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Tienen, 21 juli 1946

Tweede in naam, Eerste in faam

Goede vrienden van 2A,
Het is weer eens gelukt, een nieuw nummer van onze Modest. Wat brengen we deze maal ?
We hebben ons voorblad aangekleed met een foto uit de oude doos, niet zomaar een foto,
maar eentje die begon naar aanleiding van een opmerkelijke e-mail die we deze zomer
mochten ontvangen. Vijfenzestig jaar(65) na zijn eerste kennismaking met 2A hebben we
terug contact met ons petekind Claude Steux. Het gaat goed met Claude, hij was verheugd
om de geschiedenis van 2A te kunnen lezen op het internet. Hiermee ook een gelegenheid om
eens terug te gaan in de tijd en de echte helden, waaronder zijn vader Alfred, nog eens te
eren voor hun daden tijdens de tweede wereldoorlog. U kan lezen dat het peterschap een
goede reden had. Claude vertelt zelf het verhaal in het Frans. We hebben dit niet vertaald
hoewel we geprobeerd hebben, het is moeilijk om het gevoel te vertalen. De zoon van Claude
heeft tevens een website gemaakt over zijn grootvader: http://alfred.steux.be.
En met nog eens de herinnering van vervlogen tijden doen we nog eens de ronde van onze
kwartieren en garnizoenen.
Het bataljonsfeest van 10 juni kunnen we natuurlijk ook niet vergeten. Een mooie dag die
begon met de opening van het nieuwe museum “Gunfire” en daarna de voorstelling van de
nieuwe eenheid. Het was aangenaam om terug eens een vol paradeplein te zien.
Louis, onze archivaris, is eens naar de tentoonstelling over de BSD gaan kijken en brengt
verslag uit.
Dan hebben we ook onze Koninklijke Verbroedering Der Artillerie 2A-8A-RAL die dit maal wat
over het 8ste Artillerie brengen, een stukje van hun geschiedenis.
In “ken je nieuwe collega” , waar je in het vorige nummer kon kennis maken met 14A,
schetsen we de geschiedenis van 6A. De mensen van 6A zijn langst verschillende poorten in
het nieuwe Bataljon Artillerie terecht gekomen.
Kring Modest heeft een nieuwe start. Nieuwe krachten zetten hun schouders er onder en onze
oud-bestuursleden gaan ambassadeur spelen op bijeenkomsten. We hopen dan ook wat
nieuwe leden aan te trekken.
Wie wil dat de “Modest” meer verschijnt, kruipt best eens in de pen en schrijft een artikel,
natuurlijk met de nodige foto’s.
De redactie
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65 jaar geleden
In augustus kreeg ik een opmerkelijke e-mail, de geschiedenis van 2A kwam haar eigen
tegen, we lezen en schrijven: 21 juli 1946. Wie kan het beter beschrijven dan de persoon
in kwestie zelf, een bekend persoon bij 2A, Claude Steux.
Pour pouvoir donner une explication à ce choix je dois écrire un peu d’histoire familiale,
car le vrai héros, en fait, c’est mon père Alfred Steux.

Alfred Steux

Première partie :
Il est né à Dottignies le 21 janvier 1918. Lors de la mobilisation générale de 1939-40, il a
été affecté aux TTR à Gossoncourt, plaine d’aviation militaire dans la banlieue de
Tirlemont. C’est à Tirlemont qu’il a rencontré ma mère Louiza Hendrickx. Après sa
démobilisation, il a fait le trajet Dottignies - Tirlemont de nombreuses fois à vélo pour
rencontrer sa fiancée. Ils se marièrent le 22 juillet 1941 et s’installèrent à Dottignies.
Farouche opposé au nazisme, il s’était mis rapidement au service de la Résistance.
Affilié au R.N.J. (Rassemblement National de la Jeunesse), il fonda le journal clandestin
« Vers la Victoire » aidé notamment par ses deux frères et son père. Il fut responsable
régional pour la Flandre wallonne, plus tard de la fédération de Liège, où il fonda
« L‘Aube »
Je suis né à Dottignies le 7 juin 1942.
La pression monte et le 30 décembre 1942, deux membres de la Gestapo, accompagnés
de deux gendarmes belges sont venus perquisitionner la maison. Mon père était absent,
La perquisition n’avait rien donné. Quel soulagement pour tous! La nuit suivante, avec le
maximum de précautions, l’imprimerie, les journaux et les tracts qui se trouvaient dans le
« faux grenier » furent transférés à Mouscron, la menace d’arrestation de mon père
s’accentuant.
En janvier 1943, il entra à la Direction Nationale du R.N.J. avec deux missions:
inspecteur de plusieurs fédérations et établissement de la campagne de presse. Il entre
dans le maquis.

Jaargang 59 nr. 2

Pagina 2

Tweede in naam, Eerste in faam
En mars 1943, ma mère, enceinte d’un deuxième enfant, retourne à Tirlemont; les
rencontres avec mon père se font de plus en plus rares et chaque fois dans des endroits
différents.
Le 31 juillet, mon père dont le nom de code était « Raymond » avait rendez-vous, à
Bruxelles, avec le Président National du R.N.J. l’abbé Dieudonné Bourguignon. Deux
autres membres étaient aussi attendus. Vers 20 h deux membres de la Sicherei Polizei
sonnent à la porte, et tous se font arrêter. Une dénonciation est à la base de l’arrestation
de 19 membres du R.N.J.
qui après des premiers interrogatoires « musclés » passeront par la prison de Saint
Gilles avant d’être transférés le 13 novembre 1943 en Allemagne.
Ma sœur Monique est née le 23 septembre 1943. En prison à Saint Gilles, mon père en
avait eu l’information par la Croix-Rouge.
Le départ pour l’Allemagne des 19 prisonniers s’était fait dans le cadre du décret « Nacht
und Nebel » (Nuit et Brouillard). Comme le nom l’indique bien, dès ce moment il n’y eut
plus aucune nouvelle, aucune communication verbale ni écrite n’était possible, ni l’envoi
de colis.
Seuls les témoignages de rescapés ont permis de reconstituer le parcours en
Allemagne : Essen, Esterwegen (pendant 6 mois), des transfert à Burgermoor, Kaishem,
Donnoworth.
Condamné à mort par le Volkgerichtshof (tribunal du peuple) le 19 août 1944 avec 4
autres membres de la Direction Nationale du RNJ, il passa encore par Straubling, entra à
la prison de München Stadelheim le 17.10.44, fut décapité le 27.10.1944 à 16h09 et
incinéré le 28.10.44 (urne n° 2368/44) De tous le Comité National du R.N.J. seul l’abbé
Bourguignon a échappé à la mort ; il était en infirmerie, malade contagieux, lors du
procès et a résisté jusqu’en 1945.

