net een snelle
moment waarop de Duitse toestellen in de
doorbraak wilde forceren. Een gedurfd plan werd ontlucht ontdekt werden], les avions se sont rapwikkeld, waarbij nieuwe en uiterst geheime wapens
prochés. Ils évoluent au-dessus du massif, mowerden ingezet. Men slaagde erin grote transportzweefteurs arrêtés. D'autres avions évoluent à très
haute altitude. Je ne peux distinguer l'identité
vliegtuigen te maken. Wat waren de voordelen van deze
des avions, ni par la silhouette, ni par les cocartoestellen ten opzichte van parachutisten? Ze zorgden
des placées sous les ailes”.
voor verrassing, want een aanval met parachutisten ging
altijd gepaard met veel motorgeronk van de zware Gevechtsrapport van Adjudant CSLR Longdoz,
transporttoestellen. Anderzijds boden de zweefvliegtui- bevelvoerder van de Luchtafweer van Fort Ebengen ook het voordeel van een snellere aanval. De pilo- Emael, s.d. (documentatiecentrum FEE)
ten konden de toestellen vrij kort bij hun doel laten laten, waarop een aanvalsgroep onmiddellijk in actie kon komen. Een groep parachutisten had daarentegen een zekere tijd nodig om te verzamelen, vooraleer een aanval ingezet kon worden. 9 van deze toestellen zetten, in het schemerdonker, een Duitse
elite-eenheid (ca. 70 man) neer op het bovenplateau van het fort. Het was 4u15 's morgens, een officiële
oorlogsverklaring was er niet. Na de succesvolle en snelle landing (6 toestellen werden geraakt door de
luchtafweer, maar konden toch landen) stormden de Duitse parachutisten uit het zweefvliegtuigen. Razendsnel gebruikten ze nieuwe explosieven – de zgn. “holle ladingen” – om de Belgische kanonnen buiten
gevecht te stellen. Deze nieuwe, geheime bommen hadden een ongelooflijke uitwerking. In ongeveer
een kwartier tijd werden de meeste Belgische artilleriebunkers uitgeschakeld. Aan drie bruggen over het
Albertkanaal, even ten noorden van het fort, landden eveneens zweefvliegtuigen. Twee belangrijke
bruggen (bij Vroenhoven en Veldwezelt) werden ingenomen. Tegenaanvallen mochten niet baten. Het
garnizoen gaf zich over na 31 uren strijd. Ook de acties van de Belgische infanterie en artilleriebeschietingen brachten geen soelaas. Als ultiem middel werden verschillende luchtaanvallen op de veroverde
bruggen van Veldwezelt en Vroenhoven gelanceerd, door zowel de Belgen als de Fransen en Britten. Zonder veel succes. Slechts 3 van de 15 Belgische toestellen keerden terug; 64 Geallieerde vliegtuigen gingen verloren.

Tekst 12
“Je me rends à l'infirmerie où je pus voir les ravages causés à mes hommes: pieds cassés, jambes brisées, visages et
mains brûlées. Tous mes amis étaient dans cet état pitoyable et m'ont fait pleurer, moi, le type dur”.
Wachtmeester Gigot, bevelvoerder van artilleriekazemat Maastricht 1, geciteerd in J.L. Lhoëst, Les paras allemands
au canal Albert. Paris, Presses de la Cité, 1964, p. 213.
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Tekst 13
“BOEM
o dat was er dicht tegen
en zeggen dat de groote hoop er zich nog altijd aan vastklampte dat het groote manoeuvers waren.
...
Ik wist dat van den abeele er lag met opengescheurden schouder maar ik keer er toch niet naar ik draaide mijn
hoofd naar den luitenant van de 9de die op de kleine kassei met de armen open hen stond te verwijten van saligaud's en boche's net of zij dat aan den overkant van het albertkanaal konden hooren. Er was anders al lawaai
genoeg, vlak naast ons schoot er 1 den band van zijn mitrailleuse leeg hij zat op een stoel dien hij uit de cremerie
gehaald had et het scheen hem misschien net hetzelfde spektakel te zijn van op de nationale schietbaan. Buiten de
stukas dan. En buiten dien verschrikkelijken dorst. Bah zei de telefonist dat is zooals uw lot ligt als ge sterven
moet dan sterft ge. Dingen antwoordde hem dat er godomme hier toch meer stierven in 1 uur dan op zijn dorp in
10 jaar ...”
Uit: Louis Paul Boon: “Mijn kleine oorlog”. Amsterdam, AP, heruitgave van de editie 1947, p. 33-34.

