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V

We gaan verder met het verhaal van Gabriel Vanrobeays. En ja, we hebben ons niet misschreven met
2014-2018, we lopen voor op de herdenking die volgend jaar zal plaats vinden.

oorwoord

We zien ook weer dat miliciens regelmatig reünies organiseren. Ook komen er veel vragen voor het terug
vinden van de makkers van toen, maar eveneens wordt
er ook gevraagd naar de toenmalige Oofr. of Ofr. Door
zich lid te maken van de Kring Modest kan men op de
activiteiten mekaar nog eens terugzien. Dus, als u iemand op uw pad kruist die interesse heeft voor de artilWe dachten dat het weer een saaie zomer ging wor- lerie, maan hem aan lid te worden, het eerste jaar is
den, maar dan kwam het ineens. Juli 2013 zal weer gratis.
niet snel vergeten zijn. Het stond misschien in de sterHet hoge woord is er uit, om lid te worden hoeft u niet
ren geschreven dat het zo moest zijn, want kijk o waar,
noodzakelijk een band te hebben met 2A De statuten
we hebben sinds 21 juli een nieuwe Koning en het gevan de Kring Modest zijn aangepast. Wij richten ons
sternte was hem gunstig gezind: een Nationale Feestook tot de actieve artilleristen en sympathisanten die
dag zonder “Drash National ” Vanaf de aankondiging
wij uitnodigen op onze activiteiten, zoals zij ons uitnodivan de troonswisseling begon het prachtige weer en we
gen op hun evenementen.
konden weer eens volop genieten van het peloton Artillerie dat marcheerde tijdens het defilé en de daarachter Wij geven al een korte impressie van onze activiteit die
volgende voertuigen met de wapenuitrusting. Het Batal- er aan komt.
jon mocht weer ferm in de kijker staan wegens het afvuren van de 105 saluutschoten. We hopen dat de Ondertussen zijn de activiteiten in het Kwartier HelchteKorpscommandant hier de vruchten kan van plukken ren ook weer stilgevallen. We volgen dit mee.
en de interesse voor de artillerie bij de bevolking weer
heeft aangewakkerd. Nu maar hopen dat de jobdag Veel leesgenot.
begin september een succes wordt en het Bn Aie op
zijn elan kan verder gaan.

DAG ALLEMAAL,
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Op

de cover

In Flanders Fields is een gedicht van de Canadese militaire arts en dichter John McCrae (30 november 1872 –
28 januari 1918). De definitieve versie schreef hij op 8 december 1915.
McCrae stierf toen hij nog tijdens de oorlog in een veldhospitaal werkte, aan longontsteking en hersenvliesontsteking. Hij werd 45 jaar oud.
In Flanders fields

In Vlaanderens velden (Letterlijke vertaling)

In Flanders fields the poppies blow

“In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen

Between the crosses, row on row

Tussen de kruisen, rij aan rij

That mark our place; and in the sky

die onze plek aangeven; en in de lucht

The larks, still bravely singing, fly

vliegen leeuweriken, nog steeds dapper zingend

Scarce heard amid the guns below.

zelden gehoord te midden van het kanongebulder

We are the dead. Short days ago

aan de grond.

We lived, felt dawn, saw sunset glow

Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden

Loved, and were loved, and now we lie

leefden we nog, voelden de dauw, zagen de zon ondergaan

In Flanders fields.

beminden en werden bemind en nu liggen we

Take up our quarrel with the foe:

in Vlaanderens velden

To you from failing hands we throw

Neem ons gevecht met de vijand weer op:

The torch; be yours to hold it high.

Tot u gooien wij, met falende hand

If ye break faith with us who die

de toorts; aan u om haar hoog te houden

We shall not sleep, though poppies growIn Flanders fields.

Als gij breekt met ons die sterven
zullen wij niet slapen, ook al bloeien de klaprozen
in Vlaanderens velden.”
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De Clan McRae Roll of Honour 1914-18 bij het Schotse Eilean Donan Castle, met daarop enkele regels uit In Flanders Fields

De rol van de poppies
Wat is de rol van de kollebloemen of klaprozen
(poppies)? Klaprozen bloeien als andere planten in de
buurt dood zijn. Klaprozenzaden kunnen jarenlang op
de grond liggen en pas beginnen te groeien als de nabije planten en struiken weg zijn, bijvoorbeeld als de
grond werd omgewoeld en vervuild. De meeste klaprozen zijn altijd waar te nemen op plekken waar slooppuin in de grond ligt. De klaproos is namelijk een pioniersoort.