Deuxième partie : Après la guerre
Pour les actes de bravoures de leur(s) parent(s), de nombreux orphelins de guerre furent
parrainés par des personnalités, des associations, etc.
Je l’ai été par tout un régiment, le deuxième Régiment d’Artillerie (2A), qui était caserné à
Tirlemont. Cela s’est fait officiellement lors de la Fête Nationale du 21 juillet 1946 ou en
échange de ce parrainage, la ville de Tirlemont a remis des trompettes au 2A.
Habillé d’un costume marin, j’ai fait le tour de la Grand Place, en jeep, accompagné de
mon « parrain » le colonel Carron, et saluant la foule.
Le lendemain, habillé cette fois d’un costume militaire kaki, dans une voiture à pédales
décorée aux signes du 2A je suis entré dans la caserne pour me diriger jusqu’à la salle
des fêtes où sur une estrade, face à tout le régiment, j’ai tenu mon premier discours en
flamand.
Je ne me souviens que de la première et de la dernière phrase :
Lieve peeters, ik ben zeer blei u allen te zien
………………………
Leve België, leve het 2A
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Peu après, ce régiment est parti en Allemagne, à Delbrück, Euskirchen, Siegen…
Et c’est lors du casernement à Euskirchen qu’en 1951 (de mémoire d’enfant) le nom d’un
orphelin de la guerre « Claude Steux » a été donné à une école pour enfants de
militaires belges en Allemagne.
Elke militair van 2A leverde elke maand een vaste bijdrage van hun wedde of soldij voor
het betalen van de studies van Claude Steux tot hij 21 jaar werd.” ( voor miliciens was
dat 1 frank per maand!)
Toen in de jaren ‘80 het boek van de geschiedenis 2A werd gemaakt, heeft men de
gebeurtenis van het peterschap over genomen uit archiefstukken zonder de achtergrond
ervan te kennen. Het is een geluk dat Claude zelf, bij het lezen van onze geschiedenis,
er ons heeft gewezen dat de voornaam van zijn vader mis was en niet Albert maar Alfred
is.
Met dit artikel willen we dan ook hulde brengen aan de vader van ons petekind.
We zijn dan tevens verheugd dat het nog steeds goed gaat met ons petekind.

De plechtigheid van de aanvaarding van het peterschap op 21 juli 1946
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De school « Claude Steux » te Euskirchen

De jonge Claudie 1946

Claude Steux 2011

Meer informatie over Alfred en Claude : http://alfred.steux.be
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GARNIZOENEN EN KAZERNES VAN 2A
Het TWEEDE REGIMENT ARTILLERIE wordt opgericht bij Koninklijk Besluit van 21
februari 1836. Behalve een Regimentsstaf telt de nieuwe eenheid 13 batterijen, namelijk
2 batterijen te paard ( stuksploeg rijdt te paard), 4 bereden batterijen (stuksploeg zit op
de munitiewagen), 6 batterijen vestingartillerie en 1 batterij depot.
Ook al telt elke batterij
slechts
zes
stukken
geschut, vertegenwoordigt
het Regiment toch een
serieus
potentieel
aan
manschappen en paarden.
Het zal in die eerste jaren
van zijn bestaan wel erg
improviseren geweest zijn,
want pas in 1841 neemt het
Regiment zijn intrek in de
vesting
IEPER.
Daar
ondergaat het ook zijn
eerste reorganisatie en telt
voortaan 5 bereden batterijen, 5 batterijen vestingartillerie en 1 batterij depot..
In 1843 verhuist het Regiment naar GENT. Maar van dan af zullen elk jaar batterijen
gedetacheerd worden in andere garnizoenen of forten. Het verblijf in GENT is van korte
duur en van 1845 tot 1856 is het Regiment ondergebracht bij het garnizoen LUIK. Ook
van hier uit zullen batterijen tijdelijk afgedeeld worden in andere garnizoenen, zelfs tot in
TIENEN, SINT- TRUIDEN en DIEST.
In 1847 keert het Regiment terug naar het garnizoen GENT en zal er nu blijven tot 1862.
Afzonderlijke batterijen worden uitgestuurd naar oa BERGEN, DOORNIK,
NIEUWPOORT en zelfs naar BRUSSEL. In 1862 is het dan opnieuw inpakken en
wegwezen, dit keer naar het garnizoen ANTWERPEN. De vestingbatterijen zullen
gekazerneerd worden in de SCHELDEFORTEN; bereden batterijen zwerven uit naar
LUIK, BRUSSEL en DOORNIK. In 1871 treffen we de 9 de BEREDEN BATTERIJ zelfs
aan in BRASSCHAAT. Zij moeten er opleidingsvuren uitvoeren voor de leerlingen van de
ARTILLERIESCHOOL.
In 1868 verdwijnen de batterijen vestingartillerie uit de Artillerieregimenten. Deze
Regimenten zullen voortaan VELDARTILLERIEREGIMENT heten en 8 bereden
batterijen tellen, met elk zes stukken geschut. Het zijn nieuwe kanonnen
WAHRENDORF, die geladen worden door de kulas en een reikwijdte van 4000 meter
hebben.
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In 1874 verhuist 2A naar de nieuwe Artilleriekazerne in MECHELEN en zal er in
garnizoen blijven tot aan het begin van de GROTE OORLOG. Het uitsturen van batterijen
naar andere garnizoenen blijft evenwel behouden en in sommige jaren zullen zelfs drie of
vier van de acht batterijen ergens anders verblijven. Werken op meerdere plateaus is
blijkbaar niets nieuw!...
Het TWEEDE REGIMENT VELDARTILLERIE ondergaat grote wijzigingen bij de
reorganisatie van 1910. Er worden ACHT Veldartillerieregimenten opgericht, waardoor
de bestaande Regimenten een aantal batterijen moeten afstaan.
2A bestaat nu uit TWEE GROEPEN met elk DRIE BATTERIJEN en is nu uitgerust met
het kanon KRUPP 75mm TR (tir rapide) en een draagwijdte van 6200 meter. Dit kanon is
een echte revolutie bij de artillerie: het is nu beschermd met een schild, heeft een
terugstootrem en een optische kijker voor onrechtstreeks richten.
Op 13 augustus 1913 wordt de artillerie nog maar eens hervormd: elke DIVISIE zal nu
DRIE GEMENGDE BRIGADES tellen en die beschikken elk over 1 GROEP ARTILLERIE
met telkens DRIE batterijen. In de TWEEDE LEGERDIVISIE zijn dat de 5 de, 6de en 7de
GEMENGDE BRIGADES. Ook 2A behoort met TWEE GROEPEN van DRIE batterijen
tot deze Divisie. .
Bij het begin van de oorlog bevindt de EERSTE GROEP van 2A zich in LIER; de
TWEEDE GROEP zit in ANTWERPEN. Van daaruit zullen zij deelnemen aan de
gevechten om ANTWERPEN, de slag aan de IJZER , de loopgravenoorlog en het
bevijdingsoffensief..
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Als op 11 november 1918 de wapenstilstand ingaat staan de batterijen van 2A opgesteld
aan de westelijke oever van het kanaal GENT-TERNEUZEN. Na een triomftocht door
GENT en de bevrijde gebieden en een schouwing door de Koning in ANTWERPEN,
neemt het Regiment zijn intrek in de PREDIKHERENKAZERNE in ANTWERPEN. Vanaf
1919 tot 1929 zal een GROEP van 2A, om beurt, deelnemen aan de bezetting van het
RIJNLAND. Deze Artilleriegroep wordt gekazerneerd in een vroegere kazerne van de
Wehrmacht in AKEN.
In 1927 verhuist het REGIMENT andermaal. Dit keer wordt 2A gekazerneerd in de
nieuwe Artilleriekazerne aan de Vaartlaan in LIER. Deze kazerne heeft een
monumentale voorgevel met een toegangspoort langs de Vaartlaan ( thans Baron
Opsomerlaan). In de gebouwen aan de straatzijde bevinden zich de Staf, de mess en bar
voor officieren, de infirmerie en de dienstlokalen. Rond een ruime binnenkoer staan twee
grote blokken waarin de troepen gekazerneerd zijn. Aan de achterzijde wordt het plein
afgesloten door de troepenkantien en de keuken. Naast de logementblokken bevinden
zich de loodsen voor de kanonnen. Achteraan liggen dan de paardenstallen en de
manége, de werkplaatsen en een sportveld met turnzaal. De kazerne zal de naam
“DUNGELHOEFF” krijgen, ter herinnering aan de eerste artillerieofficier, Cdt Gustave
DUNGELHOEFF, die sneuvelde op 12 september 1914 in de gevechten bij WEZEMAAL.
Op 18 maart 1935 huldigt 2A er plechtig het monument voor zijn gesneuvelden in. – zie
MODEST 59/1 –

