
THEMATENTOONSTELLING SEPTEMBER-DECEMBER  : 
OOSTENDSE PENNINGEN  

Na enkele jaren in de reserve te hebben verbleven is onze 
complete verzameling Oostendse penningen opnieuw geexpo-
seerd, dit voor een 4-tal maanden. 

Een aanrader voor alle geinteresseerde leden. 

§-§-§-§-§-§-§-§ 

NOG OVER "DUITSE BATTERIJEN" OP DE BELGISCHE KUST IN 1914-1918 

Aan de hand van de gegevens uit het artikel van G. BILLIET, 
in "De Plate" nr. 12, december 1984, blz. 15-22, kon ik 
een vrij benaderend situatieplan van deze batterijen samen-
stellen. 

De basisgegevens voor dit plan zijn echter afkomstig van 
een schets met Franse tekst, van onbekende oorsprong, welke 
in het bezit is van medelid A. VAN CAILLIE, en waarvan 
ik vóór enige tijd een copie kreeg. 

Deze schets geeft evenwel slechts een gedeelte van de aan 
de kust gelegen batterijen, en deze worden er in twee groepen 
geklasseerd : 

- batteries á conserver au point de vue historique 
- batteries á conserver au point de vue militaire 

Bij de tweede soort wordt nog een batterij "Sachsen" vermeld, 
gelegen ten zuiden van Blankenberge, welke G. BILLIET niet 
vermeld, en dus blijkbaar ook niet in de door hem geraadpleeg-
de bronnen voorkomt. 

Bovengenoemde schets heb ik lichtjes aangepast en aangevuld. 

Ik vond ook nog enkele kleine aanwijzingen in het werk : 
"Zeebrugge en Oostende 1918" van J.W. Stock, Standaard 
Uitgave 1979. Daarin worden, afgezien van de batterijen 
op de havendam te Zeebrugge 26 batterijen van 3,5 á 15 
inch (= 88 á 380 mm) met een totaal van 229 kanonnen vermeld 
(blz. 40). Dit aantal batterijen is twijfelachtig; het 
aantal kanonnen is duidelijk onjuist. 

G. BILLIET vermeld 34 batterijen met een totaal van 129 
stukken maar daarbij zijn er ook van kleiner kaliber <52 en 
80 mm) begrepen. Toch is bij een of andere batterij in 
zijn lijst, ergens een kanon zoek geraakt, want bij optelling 
komt men maar op 128 stukken. 

Aangezien vrijwel alle sporen van al deze batterijen thans 
verdwenen zijn, achtte ik het nuttig ze even te situeren, 
hoewel ik ervan overtuigd ben dat er toch meer volledige, 
authentieke documenten hierover bestaan. 

G. VANDAMME 
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