Daarbij is de aanblik van de bloem vervuld van symboliek: niet alleen zijn de blaadjes rood als het bloed van
de gevallenen, en is het binnenste zwart, kleur van
rouw, in het hart van de bloem is ook een kruisvorm te
zien, christelijk symbool van lijden en verlossing bij
uitstek.

Natuurlijk was de grond rond de
loopgraven in de Eerste Wereldoorlog grondig 'omgespit' en besmet door de gevechten en bombardementen. McCrae moet dan
ook honderden klaprozen hebben
zien bloeien toen hij in 1915 het
gedicht schreef.
Maar de klaproos heeft nog een
andere betekenis in In Flanders
fields. Sommige klaprozen, die
gerekend worden tot de papavers,
worden gebruikt om opium en
morfine van te maken; morfine is
een sterk verdovend middel dat
vaak werd gebruikt om de pijn van
gewonde soldaten te stillen soms voor eeuwig. De laatste verzen We shall not sleep, though
poppies grow / In Flanders fields
duiden op de verdovende werking
van morfine.
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kleuren bezorgden hen de spotnaam
een “blauwe vlam” of een “blauwe
bastos”, vlam omdat ze volgens de
piotten altijd heel snel uit de frontlinie
verdwenen terwijl Bastos een zeer
geliefd sigarettenmerk was bij officieren
en soldaten die het zich konden
permitteren.

Gabriëls oorlog
1. Van de Dijle naar de IJzer.
Uit het militair dossier van Gabriël blijkt dat hij op 1
augustus 1914 uit onbepaald verlofterugkeerde om het
2de regiment artillerie te vervoegen.( citaat : le 1r aout
1914 – rentré de congé illimité étant rappelé sous les
armes )

Frontsoldaten hadden het soms ook wel over de mannen
van 25.000 francs, een verwijzing naar een grap die
stelde dat de Duitse Kaiser een gelijkaardige geldsom
had uitgeloofd voor de eerste Duitse soldaat die een
krijgsgevangene zou maken met blauwe kraagspiegels

2. De wacht aan de IJzer

Er zijn aanwijzingen die doen geloven dat Gabriël als
stukoverste was verbonden aan de 32ste batterij die In het militair stamboek van Gabriël en in het daaraan
onder het bevel stond van kapitein-commandant Ruwet.
verbonden
controleregister
kunnen
heel
wat
aantekeningen worden teruggevonden in verband met
Anderzijds blijkt echter dat Gabriël tussen 19 augustus
zijn militaire loopbaan.
en 12 oktober 1914 regelmatig voor enkele dagen werd
gedetacheerd naar de 5de cie CT ( wat staat voor ‘Corps Zo blijkt dat hij op 12 oktober 1914 terugkeerde na een
de Transport’ ), hetgeen dient begrepen als de 5de 10-daagse detachering naar het vervoerkorps.
compagnie van het toenmalige vervoerkorps, nu te
vergelijken met de logistieke eenheden.
De eerstvolgende inschrijving situeert zich echter pas
anderhalf jaar later, wanneer hij op 1 april 1916 een
Zijn prefecte kennis van de beide landstalen zal hieraan eerste frontstreep werd toegekend, maar wat gebeurde
wel niet vreemd zijn geweest.
er ondertussen?
We weten dat het Belgische leger zich vanaf 9 oktober
1914 had teruggetrokken achter de IJzer, dat de Duitse
vlag al op het stadhuis van Gent wapperde op 12 oktober
en dat de eerste Duitsers verkenners al op 16 oktober in
Diksmuide zijn aangekomen.