Lichting 2A 1935-1937
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Het REGIMENT vertrekt vanuit LIER bij de mobilisatie en neemt deel aan de
ACHTTIENDAAGSE VELDTOCHT, waarbij het REGIMENT zich bijzonder verdienstelijk
maakt bij de gevechten om het bruggenhoofd GENT. Als op 28 mei 1940 het Belgisch
Leger de wapens neerlegt, staat 2A schietklaar op een Regimentsstelling nabij
RUDDERVOORDE. .
Na de bevrijding wordt het Belgisch Leger terug opgericht. Bij decreet van 28 januari
1946 wordt het nieuwe 2A opgericht Het Regiment telt DRIE GROEPEN met elk TWEE
BATTERIJEN. Elke batterij heeft VIER kanonnen 25 Ponder, getrokken door tractoren
FORDSON. Het Regiment is Nederlandstalig en behoort tot de TWEEDE
LEGERDIVISIE.
Op 7 februari 1946 komen de eerste kaderleden toe in de RECOLLETENKAZERNE in
TIENEN. Deze oude kazerne zal het tijdelijke verblijf zijn van 2A, alvorens het vertrekt
naar de Belgische Bezettingszone in DUITSLAND. De kazerne heeft een lange,
eenvoudige voorgevel met een toegangspoort. Rond het binnenplein bevinden zich de
verblijven van de manschappen . Achteraan is de refter en de keuken en in de oude
paardenstallen zijn nu magazijnen en garages ingericht.

De eerste rekruten komen toe op 1 april 1946 en worden ter plaatse opgeleid. Een eerste
schietoefening heeft plaats op het oefenplein van HELCHTEREN in oktober 1946.
Daarna vertrekt het REGIMENT naar het bezette DUITSLAND, waar het Belgisch Leger
een strook krijgt toegewezen tussen de Britse en Amerikaanse sector en die gaat van
AKEN tot KASSEL.
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2A neemt zijn intrek in een vroegere kazerne van de Wehrmacht in de Keulse voorstad
DELLBRÜCK. Deze kazerne, die nog gedeeltelijk in puin ligt, is typisch voor de Duitse
kazernes uit de periode 1933 – 1939: een ingangspoort met wachtlokaal en verspreid
een aantal blokken van drie verdiepingen, verspreid rond een centraal plein. Achteraan
bevinden zich de loodsen voor het materiaal , de garages en de werkplaatsen.

2A geeft aan de kazerne de naam “ KWARTIER BECQUEVORT” naar zijn vroegere
Korpscommandant, die stierf in krijgsgevangenschap. Maar deze naam wordt nooit
officieel erkend en later wordt de kazerne “KWARTIER MOORSLEDE” genoemd.
In november 1948 verhuist het REGIMENT naar EUSKIRCHEN, een stadje aan de rand
van de Eifel. 2A neemt zijn intrek in het kwartier “LONCIN”, dat eveneens een exWehrmacht kazerne is en in dezelfde stijl als Dellbrück is gebouwd.
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Batterij-drill 2A 1952
Het Regiment zal er niet lang vertoeven want reeds in april 1952 verhuist het naar
SIEGEN in Westfalen.
Het REGIMENT neemt er zijn intrek in de kazerne op de WELLERSBERG. In deze
kazerne verblijven dan al de 1 Cie MORTIEREN en de 1 Cie TANKS. Ook dit kwartier is
een vroegere kazerne van de Wehrmacht, maar omdat zij op een berg is gebouwd is de
indeling enigszins anders. Naast de ingang bevinden zich drie grote logementblokken;
een niveau hoger is de stafblok, de keuken, refter en kantine en de mess voor officieren
gebouwd. Op het derde niveau bevinden zich de garages en werkplaatsen. Zij liggen in
L-vorm rond een onverhard paradeplein. De kazerne draagt de naam “ PEPINSTER”
naar een fort in de buurt van LUIK.
2A zal hier 20 jaar verblijven en meerdere reorganisaties ondergaan en zelfs twee keer
lokaal verhuizen. In 1956 wordt de LANDCENT-organisatie toegepast. 2A heet nu
TWEEDE ARTILLERIEBATALJON en is uitgerust met de getrokken houwitser 105mm.
Omdat de 1CIE TANKS omgevormd wordt tot het bataljon tanks 6 de LANSIERS moet 2A
in januari 1964 verhuizen naar de andere kant van de stad, in de kazerne “BRICART” op
de HEIDENBERG. Daar bevinden zich al de kwartieren “NORMANDIE” voor Bataljon
BEVRIJDING en “BREMER” voor 1 CARABINIERS. Ook dit kwartier vertoont de
typische bouwstijl van de Wehrmacht: een ingangspoort en vier grote blokken gebouwd
rond een centraal plein. De garages en werkplaatsen liggen een niveau lager aan de
straatzijde.
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Als het 6de LANSIERS in 1969 wordt ontbonden, keert 2A terug naar het kwartier
PEPINSTER. Het kwartier BRICART wordt overgenomen door de BUNDESWEHR, het
nieuwe West-Duitse leger. 2A heeft sinds 1965 de M108, een 105mm houwitser op
motoraffuit in gebruik.
Vanaf 1970 begint de ontmanteling van de BSD, de “BELGISCHE STRIJDKRACHTEN
IN DUITSLAND”. Sommige eenheden worden ontbonden en anderen verhuizen naar
België. Zo nemen het HK 1ste INFANTERIEBRIGADE met BEVRIJDING en
CARABINIERS hun intrek in de kwartieren van LEOPOLDSBURG; 18RA verhuist naar
het kwartier OOST in BRASSCHAAT, enz…
2A mag bij de BSD blijven. Het gaat wel over naar de 4 de
PANTSERINFANTERIEBRIGADE van SOEST en verhuist naar LÜDENSCHEID in het
Sauerland, waar het de kazerne “IJZER” moet delen met het TWEEDE JAGERS TE
PAARD.

