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  Toen de 112 Polytechnische Promotie Prinses Paola verwelkomde 

Onze promotie liet zich op een originele manier opmerken door deel te nemen aan de 
verwelkoming van Prinses Paola die toen voor het eerst naar België kwam. Dit gebeurde  op 5 
juni 1959 op de luchthaven van Zaventem. We zaten in het tweede schooljaar. Het idee van dit 
buitengewoon initiatief kwam van André Wilmart die in de Libre Belgique gelezen had dat de 
verloofde van Prins Albert s ’avonds ging toekomen op de luchthaven, incognito en in alle 
eenvoud.We hadden vanzelfsprekend geen enkele toelating om de Koninklijke Militaire School te 
verlaten. Bovendien hadden de Franstaligen cursus in de rechten, gedoceerd door Professor 
Temmerman. 

We hadden onze ceremoniekledij aangetrokken en onder het mom van culturele activiteiten op 
dezelfde avond, hebben wij de Professor Temmerman, die zeer verrast was dat hij daarvan niet 
verwittigd was, kunnen overtuigen om zijn cursus in te korten. 

Aangekomen aan het wachtlokaal, waar het personeel vanzelfsprekend niet op de hoogte was, 
hebben wij dezelfde argumenten gebruikt om het kwartier te kunnen verlaten. Dit ging des te 
gemakkelijker daar er een bus op ons stond op te wachten bij de ingang van de Hobbemastraat. 
Een verloofde van een promotiekameraad had de opdracht gekregen om daar op ons te wachten 
met een tros bloemen. 

Aan de ruiker hebben wij een kaartje voor de Prinses gebonden met de vermelding: 

“De leerlingen van de 112 Polytechnische Promotie zijn over de muur geklommen om u 
te verwelkomen. Ze heten u welkom in België en presenteren u hun gelukwensen.” 

Op Zaventem aangekomen hebben we, ondanks het gedrum van de menigte, Prins Albert aan het 
stuur van zijn sportwagen kunnen benaderen en slaagde Johny de Cumont erin om de mooie 
Prinses onze tros rozen voorzien van de verwelkomingskaart te overhandigen.  

De prinsen worden door een grote menigte begroet. Op de foto zien we enkele leerlingen 
van de promotie bij hun aankomst. 



 2

De prinselijke wagen wordt overweldigd door talrijke bewonderaars en nieuwsgierigen die 
zich tegen de BMW aandringen om een glimp van de jonge Princes op te vangen.  De wagen 
komt ter hoogte van René Gaspard en Willy Van Hoyweghen. 

 

We staan nog altijd in de rij om de Prinsen te begroeten maar zullen naar actie moeten 
overgaan om de wagen te ontzetten tot grote opluchting van de rijkswachters. 
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De auto werd uiteindelijk gestopt door de menigte. We hebben de rijkswacht en de politie 
effectief geholpen zodat de auto de lucht haven kon verlaten.Onze hulp aan de 
veiligheidsdienst werd door de journalisten van Le Soir en Het Laatste Nieuws opgemerkt.  
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Onze hulp aan de veiligheidsdienst werd door de journalisten van Le Soir en Het Laatste 
Nieuws opgemerkt.  
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Bij onze terugkeer naar de Koninklijke Militaire School, luidruchtig de Pampou zingend wachtte 
ons een andere verassing. Onze uitstap werd logischerwijze verfraaid met enkele dagen 
voorlopig kamerarrest genereus door de officier met wachtdienst toegekend nadat hij van zijn 
aanvankelijke verbazing bekomen was.De dag nadien, na onze kaart te hebben gelezen, belde 
Generaal Dinjeart, Hoofd van het Militair Huis des Konings, Generaal Van Vreeckom, Hoofd van 
de Militaire School op: 

“Waarom moest de 112 Polytechnische Promotie over de muur klimmen om Prinses Paola 
te verwelkomen? ” 

Op de hoogte gebracht van ons geïmproviseerd initiatief, heeft het Paleis ons een bedankkaart 
toegestuurd voor ons bijzonder warm onthaal en onze efficiënte hulp. De promotiecaque, 
voorzien van deze kaart, heeft dan ook het rapport van de promotiecommandant Kapitein Gailly 
gevraagd: 

“Kapitein, kan men voor eenzelfde feit gelijktijdig gestraft en bedankt worden?” 

Na zorgvuldige overweging en met een glimlach handhaafde onze Promotiecommandant de straf, 
terwijl hij ons feliciteerde voor de prestatie. 

Op 1 oktober 1995, hebben Koning Albert en Koningin Paola ons deze prachtige gesigneerde 
foto geschonken: ze is terecht het voorwerp van onze grote fierheid.  
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Op 5 juni 1999, 40 jaar na ons initiatief, werd door onze promotiekameraad General Mertens, 
Hoofd van het Militair Huis des Konings, de schriftelijke uiteenzetting van het warm onthaal van 
Princes Paola door de 112 Polytechnique promotie voorgesteld. De Koning herhaalde zijn dank 
voor « het initiatief dat een sterk symbolisch gebaar betekende alsook voor de efficiënte hulp 
aan de veiligheidsdienst. » 

Lachend voegde hij eraan toe, niet zonder een zweempje spot: “de krassen op mijn auto waren 
dus te wijten aan de knopen van de service dressen van de leerlingen van de 112 Polytechnische 
Promotie !” 

Op 1 november 2019 werd het verhaal aan Koning Filip voorgesteld door Generaal-Majoor Thierry 
Vandeveld, Hoofd van het Militair Huis des Konings: “de Koning heeft genoten van dit schoon 
verhaal van de 112 Polytechnische Promotie en bedankt om het onder zijn aandacht gebracht te 
hebben”. 

       Fernand Gérard 

       112 Polytechnische Promotie 

       15 December 2019 
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