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Oscar werd geboren te Zele-Avermaat op 7 
juli 1913 als 1e kind in het gezin van 
Ludovicus-Gustavus en Steeman Mathilde-
Elisa. In 1921 wordt zijn zuster Gabriëlla-
Josepha geboren. Vader overlijdt op 12 
maart 1924 op 37-jarige leeftijd. Mathilda 
zal nog 2 maal huwen. 
 
Oscar is aanvankelijk fabriekwerker en 
later chauffeur van beroep. Op 30 augustus 
1933 wordt hij ingelijfd bij het 1e 
grenadiers te Brussel en krijgt het 
stamboeknummer 135-74730. Oscar woont 
in Huivelde bij zijn stiefvader Isidorus De 
Block, broodbakker. 
 

In 1935 treedt Oscar in het huwelijk met 
Julia Van Malderen. Julia werd geboren te 
Brussel op 5 juli 1912. Twee jaar later 
verlaat het koppel Zele en vestigen zich in 
de IJzerstraat 15 te Drogenbos. 
 
Gezien de militaire spanningen in 
september 1938 en eind augustus 1939 
wordt op 1 september 1939 de eenheid van  
Oscar, het 1e regiment Grenadiers, 
ontdubbeld. Dezelfde dag ontstaat het 2e 
regiment Grenadiers (hierna 2Gr) en 
worden de eenheden gemobiliseerd in de 
Prins Albertkazerne ook wel de 
Grenadierskazerne genoemd in de 
Karmelietenstraat te Brussel. Het regiment 
van 1e reserve waar Oscar nu deel van 
uitmaakt, maakt een turbulente mobilisatie 
door. 
 
Op 18 september 1939 vertrekt het 2Gr 
naar Leuven om de K.W.-stelling te 
bezetten en daar de stelling voor te 
bereiden. In oktober vertrekt de eenheid te 
voet naar Kwaadmechelen om gedurende 
de strenge winter ook hier de stellingen 
voor te bereiden. De eenheden moeten 
noodgedwongen hun eigen barakken 
bouwen. Paarden overleven de vrieskou 
niet. Begin april 1940 moet het 2Gr hun 
goed voorbereide stelling overlaten aan het 
zusterregiment 1Gr. Als beloning voor het 
harde werk zou het regiment van Oscar in 
reserve worden gehouden aan de kust. Het 
wordt echter niet de kust maar Waterloo. 
Op 10 april stapt Oscar naar het station van 
Diest waar het regiment per spoor wordt 
overgebracht naar de streek tussen Halle en 
Waterloo. Voor de 3e keer moet Oscar de 



stelling helpen voorbereiden. Van rust is er 
geen sprake. 
 
10 dagen voor het uitbreken van de oorlog 
krijgt het 2e regiment Grenadiers een 
nieuwe opdracht. Oscar wordt verplaatst 
naar Riemst om samen met zijn lotgenoten 
de erbarmelijke stellingen van de 
ondersector Kanne-Ternaaien tussen 
Vroenhoven en Lixhe over te nemen. Ook 
hier wordt nog hard gewerkt. 
 

  
 
Het IVe bataljon, waartoe Oscar behoort, 
wordt in 2e lijn opgesteld en zoals op de 
tekening te zien zijn zij de steun van het 
IIIe bataljon dat de zone ten zuiden van het 
fort Eben-Emael en Lixhe voor haar 
rekening neemt. In deze zone ligt de 
belangrijke brug over de Maas te 
Ternaaien. Oscar bedient één van de Anti-
Tankkanonnen C47. 
 
Op vrijdag 10 mei rond half een 's nachts 
wordt het 2Gr gealarmeerd. De 
manschappen worden opgetrommeld. De 
troepen denken dat het om een oefenalarm 
gaat en dat de dreiging onbestaande is. 
Veel steunpunten worden pas rond 3 uur 
bemand. 
 
Rond kwart na vier passeren Duitse 
zweefvliegtuigen voor de eerste maal het 
fort van Eben-Emael. De opdracht om de 

brug van Ternaaien te laten springen wordt 
gegeven. De Duitse landing op het fort zelf 
is rond twintig voor vijf.  
 

Om 7 uur 's morgens werd beslist dat het 
IVe bataljon 4 steunpunten moet uitbou-
wen kort achter de linie van het IIIe 
bataljon, dus ook richting het fort. 
Mogelijks wordt Oscar in deze buurt 
gevangengenomen. 
 

De krijgsgevangenen werden overgebracht 
naar een verzamelplaats op de Tiendeberg 
in Kanne. In dit geïmproviseerde kamp 
bevinden zich in de late namiddag van 10 
mei een 84-tal militairen van verschillende 
eenheden. Ondanks de nodige markeringen 
door de Duitse bewakers worden de 
Belgische krijgsgevangenen lost een 
Duitse tweedekker 4 bommen. Hierbij 
laten 24 Belgen en 3 Duitsers het leven. Bij 
de gesneuvelden bevindt zich een groot 
aantal militairen van het 2e regiment 
Grenadiers. De slachtoffers worden 
onmiddellijk ter plaatse begraven op een 
eveneens geïmproviseerd kerkhof aan de 
voet van de Tiendeberg. 
 

 



Oscar is gevallen "op het veld van eer" te 
Kanne op 10 mei 1940 als soldaat van het 
2e regiment grenadiers - 4e bataljon - 14e 
compagnie. Hij laat een weduwe zonder 
kinderen achter. 
 
Naar aanleiding van zijn overlijden wordt 
er te Huivelde een herdenkingsdienst 
gehouden. Ter gelegenheid hiervan drukt 
Petrus Roels uit Huivelde een gedachtenis 
prentje. 
 

 
 
Zijn naam wordt vermeld op het 
oorlogsmonument Grote Baan te 
Drogenbos. 
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