Ook deze kazerne vertoont weer de typische kenmerken van een Wehrmachtkazerne, al
staan hier de woonblokken achter elkaar gebouwd en wordt het paradeplein omkadert
door de garages voor de voertuigen. De garages en werkplaatsen voor de
pantservoertuigen liggen een niveau lager. In 1985 ontvangt 2A hier zijn nieuwe
artilleriestukken: de M109A2, een 155mm houwitser op motoraffuit, naar het model van
de M108.
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Maar dan komt ook voor 2A de grote verhuis. Op 1 juni 1986 neemt het Bataljon officieel
zijn intrek in het mooie kwartier HELCHTEREN in hartje LIMBURG . Deze kazerne,
helemaal in het groen gelegen, heeft een lange toegangsweg waarlangs zich de loodsen,
garages en werkplaatsen voor de voertuigen bevinden. Vijftien paviljoenen, per drie
gegroepeerd rond een groen parkje, vormen de verblijven voor de manschappen, de
burelen en magazijnen De paviljoenen voor het personeel hebben een centrale gang
met zes slaapzalen en één gemeenschapslokaal. Er zijn toiletten, stortbaden en centrale
verwarming en op een centrale bovenverdieping zijn nog eens vijf slaapkamers
beschikbaar. De magazijnblokken hebben een gang aan de straatzijde, waarlangs de
magazijnen en leslokalen zijn gelegen. De keuken en refter in een blok en de centrale
verwarming en de infirmerie in een andere blok liggen centraal tussen de paviljoenen.
Achteraan in het kwartier zijn nog de oude paardenstallen bewaard gebleven, die
mettertijd vervallen zijn geraakt. Opzij daarvan liggen ook nog de sportzaal, de
hindernisbaan, een voetbalveld met looppiste en een basketbalplein. Vooraan in het
kwartier, achter de grote loodsen, bevinden zich, verscholen in het groen, de mess voor
officieren en een zestal paviljoenen met slaapkamers voor het kader. Achteraan in het
kwartier is een poort die toegang geeft op een betonweg, die rechtstreeks naar het
oefenplein van het kamp van BEVERLO voert. 2A lijkt wel met zijn gat in de Limburgse
boter te zijn gevallen….
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Helaas, de hervormingen ( lees: reduceringen) in het leger laten ook 2A niet ongemoeid.
Het opschorten van de dienstplicht en de teruglopende rekrutering van vrijwilligers
verplichten de eenheid om zijn batterijen samen te voegen. In 2002 wordt de CBATTERIJ ( ex – 6A) aangehecht aan 2A, maar de eenheid blijft in het kwartier WEST in
BRASSCHAAT. In 2004 komt ook de BATTERIJ PARA-COMMANDO onder bevel van
2A. Ook deze eenheid blijft in BRASSCHAAT. In HELCHTEREN blijft nog één batterij, de
DELTA, en de StDst-batterij over.
Einde 2009 beslist de Minister van Landsverdediging om zijn transformatieplannen door
te voeren. En wat eens een gerucht was, wordt bittere ernst. Midden 2010 moet 2A het
kwartier HELCHTEREN ontruimen en verhuizen naar het kwartier WEST in
BRASSCHAAT. Het mooie kwartier in HELCHTEREN wordt vervreemd en zal vanaf
november 2010 onderdak bieden aan een 500-tal asielzoekers. Op 1 september 2010
wordt 2A ontbonden en komt er een einde aan de mooie geschiedenis die we
geschreven hebben.
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.
In BRASSCHAAT wordt een nieuwe eenheid: het BATALJON ARTILLERIE opgericht.
Deze eenheid telt ongeveer 900 manschappen en omvat naast een Staf en COMBAT
SERVICE SUPPORT vier batterijen: een batterij DLOC( Detachement Liaison,
Observatie en Coördinatie), een batterij WFS (Wheeled Fire Support) met kanonnen
105mm GIAT, een batterij MOR 120 uitgerust met Mortieren 120mm LR, allen in
BRASSCHAAT en een batterij MISTRAL in LOMBARDSIJDE. Ook het DETACHEMENT
INSTRUCTIE van de vroegere Artillerieschool maakt deel uit van dit bataljon.
Louis VRANCKX
Ere-Archivaris 2A

Bezoek ook eens de nieuwe website van Kamp van Brasschaat:

http://het-kamp-van-brasschaat.be
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BATALJON ARTILLERIE VIERT FEEST
In MODEST 59/1, die iedereen op de website van 2A ( www.2de-artillerie.be) kan lezen,
hebben we reeds uitgelegd dat het 2de REGIMENT VELDARTILLERIE het slachtoffer
werd van de transformatie die de Minister van Defensie, Pieter DECREM, vanaf 2009
doorvoerde. De eenheid moest het kwartier HELCHTEREN ontruimen, verhuizen naar
het kwartier WEST in BRASSCHAAT en werd op 1 september 2010 ontbonden.
Een nieuwe, grote artillerie- eenheid werd opgericht met elementen van 2A, 14A en
Artillerieschool. Deze eenheid kreeg de naam “ BATALJON ARTILLERIE”,
gekazerneerd in BRASSCHAAT onder het commando van LtKol SBH Hans HOUF, de
laatste bevelhebber van 2A.
Ook op andere wijze blijft 2A goed vertegenwoordigd in het BATALJON. Een kleine 200
artilleristen muteerden van HELCHTEREN naar BRASSCHAAT, onder hen ook
MODEST X, de mascotte van 2A. De nieuwe eenheid neemt ook de Standaard van 2A
over en de Mars van 2A zal gespeeld worden op plechtigheden van het Bataljon.
Tenslotte wordt ook het peterschap met de stad LIER, dat reeds 49 jaar bestaat,
overgenomen door het BATALJON. Daardoor worden NIEUWPOORT ( 14A) en
WAREGEM ( ex-6A) bevoorrechte partnersteden.
Het is dan ook met enige luister dat het BATALJON ARTILLERIE op vrijdag 10 juni 2011
, goed één jaar na zijn officiële oprichting, zijn eerste Bataljonsfeest viert. Ruim 700
personen , waaronder talrijke burgerlijke en militaire autoriteiten en artilleristen uit alle
windstreken, hebben de uitnodiging van de Korpscommandant aanvaard en genieten er
van een fijne dag met een goed gevuld programma.
De festiviteiten beginnen al in de voormiddag met de inhuldiging van het GUN FIRE
MUSEUM, waarin artilleriemateriaal van vroeger en nu , zowel van de veld- als van de
luchtdoelartillerie verzameld werd en op een didactische wijze tentoongesteld in een
totaal nieuwe locatie. De vrijwilligers ( meestal gepensioneerde militairen) onder leiding
van Cdt b.d. Jos JANSSENS hebben vele uren zwaar gezwoegd om alles piekfijn in orde
te krijgen. Daarbij moesten zij ook nog eens alle materiaal verhuizen van de garages in
het centrum van het kamp, naar de loodsen van de vroegere heli-basis, in het noorden
van het uitgestrekte kamp. In hun toespraken zijn zowel de directeur van het Koninklijk
Museum van het Leger als de burgemeester van BRASSCHAAT vol lof over het
gepresteerde werk en beloven zij een schitterende toekomst aan dit museum. Met het
klassieke natje en droogje wordt de inhuldiging afgesloten.
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Het Gunfire museum