Bij de reorganisatie van het leger in december 1913
werd voor
legergroep

algemene

ondersteuning

aan

iedere

een vervoerkorps verbonden. In de eerste oorlogsdagen
was het wagenpark van deze vervoerkorpsen niet meer
dan een vreemde mengelmoes van voertuigen, gaande
van paarden met karren tot motorfietsen en ook
motorvoertuigen. De bestuurders en geleiders deden
evenwel hun best om in, soms heel moeilijke
omstandigheden, levensmiddelen, kledij en munitie aan
te voeren en de afvoer van gekwetsten te verzekeren.
Op de pre-1914 uniformen droeg het vervoerkorps
lichtblauwe kraagspiegels die later op het kakiuniform
werden aangepast tot blauw met lichtblauwe bies. Deze
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Twee dagen later begon de slag aan de IJzer die zou duren tot halverwege november
1914. Toen de Duitsers bij Tervate de IJzer konden oversteken en op de linkeroever
een bruggenhoofd wisten te maken, werd de situatie voor de Belgische verdediging
kritiek. De Duitsers dreigden nu om door te stoten naar Duinkerke, wat de Belgische
legerleiding deed besluiten om de poldervlakten tussen de IJzer en de spoorlijn
Nieuwpoort-Diksmuide onder water te zetten.
De Duitsers hadden deze list niet onmiddellijk door omdat het water slechts heel
langzaam steeg. De onderwaterzetting luidde dan ook het voorlopig einde van de
strijd in. De piotten kropen zo diep mogelijk weg in de loopgraven, het front aan de
IJzer zat muurvast…

Dat Gabriël ergens betrokken is
geweest bij de IJzerslag kunnen we
afleiden uit het feit dat hij na de
oorlog, op 25 februari 1919, werd hij
vereremerkt met de IJzermedaille die
hij ontving “pour sa participation au
combats de l’ Yser entre le 17 et le 31
octobre 1914”.

Ook uit de eerder aangehaalde “Tableau d’ Honneur” blijkt dat hij op de een of andere manier heeft deelgenomen
aan de IJzerslag en naderhand ook aan de wacht aan de IJzer. Deze erelijst (cf. blz. 5) werd hem verstrekt op 4
december ‘15 door de commandant van de 32e batterij van het 2de artillerie - grouppe Pontus. Ze voorziet in een
overzicht van feiten en betrokkenheden van de Pontusgroep en dit vanaf 1 augustus 1914 over 15 oktober ‘14 tot en
met 28 oktober 1915.

In het overzicht op deze affiche wordt er naast de datum van 26 oktober 1915 verwezen naar een vermelding in het
legerdagorder waarbij ook de artilleristen Colassin en Van Robays worden genoemd. De bedoelde vermelding
vinden we dan weer terug op een ander document dat stelt :
Het citaat dient gelezen als «malgré le bombardement dont sa piéce était l’object, avoir continué à en faire le service
avec un sang froid remarquable, jusqu’au moment ou il fait sérieusement blessé». Meteen weten wij ook dat Gabriël
op 26 oktober 1915 een of andere (ernstige)verwonding heeft opgelopen.
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Op 14 april 1916 wordt Gabriël overgeplaatst van de Aan een haute cuisine moest men zich echter niet
32ste naar de 28ste batterij terwijl hij op 20 maart 1917 verwachten, wel aan een “nourriture simple, saine et
naar de 29ste batterij wordt verwezen.
abondante”(19). Alles samen genomen werd een
soldaat aan het front voorzien van zo’n 3200 calorieën
wat beduidend meer was dan de meeste arbeiders thuis.
De veldkeukens voorzagen vooral in het afkoken van
alles wat eetbaar was. De zogenoemde ‘potage’ bevatte
in hoofdzaak groenten, vlees en broodresten. Alles ging
in één pot en met veel water kon men soep maken, met

Tussenin, van 11 juni 1916 tot 4 februari 1917, was
hij“en subsistance à la C.A.V.”. Bij het uitbreken van de
oorlog heeft men het “Corps Automobilistes Volontaires”
opgericht om het leger bij te staan bij allerhande taken
gaande van het vervoer van personen en goederen over
een post-en pakjesdienst tot het overbrengen van orders
en inlichtingen. De leden van dit vrijwilligerskorps
moesten een auto of motor bezitten of alvast ermee
kunnen rijden, wat niet evident was in die periode.
Op 4 augustus 1917 was Gabriël al aan zijn 5de
frontstreep toe.
weinig water en een weinig aardappelen verkreeg men
Eind 1916 werd de artillerie grondig gereorganiseerd stampot.
waarbij het 8ste regiment artillerie werd opgericht. In de
tweede helft van augustus 1917 is de 8A operationeel,
waarbij het nieuwe regiment is samengesteld met de
28ste, 29ste, 30ste, 31ste en 32ste batterij uit het 2de
artillerie.

