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Ludenscheid, 1902

Tweede in naam, Eerste in faam

oorwoord

“ Si tu es riche, vas à l’infanterie, tu seras le seul”
“ Si tu es pauvre, vas à la cavelerie, tu seras le seul”
“Si tu es élégant, vas au génie, tu seras le seul”
“ Si tu es modeste, vas à l’ar llerie, tu seras le seul”

Modest, wellicht het oudste Eenheidsblad

DAG ALLEMAAL,
We zijn nu al meer dan een jaar verder
na het verschijnen van onze laatste uitgave.

den, kunnen we al melden dat er een
kentering is gekomen. Er is alvast toch
een en ander beloofd.

Ja, er is ondertussen heel wat gebeurd.
Zo hebben de aanslagen in de luchthaven heel wat tijd en energie gevraagd
van defensie, zelfs in die mate dat de
“Dag van de Artillerie/Vereniging” zelfs
niet heeft kunnen doorgaan.
Dit is dan wellicht goed gemaakt door
de bevelsovergave waardoor er weer
een nieuwe wind waait in het Bataljon
Artillerie. Toch is het steeds nog spijtig
dat we publieke organisaties van het
Bataljon steeds moeten vernemen als
ze reeds voorbij zijn.
Ondertussen blijkt de zoveelste hervorming van defensie een feit. Daar waar
we de toekomst van de Artillerie vrees-

11 November wordt traditie getrouw gevierd in Lier en het feest van St Barbara
zit er ook aan te komen (als we uitgenodigd worden).
We volgen op afstand de tradities van
2A die zijn overgenomen door het Bataljon.
Wensen U alvast een prettig einde jaar
en veel voorspoed in het nieuwe jaar.
De Redactie.
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p de cover.
Aan de huidige Tallstrasse, zowat tegenover het kruispunt van de Gartenstrasse, lag een in 1898 geopend privé zwembad.
Het bestond uit een natuurlijk bekken van geringe diepte. Het bad werd gevoed door natuurlijke bronnen die uit de hoger
gelegen gebieden. Het water was zo overvloedig dat men geen nood had aan het stedelijk waternetwerk. Het water liep door
het zwembad door naar een vijver verderop.

Het bad had echter geen naam tot 1902 wanneer het bij de opening van het zwemseizoen werd gedoopt met de naam “Bad
Sanssouci” wat betekent “Zonder zorgen”

Jaargang 64 nr. 1

Pagina 3

Tweede in naam, Eerste in faam

Maar menig milicien hee het Bad Sanssouci gekend als Zillertal, de eerste ijzerwinkel aan de voet van het kwar er Ijzer
waar 2A verbleef van 1972 tot 1985. Wie had dat ooit gedacht eigenlijk in de cafetaria van een zwembad te zi en.

Het gebouw werd in 1983 gesloopt en wordt vandaag gebruikt als parkeerplaats.

Nederlandse militairen oefenen met tanks
Nederlandse militairen oefenen onder Duits bevel met Duitse Leopard 2A6-tanks. "Ik zie het als een stuk gereedschap
dat in 2011 uit de gereedschapskist van de mmerman is gehaald, en nu weer terug is", zegt opperwachtmeester John
Vink. Twee jaar geleden verkocht Defensie al zijn tanks aan Finland vanwege een grote bezuinigingsronde.
Het Nederlandse leger gaat nu achttien Leopard 2A6-tanks huren van het Duitse leger. In 2019 krijgt Defensie daarmee
weer een operationele tankeenheid. Door de militaire samenwerking met de Duitsers die werd beklonken verliest het
Nederlandse leger niet zijn kennis op dit gebied.
Misschien moeten we ook onze M109 eens van onder stof halen.
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at hebben de mol en 2A gemeen?
U heeft er ongetwijfeld weer met spanning naar zitten kijken begin dit jaar en een nieuwe reeks is gepland voor
begin 2017.
Velen keken met heimwee terug naar deze serie die als nieuwe format in 1991 werd geïntroduceerd op de TV1,
want zo noemde het eerste net van de VRT.
Onze aandacht gaat uit naar de mol de tweede serie:

Rechts van Lt Kol Devos staat de Mol
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De gepensioneerde 68-jarige kolonel Hugo Daemen was eigenlijk al één van de mogelijke mollen voor de eerste reeks, maar
toen dat programma werd opgenomen, kon hij zich niet vrijmaken. Produc ehuis Woes jnvis viste hem terug op voor 'De
Mol 2'.
«Hugo is ooit op ﬁetstocht geweest met de ouders van Tom Lenaerts,» lacht Michiel Devlieger. «Die hebben ons des jds gept.»
En is Hugo wel een échte kolonel?
«Ja hoor,» grijnst de mol. «Ik was kolonel bij de landmacht, meer bepaald bij de ar llerie. Of ik ooit spion ben geweest zoals
hier en daar werd gesuggereerd? Neen. Ik heb inderdaad in Korea gezeten. Dat was in '50-'52. Ik was toen ach en jaar. Een
beetje jong om dan al spion te zijn.»
«Waarom ik de rol van Mol heb aanvaard? Ten eerste: ik wilde de uitdaging aangaan om dat eens te proberen. Ten tweede:
Woes jnvis hee mij gevraagd, die mannen kun je niks weigeren. En ten derde: een beetje egoïsme. Ik wilde zeker zijn dat ik
tot op het einde zou kunnen meedoen.»
De media en het internet gonsden van de mol-theorieën.
«Daar heb ik heel veel plezier aan beleefd,» grinnikt Hugo. «Maar soms heb ik me wel geërgerd aan dingen die op het internet stonden. Niks dat me persoonlijk raakte, maar over de vrouwen werden soms vervelende dingen geschreven. Ik kan me
voorstellen dat het niet zo pre g is om dergelijke dingen over jezelf te lezen.»

Kol Daemen was tevens in 2001 “Snor van het jaar”
Tevens is hij nog steeds voorzi er van de vereniging 2A Siegen die nog regelma g een bijeenkomsten houden.
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ieuwe Korpscommandant Bataljon Artillerie

Curriculum vitae van de nieuwe korpscommandant
Luitenant-kolonel sta revethouder Christoph HUYS
Luitenant-kolonel sta revethouder Christoph HUYS is geboren te WAREGEM op 29 april 1970. Na zijn
middelbare studies in het Waregemse Heilig-Hartcollege, kiest hij in
1988 voor een militaire Loopbaan. In 1992 studeert hij of aan de
Koninklijke Militaire School met de 128ste promo e Alle Wapens en
vervoegt na zijn opleiding in de luchtdoelar llerieschool het 43ste
Bataljon Luchtdoelar llerie (43A) in BRAKEL (DUITSLAND) als schootsoﬃcier HAWK.
In 1994, na de ontbinding van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland en de fusie van de luchtdoel- en veldar llerie, verkiest hij
eerst de vervolmakingscursus onderluitenant veldar llerie te volgen. Hij blij 4 jaar in de hernieuwde Ar llerieschool-6A te BRASSCHAAT waar hij de func es pelotonscommandant en onderrichter MISTRAL combineert
In augustus 1998 vervoegt hij het 14de Regiment Luchtdoelar llerie (14A) in NIEUWPOORT. Hij is er ini eel Tweede Commandant
C Ba erij en tussen juni 1999 en augustus 2002 Commandant van de A Ba erij. Na de Cursus Kandidaat Hoger Oﬃcier wordt hij
gevraagd om naar het 14A terug te keren om er de func e Oﬃcier Opera es & Training (S3) te bekleden. In die periode neemt hij
met het Regiment deel aan de NAVO-opera e ISAF 6/2 GIs S3 "Force Protec on" op de Interna onale luchthaven van KABUL in
AFGHANISTAN.
In augustus 2006 maakt hij als "Military Assistant" van de Commandant van de Landcomponent kennis met de Defensiestaf in EVERE
en wordt een jaar later aangeduid voor het volgen van de Hogere stafcursus.
Von 2008 tot 2010 is majoor sta revethouder HUYS in het Defensiecollege te BRUSSEL verantwoordelijk voor het gedeelte
"Vuursteun en Luchtdoelar llerie" in het kader van de voortgeze e vorming van Belgische en Interna onale oﬃcieren.
In het nieuwe Bataljon Ar llerie wordt hij midden 2010 "Eﬀects Coordinator", een func e die hij combineert met deze van Commandant van de Ba erij ELOC (ba erij die de Forward Air Controllers, Voorwaartse Waarnemers, mul -role sensoren en liaisonelementen van veld- en luchtdoelar llerie groepeert). In cumul is hij als Directeur Vierdaagse van de lJzer verantwoordelijk voor de organisae van de wandeledi es 2012 en 2013.Midden 2013 steekt luitenant-kolonel sta revethouder Christoph HUYS de Franse grens
over om in het Rapid Reac on Corps — France (RRC-FR) te LILLE, een van de snel-ontplooibare, mul na onale Iandhoofdkwareren van de NAVO, de func e op te nemen van "Military Assistant"; ini eel van de "Deputy Chief of Staﬀ Opera ons" en no
reorganisa e van het hoofdkwar er van de "Deputy Chief of Staﬀ Plans/Environment". Hij draagt erbij tot de cer ﬁcering van
het Corps als Land Component hoofdkwar er voor de NATO Response Force in 2014.
Van begin juli 2015 tot midden januari 2016 neemt hij in Afrika deel aan de Franse, na onale opera e BARKHANE. Als planningsoﬃcier J35 is hij geïntegreerd in de "Poste de Commandement Interarmées de Théâtre" te N'DJAMENA, TSJAAD.
Christoph HUYS en zijn echtgenote Veronique VAN PRAET wonen in ZULTE