De plechtige opening
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En dan is het hoogtijd om naar het paradeplein te gaan , waar de viering van het eerste
bataljonsfeest zal doorgaan. De commissarissen hebben hun handen meer dan vol om al
die genodigden op hun voorbehouden stoelen te plaatsen.
Stipt om 13.30 u blaast de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht haar entree en
marcheren de pelotons van het BATALJON ARTILLERIE op. Op kop loopt de fiere
mascotte, MODEST X. Het valt onmiddellijk op dat dit bataljon een echt grote eenheid is.
De twaalf pelotons uit BRASSCHAAT en LOMBARDSIJDE vullen de volledige omtrek
van het paradeplein. En dan was er nog een deel afwezig wegens een oefening in het
Duitse kamp van Bergen.

Na de inplaatsstelling ontvangt LtKol SBH HOUF de verschillende autoriteiten. Het zijn
de burgemeesters van LIER en BRASSCHAAT en de eerste schepen van WAREGEM;
de viersterren-generaal VANDEPUT, chef van het Militair Huis van ZM de Koning en
luitenant-generaal COMPERNOL, commandant van de LANDCOMPONENT, die de
troepen schouwt.
In zijn welkomstwoord begroet de bataljonscommandant alle aanwezigen en heeft een
bijzonder woord van dank en erkenning voor Mevr Marleen VANDERPOORTEN,
burgemeester van LIER, die aanvaard heeft het peterschap, dat de stad reeds sinds
1962 uitoefende over 2A; over te dragen naar de nieuwe eenheid. De nieuwe oorkonde
wordt plechtig overhandigd.
Wanneer hij nadien het woord richt tot zijn opgestelde manschappen, benadrukt LtKol
SBH HOUF, dat er enorm veel werk is verzet tussen juli 2010 en nu. Hij dankt al zijn
manschappen voor hun inzet en geestdrift en beklemtoont dat het verleden voorgoed
voorbij is en iedereen resoluut de blik naar de toekomst moet richten.
Aansluitend wordt er nog een bloemenhulde gehouden aan het BARBARABEELD op het
vaandelfront, ter herinnering aan alle gesneuvelde Artilleristen.
Op het einde van de plechtigheid neemt adjudant-majoor Jan VAN ROOY afscheid van
het Bataljon als Korpsadjudant. En wordt adjudant-majoor Rudi VANDEPERRE
aangesteld als nieuwe Korpsadjudant.
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Een gesmaakt muzikaal intermezzo door de Muziekkapel en een puik stukje “rifle-drill”
door een sectie van de batterij MISTRAL uit Lombardsijde zijn de brug naar het defilé
van de troepen, dat deze plechtigheid, die ruim anderhalf uur duurde, afsluit.
Aansluitend was er nog een ( helaas uitgeregend) groot tuinfeest in het park rond het
Huis van de Artillerie.
L.V.
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TENTOONSTELLING : BELGISCHE SOLDATEN
IN DE BSD – 1945 – 2002
Van 4 mei tot 4 september 2011 loopt (liep)
in het Koninklijk Legermuseum in het
Jubelpark te BRUSSEL een tijdelijke
tentoonstelling over de “ BELGISCHE
SOLDATEN
IN
BSD”.
Uit
pure
nieuwsgierigheid en in de hoop nog
interessante
nieuwe
gegevens
te
ontdekken, heb ik deze tentoonstelling
bezocht.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik enigszins
teleurgesteld was in het geen getoond
werd. Begrijp me niet verkeerd: alle
aspecten van de BSD kwamen aan bod,
maar het was allemaal zeer beperkt. De
tentoonstelling was ingericht op de
bovenverdieping van de BORDIAUHAL,
waar, omgeven door allerlei vitrines en
panelen
van
de
TWEEDE
WERELDOORLOG, een beperkte ruimte ter
beschikking stond.
De tentoonstelling zelf werd gedragen door
het MUSEUM VAN DE BSD in SOEST en
werd
mogelijk
gemaakt
door
de
tussenkomst van de Duitse Ambassade in
BRUSSEL.
Op grote afhangende doeken waren teksten
in VIER talen ( N-F-D en E) afgedrukt met
daarbij passende foto’s. Op panelen en in
vitrines stonden verschillende uniformen en
allerlei gebruiksvoorwerpen, publicaties en
foto’s. Deze laatste waren veelal afkomstig
uit het garnizoen SOEST, wat te verklaren
is door de steun die het Museum uit SOEST
aan deze tentoonstelling verleende. Ik
ontdekte zelfs een kleine fout: bij de
afbeeldingen van de kazernes was het
kwartier
LONCIN
gesitueerd
in
DELLBRÜCK, terwijl dit ontegensprekelijk in
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EUSKIRCHEN stond. Om welke duistere reden ook ontbrak in de fotoreeks over de
militaire kwartieren het Kwartier PEPINSTER in SIEGEN, waar 2A zo lang verbleven
heeft. BREMER, BRICART en NORMANDIË van het complex HEIDENBERG waren wel
opgenomen in de fotogalerij.
Maar deze schoonheidsfoutjes doen niet af aan de waarde van de tentoonstelling. Vanaf
het einde van WOII en de overeenkomst tussen BELGIE en GROOT-BRITANNIE,
waardoor ons land een strook “Bezettingszone “ kreeg toegewezen, tot aan het grote
afscheid in 2002 kwamen alle aspecten van het leven in de BSD aan bod: de
ontspanning voor de soldaten, de manoeuvres en de dreiging uit het Oosten met de
zogenaamde “Voorwaartse Verdediging”;
de dagelijkse verlofgangerstrein; de kantines met de BELAC-meisjes in uniform, de
aalmoezeniers en de kapellen in de garnizoenen, de MHK-winkels, de scholen met de
onderwijzers nog in uniform; de woonwijken; de feesten en allerhande activiteiten, de MP
en de PROVOOST; de geneeskundige diensten en de hospitalen; het bezettingsgeld; de
contacten met de Duitse bevolking. Het kreeg allemaal zijn deel op één van de talrijke
doeken, in vier talen en met foto’s
Het was zeker een lovenswaardig initiatief om nog even te herinneren aan deze episode
uit onze militaire geschiedenis. Maar persoonlijk blijf ik ervan overtuigd dat er veel meer
had kunnen inzitten….
NASCHRIFT:
Voor de ex-collega’s uit LÜDENSCHEID:
Het tentoongestelde uniform van de PROVOOST was dit van Adjt THIENPONDT, ooit
chef van het Rijkswachtdetachement in LÜDENSCHEID. En onze ex-collega Paul
STIENEN,(+) zaliger gedachtenis, staat op een foto van een Rijkswachtcontrole: Paul
moet blazen terwijl rijkswachter KOSLOWSKA toekijkt…
Louis VRANCKX
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KONINKLIJKE VERBROEDERING DER ARTILLERIE 2A-8A-RAL