Afbeelding 6:
Een bij de brug van Veldwezelt geland zweefvliegtuig

Afbeelding 7:
Schema van de werking van de holle lading
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Afbeelding 8:
Impact van de uitwerking van een holle lading op een defensiebunker van
Fort Eben-Emael

Afbeelding 9:
Impact van de uitwerking van
een holle lading op een observatiekoepel van fort Eben-Emael

Termen
belegeringsgeschut

geschut speciaal bestemd voor het vuren op vestingen of forten

holle lading

is een bepaalde vorm die aan een explosief gegeven wordt, in het geval van Eben-Emael
een halve bol met een holte in het midden, waardoor een belangrijk deel van de kracht
op één punt wordt geconcentreerd.

zweefvliegtuig

toestel dat toelaat zich al zwevend (zonder motor) in de lucht te verplaatsen

Vragen
1.

Wat waren de voordelen van de Duitse geheime wapens, die op fort Eben-Emael werden ingezet, ten opzichte van een klassieke aanval met zwaar belegeringsgeschut? Lees tekstfragment 11 en bekijk afbeeldingen 6 en 7.

2.

Bekijk afbeeldingen 8 en 9. Welke effecten van de holle lading zijn hier zichtbaar? Beschrijf
de impact

3.

Lees tekstfragmenten 12 en 13. Wat wordt erin beschreven? Wat leer je over de strijd in en
om Eben-Emael?

4.

Speelden enkel de nieuwe geheime wapens een rol? Welke andere factoren zouden eveneens
een invloed hebben kunnen uitgeoefend op de uitkomst van de strijd?
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8. Zij bleven achter: kruisen en monumenten als herinnering.
In het verleden werden militairen vaak begraven in de nabijheid van de plaats waar ze sneuvelden (zie
foto 10 wat betreft fort Eben-Emael: een kruis met helm erop duidde de begraafplaats aan). Soldaten
kregen een bestemming in massagraven; enkel officieren werden naar hun plaats van herkomst teruggebracht en individueel begraven. In de 19de eeuw begonnen militaire begraafplaatsen meer ingang te vinden. Gesneuvelden kregen dan (vaak) een eigen graf.
De strijd om Eben-Emael en de bruggen over het Albertkanaal in de buurt was kort, maar hevig. Ca. 600
soldaten sneuvelden, ongeveer 10% van de Belgische militaire verliezen tijdens de Achttiendaagse veldtocht. Na de strijd werden de gesneuvelden verzameld op een aantal militaire begraafplaatsen in de
buurt. Na de oorlog kregen de families de keuze om de restanten over te laten brengen naar de gemeente van herkomst. De niet-overgebrachte militairen werden verzameld op het kerkhof van Veldwezelt.
Verschillende militairen kregen een onderscheiding voor betoonde moed. Dat was het geval voor 19 leden
van het garnizoen van Fort Eben-Emael. Bij de Geallieerde luchtaanval op de bruggen van het Albertkanaal werd ook de eerste Victoria Cross-medaille uitgereikt aan luchtmachtpersoneel tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het gaat om de hoogste Britse onderscheiding, die zeer zelden wordt
toegekend.
Ook de burgerbevolking had zwaar te lijden
onder de aanval op het fort en de Albertkanaal-bruggen. De luchtbombardementen en
artilleriebeschietingen die met de strijd
gepaard gingen, vernielden vele huizen
langs de Maas en het Albertkanaal. Vele
families vluchtten in de mergelgroeven om
er een veilig onderkomen te vinden. Tientallen burgers kwamen echter om het leven .... In de dorpen Eben-Emael en Wonck
alleen al werden 132 huizen verwoest en
bijna 80 burgers gedood. In 2004 werden de
Afbeelding 10:
gemeenten Lanaken (met onder meer VeldBelgische graven aan de ingang van Fort Eben-Emael, na de
wezelt), Riemst (o.a. Vroenhoven en Kanovergave van het garnizoen
ne) en Bassenge (onder meer Eben-Emael)
erkend als gemeenten die veel geleden hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Na de strijd werden eveneens een aantal monumenten opgericht, vaak onder
impuls van de militaire eenheden (oudstrijders) en lokale besturen. Of men
schreef zijn ervaringen neer. Zoals L.P. Boon: “Uw boek dat gij alleen voor uw
zichzelf geschreven hebt, om aan uw stomme smart en blinden angst te ontkomen en niet waanzinnig te moeten worden, zal de spiegel de afgrond de hel
zijn waar komende geslachten zulle kunnen naar kijken ... om ... och om wat?
om te herbeginnen misschien” (“Mijn kleine oorlog”. Amsterdam, AP, heruitgave van de editie 1947, p. 32).