Het ontbijt bestond uit koffie en brood, al dan niet met
confituur die men kon aankopen. Onder de middag
kreeg men soep, potage en soepvlees of stoofvlees
terwijl het avondmaal veelal bestond uit pap of de
overschotten van het middagmaal. De kok schepte het
Op 24 augustus 1917 volgde mijn overgrootvader de eten uit en men at uit de gamel.
29ste batterij en muteerde hij naar het 8A. Zijn vierde Een soldaat 2de klasse kreeg een soldij van 2,5 frank
oorlogswinter zat eraan te komen. Op 23 november per week of 10 frank per maand. De dagelijkse soldij van
1917 kreeg hij een bevordering tot 1e wachtmeester of een kanonnier bedroeg 63 centiem of 4,41 frank per
zo je het noemen wilt, “1ier maréchal de logies”. Met de week. Een hulp-onderluitenant kreeg daarentegen 350
jaarwisseling 1917-1918 kon hij zijn promotie thuis frank per maand terwijl dit voor een onderluitenant al 458
vieren want hij kreeg op 25 december een 11-daags frank was. In die tijd betaalde men in de handel voor een
verlof als kerstgeschenk.
liter melk 20 centiem terwijl een stuk vlees zo’n 60
centiem kostte en een pot confituur ongeveer 1 frank.

3. Leven aan het IJzerfront.

Aan het front at iedereen, soldaten, onderofficieren en
officieren uit de troepenkeuken. Het dagelijkse rantsoen
van een soldaat bestond uit een tarwebrood van 750
gram of 540 gram beschuit en zo’n 300 gram vers vlees
met been (meestal ossenvlees) of 200 gram
vleesconserven. Daarnaast waren er de zogenoemde
‘petits vivres’ zoals een 15 gram koffie, 30 gram rijst, 45
gram suiker, 0,5 gram peper en 25 gram zout. Het leger
leverde gratis het brood, vlees en de ‘petits vivres’, de
extraatjes werden betaald door afhouding van de soldij.
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Een soldaat kon zich weliswaar een en ander aanzienlijk
goedkoper aanschaffen maar merkwaardig genoeg
hanteerde men hierbij prijzen die veel voordeliger waren
voor de gegradueerden en officieren. Zo betaalde een
soldaat voor een pot confituur 75 centiem terwijl een
onderofficier hiervoor maar 65 centiem betaalde en een
officier diezelfde pot kon kopen voor 0,45 frank. De
officieren kregen dus bovenop hun veel hogere soldij en
betere bevoorrading nog eens een ruim prijsvoordeel.
Zo moesten zij die het minste behoefte hadden,
bovendien ook nog het minste betalen…

Pagina 7

Tweede in naam, Eerste in faam

19

Oktober: Bezoek aan het federaal parlement te Brussel

Kring Modest nodigt uit !
Als jaarlijkse gewoonte gaan we op stap. Tijdens deze uitstap is het de gelegenheid de vrienden nog eens terug te
zien. Voor het eerst in lange tijd zijn we het iets verder gaan zoeken dan de provincies Limburg en Antwerpen. Met
Brussel, centraal gelegen en goed bereikbaar, hebben we zonder het te weten begin dit jaar een goede keuze gemaakt. Het parlement is uitvoerig op TV geweest bij de Kroning van onze nieuwe Koning Filip. Iedereen heeft daar
al eens een glimp opgevangen van hoe het daar binnen er uit ziet. De kamer was trouwens vertimmert, het gestoelte van de voorzitter , de ons aller bekende André Flahaut, was vervangen door de troon voor de koning. Wellicht
heeft het uw nieuwsgierigheid wat aangewakkerd en is dit de uitgelezen kans om eens binnen te treden in het rijk
der politiekers.
De indeling van de dag is voorzien als volgt:


11.30—12.00 hrs Ontvangst in het café “Het Goudblommeke in Papier”



12.00—13.30 hrs Lunch ter plaatse in het café



14.00—16.00 hrs Bezoek Parlement



16.00—18.00 hrs Afsluitend drankje in het café “A La Mort Subite”