Zoals beloofd in het vorige nummer van Modest brengen we hier onze 2 de bijdrage in
jullie prachtig tijdschrift “Modest”.
Deze zal voornamelijk gaan over de 8ste Artillerie. In ons ledenbestand hebben we nog
één oudstrijder die gediend heeft bij de 8ste Artillerie, Dhr. Constant Devroe uit Knokke –
Heist en is 94 jaar jong. Ook heeft onze Secretaris – Schatbewaarder enkele maanden
dienst gedaan bij het 8ste Artillerie na de oorlog.
Een 8ste Regiment Vestingartillerie wordt opgericht
Kazerne Generaal Baron Michel
op 20 juli 1889. Het bestaat uit 16 actieve
batterijen, twee reservebatterijen en één batterij
depot.
Een nieuwe eenheid 8ste Artillerieregiment wordt
door K.B. van 20 december 1916 in het leven
geroepen en komt onder bevel van de 8ste
Infanteriedivisie. De eenheid ontstaat aanvankelijk
uit twee groepen van het 2de Artillerieregiment en
een groep houwitsers 105 mm. Het 8ste
Artillerieregiment blijft ook tijdens de reorganisaties tussen beide wereldoorlogen bestaan
en krijgt als garnizoensstad Mechelen in de kazerne Generaal Baron Michel.
Met de mobilisatie van 1939 ontstaat uit 8A
het 9de Artillerieregiment en de 1ste Groep
van het 24ste Artillerieregiment. Het 8ste
Artillerieregiment komt organiek bij de 4de
Infanteriedivisie. De eenheid wordt vermeld
op 25 mei 1945 op de legerdagorder alsook
de eenheden van de Ardeense Jagers te
Vinkt.
Een 8ste Artillerieregiment wordt vanaf 21
april 1950 voorzien op oorlogsvoet en
uitgerust met kanonnen 25 ponders en wordt opgeroepen voor verschillende
instructierappels ( van 15 tot 30 augustus 1952; van 19 juli tot 7 augustus
1954; van 24 augustus tot 13 september 1956; van 1 tot 25 september 1958; van 11 tot
25 april 1961; van 9 tot 23 mei 1962 en van 30 augustus tot 15 september 1965).
Het 8ste Artillerieregiment wordt afgeschaft op 01 juli 1970.
Uitrusting van de 8ste Artillerie
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Wegens de gevechten in Vinkt waar de Ardeense
Jagers en het 8ste Artillerie tegen de Duitsers
vochten, die grote verliezen hadden, werden er uit
woede van de Duitsers vele burgers geëxecuteerd
Wegens deze strijd van het 8ste Artillerie is er op
het vaandel van onze Verbroedering de melding
van “Vinkt en Leie” vermeld. Het monument van
de gesneuvelde dat in de kazerne te Mechelen
Het monument te Mechelen
stond is verplaatst naar het Paradeplein te
Brasschaat. Daar brengt onze Verbroedering jaarlijks, op de viering van de Dag van de
Verbroederingen, een bloemenhulde. Want de inzet van alle militairen tijdens de twee
wereldoorlogen mag nooit vergeten worden.
In 1757 werd in Mechelen het Groot Kwartier opgericht. Deze Kazerne lag aan het
Berthoudersplein en was bestemd voor de Cavalerie en de Artillerie. De bevolking
noemde het gebouw de Paardenkazerne.
In 1888 werden de bouwwerken aan de
Kazerne Baron Michel gestart. Tien jaar later
was de Kazerne klaar en kon het Tweede
Regiment Artillerie, voordien in het Groot
Kwartier gelogeerd, de nieuwe gebouwen
betrekken, daarbij in 1913 gevolgd door het
5de Regiment Lansiers. Het 8ste Regiment
Onze Verbroedering voor het monument te Mechelen
Artillerie werd er eveneens in ondergebracht.
Na de 2de wereldoorlog en tot in 1975 was in deze kazerne het Opleidingscentrum van
de Transmissietroepen gevestigd.
Het Groot Kwartier werd door de Stad Mechelen overgenomen in 1932. In 1948 werden
deze gebouwen afgebroken om plaats te maken voor een Rijksmiddelbare School. De
kazerne Baron Michel werd na het vertrek van de troepen in 1975 met de grond gelijk
gemaakt en er verrees op dezelfde plaats een Telecommunicatiebedrijf ( Telenet)
Op het borstzakkenteken van het 8ste Artillerie staat de volgende tekst
“ UNGUIBUS ET ROSTO” wat “Met klauwen en snavel” betekent.
Tijdens de eerste Wereldoorlog werd het bevel in december 1916 over
het 8ste gegeven door Kol. Moraine en in 1918 door Lt. Kol Thonard en
Maj. Stinglhamber.
Bronnen:
Gegevens ontvangen van Dhr. Jos Jansens
http://mechelen.mapt.be/wiki/Kazerne_Baron_Michel
http://www.vinkt.be
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De Standaard van het 8ste Artillerie bevindt zich in
het Bataljon Hoofdkwartier Staf Defensie Kwartier
Koningin ASTRID. Deze hebben nu een nieuwe en
gebruiken deze als Standaard.
1. Beschrijving van de standaard
Leeuw op voetstuk, beide van verguld brons, koord
van gouddraad
Voetstuk Lange zijde: “L’UNION FAIT LA FORCE “
“8 REGIMENT D’ARTILLERIE”
“EENDRACHT MAAKT MACHT”
“8e ARTILLERIE REGIMENT”
Korte zijde: “ JL” (op elke zijde)
Stok van zwartgeschilderd hout, uit één stuk
Doek van zijde, 78 x 80 cm, met goudfranjes.
Opschrift Recto: “CAMPAGNE 1914-1918 YSER MOORSLEDE LA
LYS
ANVERS VINKT”
Verso: “ VELDTOCHT 1914-1918 IJZER MOORSLEDE DE LEIE
ANTWERPEN VINKT”
Nestel in de kleuren van de Leopoldsorde.
2. Historiek
Bij koninklijk besluit nr 6158a van 22 september 1919 werd aan ieder artillerieregiment
een Standaard toegekend. Op 27 juni 1922 overhandigde Z.M. Koning ALBERT I te
ELSENBORN de Standaard van de 8ste Artillerieregiment aan Korpsoverste kolonel A.
MERCIER. Spijts de verschillende reorganisaties van het leger, bleef het 8 ste
Artillerieregiment, als actieve eenheid, in het bezit van zijn embleem tot het einde van de
Achttiendaagse Veldtocht.
Na een verblijf in de Staf van de 1ste Divisie
Ardense jagers werd op 28 mei 1940 aan
het Hoofdkwartier van het VIde Legerkops
toevertrouwt. Commandant SBH F. BRIOT
verbrandde het doek en begroef de stok en
de Leeuw.
We weten niet of het 8ste Artillerieregiment,
dat
ter
gelegenheid
van
een
wederoproeping van 21 april tot 5 mei 1950
opgericht werd, over de nieuwe standaard
beschikte, die op voorschrift van een
ministeriële omzendbrief van 8 november
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1949 vervaardigd werd. In elk geval ontving het 8ste Artilleriebataljon, dat in 1952 op
oorlogvoet opgericht werd en de tradities van het 8ste Artillerieregiment overnam, het
embleem voor zijn wederoproepingen te:
 BRASSCHAAT – ELSENBORN van 2 tot 30 augustus 1952,
 VOGELSANG – ELSENBORN van 19 juli tot 7 augustus 1954,
 ELSENBORN van 24 augustus tot 13 september 1956, van 1 tot 25 september
1958, van 11 tot 25 april 1961, van 9 tot 23 mei 1962 en van 30 augustus tot 15
september 1965
Onze Verbroedering heeft nauwe contacten met het Bataljon Hoofdkwartier Staf
Defensie te Neder-over-Heembeek. Waar we op 7 april een bloemenhulde brengen aan
het monument en uitgenodigd worden op hun Korpsmaaltijd. Ook leggen ze op 11
november een bloemenhulde aan de monumenten te Lier.