Afbeelding 11:
Victoria Cross, de hoogste Britse militaire onderscheiding voor betoonde
moed
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Tekst 14
“Die steenweg. Later vroeg dingen mij: 'Hebt ge dit gezien en hebt ge dat gezien?' maar ik geloof dat ik met mijn
ogen toe heb gelopen, want ik dierf niet meer kijken naar al die paarden en die mensen en die kinderen en die
Belgische en die Duitse soldaten, die daar lagen temidden van hun eigen stank. En hadden ze op school vroeger
verteld dat de weg naar de hel een weg des duisternis is, nu herkende ik hem dadelijk, die weg.
Weet ge waar we hier ergens zijn? zei dingen. Ik keek en ik zag niets, wij stonden in een vlakte van steengruis.
Hier stond eergisteren dat café waar ze die schone pick-up hadden zei hij. En hier was de bakkerij en hier hadden
ze die drie felle dochters. Het was Veldwezelt geweest, eergisteren, en nu was het niets”.
Uit: Louis Paul Boon: “Mijn kleine oorlog”. Amsterdam, AP, heruitgave van de editie 1947, p. 38.

Eben-Emael

Battice

Tancremont

Aubin-Neufchateau

doden / gewonden

25 / 70

34* / n.b.

n.b. / n.b.

7 / 20

garnizoenssterkte

1 198

939

569

526

weerstandsdagen
(afgerond)

2

13

20

12

Tabel 7: Vergelijking tussen de vier moderne (gebouwd in de jaren 1930) Luikse forten
* 30 doden vielen in één bunker

Termen
monument

gedenkteken, ter herinnering aan een persoon of gebeurtenis

Victoria Cross

hoogste Britse militaire onderscheiding, toegekend als teken van uiterst bijzondere dapperheid of een bijzondere daad van moed, zelfopoffering of plichtsbetrachting in aanwezigheid van de vijand. Een laureaat mag de initialen “VC” achter zijn naam plaatsen

Vragen
1.

Vergelijk de slachtoffers van Eben-Emael met de verliezen van de garnizoenen van de drie
andere nieuwe Luikse forten. Hou rekening met de belegeringsperiode. Ging het om een
groot aantal? Wat zou de impact geweest zijn hiervan?

2.

Welk beeld schetst Louis Paus Boon van de strijd om het Albertkanaal, net ten noorden van
het fort van Eben-Emael (zie tekst 14)?