De afstand tussen de verschillende gelegenheden is te voet terwijl we de sfeer van Brussel tot ons nemen.
Voor velen zal het openbaar vervoer, voornamelijk de trein, de gemakkelijkste en voordeligste oplossing zijn. Vergeet niet dat je in het weekend aan halve prijs reist en dat parking in Brussel ook geld kost. Het laat u dan ook toe
om een glaasje meer te drinken dan toegelaten. Het centraal station is dan de afstapplaats.
Voor zij die toch wensen met de auto te komen, raden we de “Parking Grote Markt” aan.
Voor de vroege vogels hebben we een suggestie :
Kom tegen 9 uur en bezoek de “Vlooienmarkt in de Marollen” en/of de “Antiekmarkt op de Zavel”
Kring Modest wenst je een fijne dag !
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19 Oktober in detail:
Onze voorzitter heeft alles op kaart gebracht en de doelen gemarkeerd en de vluchttijden berekend. Startplaats is het Centraal station of de parking Grote Markt die er net tegen ligt.
10 min

10 min

20 min

De ontmoetingsplaats is het café “Het Goudblommeke in Papier”.
Het Goudblommeke in Papier is een café met
een beroemd verleden. Hier vonden de boegbeelden van het Brusselse surrealisme elkaar,
zoals René Magritte, Louis Scutenaire, Marcel
Mariën... Ook later kwamen kunstenaars en
schrijvers er regelmatig over de vloer. Het café
is nog steeds een artistiek en literair trefpunt.

Het café is sinds z’n ontstaan een ware schatkamer geworden van artefacten, foto’s, teksten
verzameld door Geert van Bruaene of nagelaten
door bezoekers van het café, de ene al wat beroemder dan de andere. Je vindt er foto’s van
Hergé, Jean Brusselmans, Magritte maar ook
teksten van Guido Gezelle, Jan Cox, aforismen
van Geert van Bruaene...

Ga alvast eens op ontdekking
http://www.goudblommekeinpapier.be
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Na de lunch gaan we richting Parlement. We gaan niet langst de hoofdingang. We komen als het ware langst de
achterdeur binnen. De toegang is via de Leuvenseweg 13.

Praktisch






Alle bezoekers moeten door detectiepoortjes
Het gebruik van de vestiaire is verplicht (jassen, handtassen,…) (gratis)
Er zijn lockers ter beschikking (muntstuk van 2€)
Foto’s nemen / filmen is niet toegelaten