**********
Tijdelijke verwijdering van het monument van het 4de Artillerie in de
Dungelhoefkazerne te Lier.

Het monument van 4A in de Dungelhoeve is tijdelijk verwijderd. Op de plaats staat een
informatie bord met volgende tekst:
Op 18 maart 1936 onthulde het 4e Artillerieregiment op het Paradeplein van de
Dungelhoeffkazerne een monument voor haar gesneuvelden. Een delegatie van de
Koninklijke Verbroedering der Artillerie 2A-8A-RAL bracht hier geregeld hulde. In het
kader van de heraanleg zal een ondergrondse parking onder het Paradeplein worden
gerealiseerd. Tijdens de werken wordt het herdenkingsmonument voor de gesneuvelden
van het 4e Artillerieregiment tijdelijk opgeborgen. Midden 2013 zal bij de herinrichting van
de buitenruimten het monument worden teruggeplaatst op een nieuwe locatie op de site.
We werden op voorhand gewaarschuwd met een brief van deze verwijdering. Het
monument ligt in bewaring naast het politiegebouw achter een gesloten hek. Zodra het
monument weer op zijn plaats staat zullen er weer bloemenhulde worden gebracht. Alle
beplantingen en onderhoud werd door onze Verbroedering geleverd en verzorgt.
Hebt U interesse in onze Verbroedering dan kan je altijd informatie krijgen op het
telefoonnummer 03/322.12.38 of via onze e-mail verbarti@scarlet.be
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In deze modest maken we kennis met onze andere collega’s die deel uitmaken
van het nieuwe Bataljon Artillerie :

6A of ook wel “The Royal Six” genoemd.
Nadat onze provincies begin 1814 bevrijd waren van de Franse
overheersing, werden nationale strijdkrachten opgericht. Zij
werden "Légion Belge" genoemd. Bij deze strijdkrachten
bevond zich ook een artilleriebataljon te voet.
Op 31 maart 1815 kreeg dit bataljon zijn organieke tabel en
werd het opgenomen in het Leger der Verenigde Nederlanden
onder de benaming “4 Artilleriebataljon te voet”.
Naast het actieve leger bestond een Nationale Militie, waaruit in
mei 1815 een 2 en een 5 Artilleriebataljon gevormd werd. Bij
decreet van het voorlopige bewind ontstaan er 11 compagnies
veldartillerie uit de toenmalige artilleriebataljons. De naam der
eenheden veranderde in 1834 in veldartillerieregiment en batterij.
Geleidelijk groeit het aantal artillerie-eenheden aan en een reorganisatie dringt zich op.
Deze grijpt dan ook plaats in 1868. De bestaande regimenten worden gegroepeerd in
drie veldartillerieregimenten (1, 2 en 3 regiment) en drie regimenten belegeringsartillerie
(4, 5 en 6 Regiment).
1868 is het geboortejaar van het 6 Artillerieregiment. Door een opeenvolging van
reorganisaties - waarvan de artillerie het voorwerp uitmaakt - zien we eenheden
ontstaan, verdwijnen en versmelten.
In 1873 ontstaat het 7 Regiment.
In 1910 splitste het 3 Veldartillerieregiment zich in de 7 en 8 Regiment.
Bij de reorganisatie van 1913 verdween het 7 Regiment en de groepen van dit regiment
gingen over naar de 18, 19 en 20 gemengde Brigade.
De 1 groep van het 7 Artillerieregiment werd de 1 groep van 6A. De groep van de 18
Brigade werd later de 2 groep van 6A. Deze van de 19 Brigade, de 3 groep van 6A.
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DE VELDTOCHTEN.
EERSTE Wereldoorlog.
Onder deze vorm trok 6A te velde in augustus 1914. Einde 1915 werden de gemengde
brigades afgeschaft en werd 6A uitgebreid tot drie, later zelfs vier groepen.
Het jaar daarop werd 6A in tweeën gesplitst en aldus ontstond 12A.

De bewegingsoorlog tot 17 oktober 1914.
De artillerie van de 18 gemengde brigade komt op 15 augustus in actie te SARTRISBAIT om het 1 Jagers te paard te ontzetten, terwijl de 4 groep met welslagen
tegenbatterijvuren uitvoert.
Opgesteld bij MECHELEN nemen de groepen van 6A deel aan de uitvallen van
ANTWERPEN.
Verscheidene acties te WERCHTER, TREMELO, MALDEREN, SNEPELAERE,
LONDERZEEL bezorgen de artillerie van 18 Divisie, de 19 en 20 Brigade de vermelding
“ANTWERPEN". Deze vermelding komt op onze standaard voor.
De vijandelijke opmars remmend bereikt 6A de Ijzer op 11 oktober.

De slag aan de Ijzer en de stabilisatie.
Bij het opvangen der troepen in het bruggenhoofd te STADEN verwerft de 99 Batterij
van de 18 Brigade de vermelding “STADEN” op haar schilden.
In alle sectoren aan de Ijzer overtreffen de artilleristen zich zelf en volbrengen
buitengewone prestaties. De munitie is schaars, het materieel is versleten, de paarden
zijn nog slechts geraamten en de mensen zijn ten einde krachten. Hun moedige
houding verleent hen de vermelding “IJZER” op de standaard.
De 2 en 3 groep - ter beschikking van de Engelsen, van februari tot mei 1915 verwerven de vermelding “IEPER 1915”.
De inundatie van de IJzervlakte brengt dan de stabilisatie der fronten, welke, na
veelvuldige vruchteloze doorbraakpogingen, ten slotte zal overgaan in het
bevrijdingsoffensief.