Jaargang 64 nr. 1

Pagina 7

Tweede in naam, Eerste in faam

1988 — 1992 : 128ste Promo e Alle Wapens — Koninklijke Militaire School
1992 — 1994 : 43ste Bataljon Luchtdoelar llerie (HAWK)
1994 — 1998 : Ar llerieschool — 6 Ar llerie
1998 — 2002 : 14de Regiment Luchtdoelar llerie (MISTRAL)
2002 — 2003 : Cursus Kandidaat Hoger Oﬃcier aan het Koninklijk Hoger Ins tuut voor Defensie
2003 — 2006 : 14de Regiment Luchtdoelar llerie (MISTRAL)
2006 — 2007: COMOPSLAND
2007 — 2008 : Hogere Stafcursus in het Defensiecollege
2008 — 2010 : Koninklijke Militaire School — Defensiecollege
2010 — 2013 : Bataljon Ar llerie
2013 — 2016: Rapid Reac on Corps — France
2016 —

: Bataljon Ar llerie

Proﬁciat aan de nieuwe Korpscommandant. Nu op naar de toekomst (zie hieronder)

De ene komt en de andere gaat.
De Nederlandstalige ar llerist en vier sterrengeneraal Van den Put werd in juni 66 jaar en was Hoofd van het Militair Huis van
de Koning , hij bekleedde de func e reeds sinds april 2005.
Zijn opvolger, generaal-majoor (2 sterren) Thierry Vandeveld is eveneens ar llerist en werd op 15 juli door de regering aangesteld.
Luitenant-generaal Marc Compernol is de nieuwe stafchef van het Belgische leger.Hij is a oms g uit de gemeente Brasschaat.
Luitenant-generaal Compernol volgde daar ook zijn opleiding tot veldar lleur. Begin jaren negen g leidde hij de Ba erij ParaCommando, die toen ac ef was in Somalië en Congo-Brazzaville. Van 1999 tot 2001 was hij Korpscommandant van 2A. Sinds
september 2009 stond Compernol aan het hoofd van de Landcomponent van het leger. Drie jaar later volgde zijn benoeming
tot Chef Opera es en Training, waardoor hij nummer twee werd in de hiërarchie van het Belgisch leger
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et leven zoals het was.
IK WAS MILICIEN