Een voorsmaakje vind u op volgende website: http://www.senate.be/doc/virtualtour/index_nl.html
Het bezoek duurt ongeveer anderhalf uur.
Om alles nog eens goed te laten bezinken, zakken we af naar Café “ A la Mort Subite”
Voor de ontstaansgeschiedenis van deze merkwaardige biernaam moeten we zo'n tachtig jaar terug in de tijd. Omstreeks 1910 was de heer Théophile VOSSEN baas van het café "LA COUR ROYALE" dat op de hoek van de
Stormstraat en de Bergstaat lag. Onder zijn cliënteel waren veel vaste klanten van de Nationale Bank (Makelaars,
kassiers,
enz).
Omdat er maar een paar loketten waren, moesten zij doorgans lang wachten. Natuurlijk doodde men de tijd liever
onder vrienden, achter een goed glas bier, dan wachtend voor de loketten.Terwijl de rondjes elkaar opvolgden, won
en verloor men van elkaar aan de " PITJESBAK ", het tegenwoordige dobbelspel "421" Omdat de ongelukkige verliezer "de dode" werd genoemd, speelde men, als de tijd drong, nog snel een allerlaatste potje in één snelle, korte
slag. Van daar een " MORT SUBITE ".
De benaming raakte al snel ingeburgerd bij de
stamgasten van de "COUR ROYALE" en Meneer
VOSSEN besloot zijn zaak om te dopen. Voortaan
las men op het nieuwe uithangbord: "A LA MORT
SUBITE" Het lag nu voor de hand om ook zijn geuze die naam te geven. En dat deed hij. Eind 1928,
verhuisde de Heer VOSSEN, maar hij bleef in de
wijk wonen. René en Jean-Pierre hebben gedurende 36 jaren de traditie van hun grootvader voorgezet en tegenwoordig is dat de beurt aan Bernard en
Olivier, de achterkleinzonen VOSSEN, vierde generatie. In hun zaak, aan de Warmoesberg n°7, kunt U
nog steeds genieten van de voortreffelijke gueuze
en het traditionele en beschermde interieur.
Wij raden u de Koele FARO aan: Faro is lambiek met een lager alcoholgehalte (4,5–5,5 procent) die met kandijsuiker gezoet is. Faro gaat terug tot ten minste 1559. Vanaf 1885 werd faro minder populair, omdat de beste lambiek
gebruikt werd om geuze te steken. Na de Eerste Wereldoorlog werd kandij vervangen door sacharine. Vanaf het
begin van de jaren zeventig kwam er hernieuwde interesse voor faro.
Vanaf hier door de Elisabeth galerij, bereikt men de Grote Markt met net om de hoek de Parking en het Station.
Wij wensen u op het einde van de dag een behouden thuiskomst.
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de regering de termijn opnieuw te verdagen tot 31 december 2012. Burgemeester IJZERMANS steigert, maar
hij blijft even machteloos als elke andere burger. Het
groen van de kazerne zou oa als compensatie moeten
dienen voor het groen dat verloren gaat bij de aanleg
van de fameuze omleidingsweg, (A24), die de woonkernen van HOUTHALEN en HELCHTEREN moet ontlasten. Maar het getouwtrek tussen voor en tegenstanders
Bij de viering van "20 JAAR AANWEZIGHEID van 2A in van deze weg, leidt er toe dat de aanleg ervan steeds
HELCHTEREN" op 2 juni 2006 betoogde burgemeester meer in vraag wordt gesteld.
Alain IJZERMANS van HOUTHALEN - HELCHTEREN
dat hij heel tevreden was met de aanwezigheid van 2A in De toestroom in het NOCHH ( Noodopvangcentrum
zijn gemeente en dat hij niet zou toelaten dat het Regi- Houthalen - Helchteren) blijft echter aanhouden en door
de felle winterkoude wordt beslist de sluitingstermijn opment ooit zou verhuizen.
nieuw te verlengen tot 31 maart 2013. Maar om praktiMaar toen in oktober 2009 bekend raakte dat 2A naar sche redenen van verhuis vraagt het Rode Kruis deze
BRASSCHAAT zou verhuizen, was IJZERMANS één termijn met een maand te verlengen tot einde april 2013.
van de eerste die uitpakte met grootse plannen voor de . In januari 2013 zijn nog slechts 3 van de oorspronkelijk
herwaardering van het militair domein. Er zou industrie zes paviljoenen bezet, op 30 april zijn de poorten weer
komen, een jeugdcentrum en veel groen (dat er al was!). gesloten
Maar zo vlot gaat de procedure niet...