Het bevrijdingsoffensief.
De operaties beginnen voor de artillerie in de nacht van 27 op 28 augustus 1918 met
voorbereidingsvuren welke meer dan 3 uren aanhouden. Deze worden onmiddellijk
gevolgd door een beweeglijk spervuur, waaraan de infanterie zo dicht mogelijk aansluit.
De erbarmelijke toestand van het terrein belemmert in grote mate zowel het oprukken
der batterijen als het bevoorraden in munitie. Nochtans, met de vuursteun van de drie
groepen van 6A wordt bij valavond de hoogte van WESTROZEBEKE ingenomen.
Hierdoor mag 6A de vermelding “WESTROZEBEKE” op de standaard borduren.
De 14 oktober herneemt de opmars en brengt 6A de vermelding “RUMBEKE” op.
6A verneemt de wapenstilstand op 11 november te SINT JORIS, op het ogenblik dat de
steun aan een Franse eenheid beëindigt.
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TWEEDE WERELDOORLOG.
Bij de mobilisatie in 1939 verliet 6A definitief Brussel waar het einde 1913 gevestigd was.
Op 10 mei 1940 is 6A opgesteld in de streek van DIEST 11 mei: Twee groepen worden
ingezet te KWAADMECHELEN als steun van de KARABINIERS. De rest van het
Bataljon trekt zich terug naar LIER, waar de twee achtergebleven groepen zich bij het
gros voegen.
Het gehele bataljon wordt in strijd gebracht en neemt de vijandelijke detachementen,
welke de K-W stelling verkennen, onder vuur.
De 16 's avonds wordt er teruggetrokken.
Van 19 tot 20 mei neemt 6A deel aan de verdediging van ZELZATE.
Tijdens de nacht van 22 op 23 mei terugtocht samen met de 6 infanteriedivisie, die
zich in de omgeving van BALGERHOEK opstelt.
Op 24 en op 25 mei, grijpt er een hevig treffen met de vijand plaats.
De strijd gaat verder tot 27 mei.
Op 28 mei is het bataljon in de streek ten noorden van KNESSELARE opgesteld.

De verschillende groepen/batterijen verwierven nog bijkomende vermeldingen.
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NAOORLOGSE PERIODE.
In mei 1946 werd een artilleriebataljon gevormd
dat de traditie en de standaard van 6A
overnam.

Het houdt uiteindelijk garnizoen te Soest, waar
het via Lier, Luik, Siegen, Aken, Dellbrück,
Aken toekwam op 15 mei 1951. Uitgerust met
twee batterijen houwitser 105 mm en een
batterij 155 mm, vormde het de directe
steunartillerie van de 4de Infanteriebrigade.

Op 20 januari 1969 werd 6A rechtstreeks onder
het bevel van het 1 (BE) Corps geplaatst en
werden de batterijen houwitser 105 mm
vervangen door batterijen houwitser 155 mm.
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Op 24 juni 1967 schonk WAREGEM, ter gelegenheid van de affiliatie, een pony aan 6A.
Hij kreeg de naam "HECTOR II" en volgde Hector I op die na meer dan 17 jaar militaire
dienst op rust mocht gaan.
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Zoals alle mooie dingen eindloos zijn, heeft het 6A moeten afscheid nemen van de BSD
en is samengegaan met de Aie-Sch te Brasschaat. Door de verdere afslankingen heeft
het op 18 september 2002 zijn laatste schot gelost en heeft het zijn C-Bij overgedragen
aan 2A.

Om 16.54 Hr begon het aftellen: 6, 5, 4, 3, 2, 1, ... VUUR.

Kwartier “Kanaal van Wessem” te Soest
Met dank aan Lt Kol bd. René Beyens.
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BRASSCHAAT, 30 augustus 2011

DEFENSIE

Bataljon Artillerie
Geacht lid,

Aan de leden van de "Kring MODEST – 2A",

Op zaterdag 15 oktober 2011 zal de jaarlijkse activiteit van de Kring MODEST doorgaan. Er werd gekozen
voor een bezoek aan het nieuwe Gunfire Museum, gevolgd door een barbecue in de kazerne van
BRASSCHAAT (zelfde formule als voorgaande jaren).

De conservator, Cdt b.d. Jos JANSSENS, zal een rondleiding verzorgen in het pas geopende museum.
Met deze activiteit wil het bestuur opnieuw de Kring Modest op gang trekken. Er wordt dan ook gevraagd
eventuele fouten in de contactgegevens door te geven. Aangezien dit jaar geen lidgeld werd opgehaald, is er
dit jaar geen bijdrage van de Kring Modest voor de activiteit.
Het detailprogramma op 15 oktober ziet er als volgt uit:
Vanaf 1000 Hr
1030 Hr
Vanaf 1300 Hr

Ontvangst in het Artilleriehuis (A55) in Kwartier WEST te BRASSCHAAT
Vertrek naar het Gunfire Museum en geleid bezoek
Aperitief, barbecue en drink in het Artilleriehuis (A55)

In bijlage vindt U de prijslijst voor deelname aan deze dag en de wijze waarop u zich kan inschrijven.
Bijlage A : Inschrijvingsformulier Kring MODEST

Hopende u te mogen verwelkomen op 15 oktober 2011,

Het bestuur van Kring MODEST
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
Kring MODEST
NAAM : ………………………….
Prijslijst
KEUZE
Bezoek aan het museum
Garnituur BBQ (aardappelen, brood,
rijst, salades en sauzen)
Gemarineerde kipfilet
Hamburger
Grillworst
Rundsbrochet
Gemarineerd varkenslapje
Lamskroon
Scampibrochette
Zalm
TOTAAL TE BETALEN (door uzelf te berekenen) =
(1)
(2)

PRIJS
3,00 Є
11,00 €

AANTAL
(1)
(1)

(2)

1,60 Є
1,00 Є
1,00 Є
2,00 Є
1,20 Є
4,00 Є
2,40 Є
2,00 Є

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Gelieve het totaal aantal deelnemers in te vullen
Gelieve het totaal aantal gewenste stukken vlees of vis in te vullen

LEEFTIJD
Kinderen 6 t/m 12 Jaar

Kinderen t/m 5 Jaar

Prijslijst voor kinderen
PRIJS
AANTAL
(3)
9,00 Є (inclusief bezoek
museum en barbecue met 2
stukken vlees)
GRATIS

(3)

KEUZE VLEES
Kipfilet
Hamburger
Grillworst
Kipfilet
Hamburger
Grillworst

AANTAL
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

TOTAAL TE BETALEN (door uzelf te berekenen) =
(3)
(4)

Gelieve het totaal aantal kinderen aan te duiden
Gelieve het totaal aantal gewenste stukken vlees of vis aan te duiden (Max 2 stukken vlees per kind)

Bij aankomst ontvangt u een enveloppe met hierin alle bonnen, eventuele bijkomende consumpties
dient U cash te betalen.
U kunt zich inschrijven door het bijgevoegde formulier VOOR 01 Okt 11 over te maken aan "Kring
MODEST – 2A" tav 1CC Ronny LEETEN, Kwartier WEST, 2930 BRASSCHAAT of
KringModest2A@mil.be EN het door U te betalen bedrag te storten op RekNr 979-0875443-23.
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www.2de-artillerie.be

Redactie
www.2de-artillerie.be
Werkten mee aan de uitgave
Louis Vranckx ere-archivaris 2A
Claude Steux
Vriendenkring 6A
René Beyens Lt-Kol bd. 6A
Verbroedering 2A-8A-Ral
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