Siegen, 2 maart 1962.
Vorige dinsdag werden we aangemaand om op te staan om 5 uur om de reis naar het nieuwe oord voor te bereiden. Uit Tienen vertrokken we om 18u30 naar Duitsland. Op de nach rein konden we wat slapen, maar het was toch even wennen.
We zijn pas om 9u ’s morgens aangekomen te Siegen.
We keken rond met een wazige vermoeide blik.
Toen we in de kazerne waren aangekomen was er van rusten geen sprake. Doodop waren we!
Een bed, of iets dat er op geleek, zagen we voor het eerst woensdagavond om 22u30.
Na twee maanden te Heverlee voelden we ons min of meer een legerkenner. Een “ancien” zoals ze ons dan in het leger noemden.
Ach, wat een vergissing. Hier zijn we gewoon pas aangekomen nieuwe soldaatjes. “Bleu’s” noemden ze dit hier.
We zaten midden tussen entallen miliciens die hier reeds maanden waren gekazerneerd.
Zware jongens!
De chefs waren streng. Een kleine overtreding van het reglement werd bestra .
Zware overtredingen werden voor de krijgsraad gebracht en bedacht met de “dood met de kogel” of iets dergelijks, zoals er hier enkele
onderoﬃcieren ons naar het hoofd slingerden.
Om te beginnen moesten we elke dag ons kostuum strijken, koper kuisen, douchen, scheren en steeds maar beves gend ja knikken, tegen
onze zin, als men je iets vroeg.
Wit was zwart. Het stak me nu reeds allemaal tegen.
Wat een aangename verrassing! Ik zag een dorpsgenoot, mijn haarkapper en vriend E enne. Dit verzach e mijn verblijf.
Ieder avond dronken we menig biertje in de ouderwetse, maar gezellige kan ne.
Om onze verveling te vergeten.
Maar in deze kan ne ontstond ook echte kameraadschap.
Siegen verkennen was in den beginnen uit den boze. We hadden nog geen iden teitspapieren.
En helaas de Duitse taal was toch niet mijn sterkste kant.
Ik werd bij de verantwoordelijke oﬃcier geroepen. Ik zou een opleiding krijgen als chauﬀeur radio operator.
Iedere dag moest ik autoscholing volgen en met allerhande auto’s rijden in het mooie
Duitsland.
Na een week werd ik “eigenaar” van een Willy’s Jeep en droeg hiervoor de volle verantwoordelijkheid.
We verdienden elke dag en oude Belgische frank. Met dit bedrag waren alle uitgaven
zeer beperkt. Gelukkig kon ik wat bijverdienen door een slof sigare en te verkopen aan
de Duitsers. Ik rookte namelijk niet.
Het was hier bi erkoud. De sneeuw waaide ons rond de oren. Men stond ons geen
enkele reden toe om te luieren. We moesten ons land dienen.
Ik had gisteren worst gegeten. ’s Nachts moest ik opstaan om alles uit te braken. ‘s
Morgens was ik nog ziek. Ik voelde mij ellendig.
Ik ging naar de dokter, kreeg een maagpoeder en moest het maar a rappen.
We moesten onze auto’s wassen in de bi ere koude, zonder handschoenen want ik was
ze vergeten te Heverlee.
De eerste maand te Siegen was er een om niet te vergeten.
Twee woorden om te noteren gedurende de ganse legerdienst: kuisen en karwei.
Marcel Deblauwe
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eunie 2A Siegen 1968
Reeds in de vorige uitgave hadden ze het beloofd: voor de vierde maal (4) kwamen ze samen en de groep groeit aan.
Een voorbeeld om te volgen.
Enkel sfeerbeelden:

De Koninklijke Verbroedering Artillerie 2A-8A-Ral
Steeds aanwezig op alle herdenkingen met hun Vaandel.
Te vinden via http://home.scarlet.be/verbarti/index.html
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Helaas, ook enige dierbaren zijn ons ontvallen.
We krijgen niet al jd een bericht, het is dan ook via-via.
We zullen er ongetwijfeld vergeten, maar toch eren we zij die we goed hebben
gekend.

In het woonzorgcentrum Zonnewende te Kapellen overleed op 21
november 2015, Fernand Pintelon.
Wij kennen Fernand als jonge Wachtmeester die in 1954 aankwam in
Siegen na een opleiding In de VAsch. Hij was lesgever van de net aangekochte getrokken 105 mm stukken. Het was ook hier dat hij Koning
Boudewijn mocht te woord staan bij de voorstelling Van 2A. Nadien
werd hij BSM van de Dog ba erij.
Na zijn periode 2A is hij vertrokken naar het Korps Ar llerie waar hij
na omzwervingen terug is terecht gekomen waar het allemaal voor
hem begon als lesgever van de M108 in de VAsch te Brasschaat.

Geheel onverwacht overleed Emiel Van Put op 24 februari 2016
Hij was Korpscommandant van 2A van 1990 tot 1993.
Na zijn carrière bij defensie was hij een fervent natuurlie ebber en
een begaafd natuurgids.
Daarnaast was hij ook bestuurslid van Kring Modest en Natuurpunt.
Mil, zoals wij hem noemden, hee ons een mooie erfenis nagelaten
met het boek over het “Kamp Helchteren”, vanaf 1985 de thuis van
2A.
Wij danken Mil voor de jarenlange inzet voor Kring Modest.
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Redactie
www.2rva.be
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