VAN KAZERNE 2A TOT
ASIELCENTRUM RK

Een militair kwartier dat verlaten wordt, blijft vooralsnog
eigendom van Landsverdediging, dat blijft instaan voor
de bescherming en de controle. Pas als het kwartier is
overgedragen aan het Ministerie van Financiën - Dienst
der Domeinen kan over de aankoop onderhandeld worden. Dat kan gaan over de aankoop van het ganse terrein of over delen ervan. En dat bedrag kan aardig oplopen want in de kazerne staan 15 paviljoenen, 12 andere
gebouwen van elektriciteitscabine tot feestzaal, een keuken, een ziekenzaal, een vernieuwde sportzaal en 9
grote loodsen met oa een gedeeltelijk uitgeruste werkplaats. En dan vergeten wij de wegenis en het paradeplein nog niet. Met andere woorden een enorm complex
van niet minder dan 57 Ha. Dat zullen zware en lange
onderhandelingen zijn. Over de verkoopprijs van de
DUNGELHOEFFKAZERNE in LIER, waar de stad de
enige kandidaat-koper was, werd DRIE jaren onderhandeld!!
Ondertussen werd het kwartier op 7 december 2010 in
gebruik genomen door het RODE KRUIS, dat er een opvangcentrum voor asielzoekers van maakt. Op dat ogenblik woedt de asielcrisis in volle hevigheid en de ruim
500 plaatsen zijn in een mum van tijd volzet. Het asielcentrum zou slechts voorlopig zijn en einde 2011 opnieuw sluiten. De regering beslist een eerste maal de
termijn met 5 maanden te verlengen , tot einde mei
2012. Maar omdat de nood aan opvang door de toestroom van steeds meer asielzoekers acuut blijft, beslist
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Wat was het? Een vooroorlogse kazerne waar onder meer nog ooit cavalerie heeft gezeten. Achteraan zijn er nog
paardenstallen te zien, inclusief ringen en voederbakken. In 1986 kwam hier de artillerie-eenheid 2A naartoe. Die
vertrok dan weer in de zomer van 2010 naar het Antwerpse Brasschaat. Veel Limburgse militairen zijn intussen al
teruggekeerd naar de heimat, meestal naar een eenheid in Leopoldsburg. Hun oude stek heeft intussen, zoals bekend, gediend als noodopvangcentrum voor asielzoekers. Een tijdelijke concessie die sinds april ook weer voorbij is.
Nu. “Sommige van de blokken zijn zelfs beter teruggekomen dan wat het Rode Kruis geërfd had”, zegt kolonel Steyaert. Al zijn sommige blokken nu zowaar ook voorzien van hurktoiletten. Een sanitaire aanpassing aan andere culturen. De kazerne heeft ook een ruime sporthal. Instapklaar. “Die is nog vernieuwd en uitgebreid in 1997”, weet Gino
Hoebers. De kazerne van Helchteren oogt onderhouden, afgezien van her en der omhoogschietend onkruid. Kolonel
Steyaert: “We hebben hier twee militairen permanent in dienst die aan onderhoud doen, alle blokken vorstvrij houden, de daken controleren en uiteraard ook toezien op de veiligheid. Een van hen woont hier zelfs in een aparte conciërgewoning. Zij doen dagelijks hun rondes op uiteenlopende uren. Van ongewenste bezoekers hebben we weinig
of geen last.”
Toekomst? Oorspronkelijk hoopte de gemeente dat er
voor een deel een ambachts en recreatiezone kon komen. Al moest het gros van het terrein toch vooral dienen als compensatie voor verloren natuur bij de toen
voorziene aanleg van de Noord-Zuidomleidingsweg.
“Er waren al contacten met Wegen en Verkeer daarvoor”, weet Steyaert. Sinds de schorsing van die plannen door de Raad van State staat alles weer op de
helling. Afgezien dan van de 65 meter hoge weerradartoren van de Vlaamse Milieu Maatschappij. Daarvoor
heeft de VMM ca. 4 are in concessie. De bouw van de
toren start begin september. “Of het hier nu groen of
grijs wordt, een weerradar stoort hier niet”, zegt Ivo
Terrens van de VMM. “Mocht het deel, waar wij zullen
bouwen, toch bestemd worden voor industrie en niet als natuur, dan kopen wij gewoon dat stukje grond.”
“De Vlaamse regering heeft gezegd een nieuw gewestelijk RUP
te laten maken”, licht burgemeester Yzermans toe. “Wij hopen
dat die nieuwe bestemming wat meer in evenwicht is met de
lokale behoeften. Met de crisis en de herlokalisatie van bedrijven in Helchteren-Noord hopen we op wat meer ambachtelijke
zone en recreatie dan bij de vorige plannen. Al zal dat nooit
helemaal het verlies aan bedrijfterrein kunnen compenseren.”
Schattingsprijs. Niet bekend. Hangt af van de uiteindelijke bestemming
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Z

ondag 25 augustus 2013

21 oud-miliciens van de Staff-batterij 2A lichting 1968 gekazerneerd te Siegen kwamen
bijeen voor een eerste reünie na 45 jaar. Al af niet vergezeld van hun dame. Op de parking van
"feestzaal New Dallas” te Vlierzele was het een fantastisch weerzien na al die jaren. Gelukkig had Jean-Pierre
Dauwe veel gefotoshopt en gemaild en viel de herkenning al bij al nog mee. De ene had wat kilo’s bij, de andere
zijn haardos verloren, maar de meesten behielden nog hun streken.
De voeten werden onder tafel geschoven en de vele herinneringen
kwamen boven : goede en mindere
goede. Wat werd er in die tijd nog
gezweet bij het Belgische leger, ook
gepatattenjast en vele uren versleten
met vrienden in de kantine. De pintjes
waren daar ook heel goedkoop. Ook
grote en kleine tegenslagen werden
weer opgehaald. Wie wist er nog dat
iemand het zijvenster van zijn camion
in Elsenborn werd gestolen ? Alles en
iedereen kwam op het appèl. Ook
werd er gezocht naar namen van vele
oud-oversten, maar die zaten soms
heel ver.De koosnaampjes die gegeven werden door de miliciens werden
vlugger gevonden.

Tussen de lekkere maaltijd en het dessertbuffet werden de verkleurde blauwe potsen met het embleem van de
artillerie bovengehaald voor de groepsfoto. Iemand had zelfs nog zijn gamel mee. Iedereen wilde op de foto voor
het archief of om te tonen aan de kinderen en kleinkinderen. Met vreugde in het hart voor de vriendschap die nog
nazinderde na zovele jaren en met de vraag :” Volgend jaar komen we toch zeker terug in augustus?” werd afscheid genomen. Sommigen zijn nu al op zoek naar miliciens die nog niet boven water zijn gekomen of misschien
al overleden zijn ? Want dat was de enige schaduwzijde dat er wellicht wat lang werd gewacht en dat iedereen er
niet meer bij kon zijn. Het lijstje met de namen van de overleden makkers die ook in herinnering werden gebracht,
was al redelijk lang. Zeker voor herhaling vatbaar, want het was keitof.
Bertin Dejaegher
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Inderdaad, onze reünie was echt een succes, iedereen dik tevreden over de culinaire genoegens, en vooral het
weerzien na 45 j .
Iedereen was voorzien van een naamkaartje om de herinnering makkelijker te maken .We zijn van plan dit gebeuren jaarlijks
te herhalen na algemeen verzoek . dus dat beloofd voor de toekomst.
Jean Pierre Dauwe
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Helaas, ook enige dierbaren zijn ons ontvallen. We krijgen
niet altijd een bericht, het is dan ook via-via.
We zullen er ongetwijfeld vergeten, maar toch eren we zij
die we goed hebben gekend.

Op 5 maart 2013 overleed te WILRIJK gewezen Kapitein-commandant van 2A. Marcel BEKENS in de ouderdom van 82 jaar . Hij was in de zestiger jaren van de vorige eeuw oa Tweede Commandant in de BBatterij en Batterijcommandant van de C Batterij van 2A. in SIEGEN. Hij was ook lid van de Vriendenkring
2A.

" Met spijt moeten wij U het overlijden melden van onze goede vriend, Marcel MAESSCHALK op vrijdag
19 april 2013 in het Centrum voor Palliatieve Zorg Sint Camilus in WILRIJK. De uitvaartliturgie had plaats
op zaterdag 27 april 2013 om 11.00u in de parochiekerk Sint Benedictus, Benedictusstraat in MORTSEL
(Antwerpen).
Marcel kwam bij 2A in SIEGEN en werkte er bij de dienst S4. Hij was oa verantwoordelijk voor de klas
III. (benzine en brandstof) , door iedereen "DE POMP" genoemd. Marcel werd steevast aangesproken en
genoemd als "MAKKER" , dat was ook zijn stopwoord als hij u begroette : "Hé, makker..."
Moge zijn lichaam in vrede rusten !

Ook werd ons het overlijden gemeld te BOCHOLT van de 74jarige adjudant Jaak GOOSSENS, gewezen onderofficier bij
2A. Spijtig genoeg bereikte ons
zijn overlijden enkele dagen na
zijn begrafenis. 0ok hij was lid
van de Vriendenkring 2A

Wij hebben moeten afscheid
nemen van onze Aalmoezenier, de EERWAARDE HEER
Marcel EERDEKENS die ons
welkom heette toen 2A naar
Houthalen-Helchteren kwam.
Voordien was hij ten dienste
van het 8ste linie. Hij had de
gezegende leeftijd van 93 jaar

Ook ontviel ons de 79 jarige Daniel VAN DER ELST Hij was lid van de Vriendenkring
2A en in actieve dienst bij 2A als magazijnier en adjunct van de Huishoudmeester in
de troepenkeuken en in de mess voor onderofficieren. Hij was een vriendelijke
en behulpzame man die zich in zijn woonplaats ook het lot van Oud-strijders en oorlogsinvaliden aantrok.
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