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oorwoord

DAG MODESTERS

“Het kan verkeren” zie Bredero ooit.

We komen het verleden terug tegen en daar-
mee bedoelen we de Jagers Te Paard. Ooit
gebruikten we hetzelfde geschut, te Luden-
schied lagen we in het zelfde Kwartier, en van-
daag, lees maar in de artikels.

Maar er was ondertussen ook al een jarige die
80 kaarsjes mocht uitblazen.

We hebben met de Kring Modest tevens deel-
genomen aan de Dag van de Artillerie en Dag
van de Vereniging.

En ondertussen mochten we ook de nieuwe
Korpscommandant verwelkomen.

Defensie heeft ook deftig uitverkoop gehouden
en daar hebben we ondertussen beeld en video
van te pakken gekregen.

Sinds april zijn we officieel online met de nieu-
we website. De tellers van de bezoeken werden
op nul gezet zo krijgen we een idee wat de be-
zoeker het meest geïnteresseerd in is.

Het museum “Gunfire” heeft een nieuwe Con-
servator en vervolgt de ingezette weg om er
zonder budget (0 euro) een volwaardig museum
van te maken.

Bezoek de website regelmatig!

De Redactie.
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“ 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



Tweede in naam, Eerste in faam

Jaargang 65 nr. 1 Pagina 3

p de cover.

Er was eentje jarig.

De tijd gaat snel, veel te snel eigenlijk. Bij de vorige uitgave van de Modest was het ons ontgaan dat het aankwam

en vandaag is het bijna voorbij. Maar niettemin willen we onze Archivaris Louis Vranckx met deze toch nog vele

jaren toe wensen.

Zelf had hij het nooit kunnen denken dat het ooit zo zou gaan.

Louis werd op 20 december 1937 in Schaffen geboren. Zijn jeugd werd sterk door de oorlogsjaren beïnvloed. Mid-

delbare studies moest hij onderbreken om leerjongen in Brussel te worden. Op 2 februari 1957 werd hij soldaat. Als

KROO begon zijn dienst bij de veldartillerie in Brasschaat. Een mutatie volgde op 27 jul '57 naar 2 A, destijds in Sie-

gen gekazerneerd. Hij heeft het blauw-rode bataljon nooit meer verlaten. Na 15 maanden werd hij reeds sectiecom-

mandant. Zo groeide hij op tot topograaf, schreef in legerblad «Het Voske, runde de officierenmess en was vooral

sportief en sociaal aangelegd. Droeg in ruime maten bij tot de uitbouw van het infocentrum in de lJzer-kazerne van

Ludenscheid. Zodoende werd Louis, inmiddels adjudant, PR-verantwoordelijke van het garnizoen. In die functie le-

verde hij knap werk bij de verhuis van 2 A en haar families, in 1986 naar België. Louis leidde de voorwacht en pro-

moveerde in oktober 1986 tot Adj.-Chef. Meteen kreeg hij als S 4 een grote verantwoordelijkheid toegewezen. Op

het vlak van de externe publieke relaties zou hij van dan of voor 2 A bij de Weyerkescommissie en in peterstad Lier

een belangrijke taak gaan vervullen.

Adj.-Chef Louis Vranckx is tenslotte ook auteur van het geschiedkundig boek over 2 A, maar voornamelijk is hij ie-

ders grote vriend en beslist de meest gekende van 2 A in Helchteren.

Op pensioen 1993Op wacht 1957 met wapen en bajonet dat

haast groter was dan zichzelf

36 jaar 2A
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Na de installa�e van 2A in Helchteren zal Louis steeds de Korpscommandanten bijstaan voor alle ac�viteiten.

36 Jaar ac�ef bij 2A

Op de website staan een link naar de foto album van Louis:

h�p://2de-ar�llerie.be/louis-vranckx/

Daarna deed hij er nog eens 17 jaar bij als archivaris van 2A.

Deze verwezenlijking komt er

in 1999 waarbij Louis de

draad van de geschiedenis

terug opnam en gedurende 6

jaar hard hee� gewerkt om 

alle stukken te verzamelen.

We zien hier de Lt-Kol SBH

Warnez het lint knippen.

Toen bleek dat de kapel asbest beva�e werd het museum ondergebracht in 4 leegstaande  ruimtes van het Staf en Diensten 

gebouw.
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Zoals iedere onder-officier was Louis zijn betrach�ng zijn taak zo goed mogelijk uit te voeren. Hierdoor komen de cursussen 

en bevorderingen eraan en begint s�llaan het sociale karakter van Louis vorm te nemen. Het is  bij de aankomst op het kwar-

�er De Ijzer te Ludenscheid dat Louis de mogelijkheid krijgt dit ten volle uit te spelen. Hij is dan ook de bezieler van het SCV 

dat toen in de BSD als beste werd uitgeroepen en als voorbeeld werd gesteld.

Ondertussen was Louis de contactpersoon geworden voor alle ac�viteiten met onze Peterstad Lier , hiervoor ontving hij van 

de stad de �tel “Ere-Poorter”

Ook was hij betrokken in de het Duits-Belgisch-Gezelschap ter bevordering van de rela�es tussen de militairen en hun fami-

lies en de plaatselijke bevolking.

Deze presta�e gold als referen�e voor het aanduiden van de verantwoordelijke voor de verhuis uit de BSD naar Helchteren.

Louis werd aangesteld als S4 en was .36 Jaar ac�ef bij 2A en daarna deed hij er nog eens 17 jaar bij als archivaris van 2A.

Louis komt als eerste aan in het Kwar�er en installeert zich als Voorwacht.
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Als in 2010 de beslissing valt van de reorganisa�e van de Ar�llerie ontvangt Louis de �tel “Ere-Brigadier 2A”

Het museum verhuist naar Brasschaat museum oude cinema. Belangrijke stukken worden overgebracht naar het stafgebouw,

andere stukken staan vandaag uitgestald in het Gunfire museum.

Vanaf dan gaat Louis nog enkele jaren naar Brasschaat doch de afstand wordt een probleem. Hij blij� ook drijvende kracht 

achter de Vereniging “Kring Modest” en is tot op heden nog steeds het aanspreekpunt om vragen te beantwoorden.

De ouderdom eist ook zijn tol. Louis hee� tussen 2015 en 2017  op de sukkel geweest met de gezondheid. Met de nodige aan-

dacht van zijn familie is de gezondheid gestabiliseerd. Zijn grootste vrijheid is hij sinds enkele maanden kwijt: zijn auto.

80 jaar ac�ef geweest en plots in de zetel zi�en is moeilijk. Louis is dan ook blij dat er bezoek komt.

Mocht je in de buurt van Meldert komen, spring dan eens binnen in de Geeneindestraat.

Louis staat in het telefoonboek. Via 1207 vind je direct zijn nummer

Op 1 juni werd het bevel van het Batal-

jon Ar�llerie overgedragen aan:

Lt Kol SBH Quen�n Van Kerckhoven.

Wij wensen hem veel succes met dit

prach�ge Bataljon.
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agers met Artillartistenbloed.

Bn Istar of de “Jager Te Paard”

Zoals u in vorige uitgave kon lezen bestaat de afdeling “Luchtdoelartillerie” sinds 1 januari 2018 niet meer.

75 Artilleristen moesten opnieuw op zoek naar een ander job. Voor alvast 13 van hen is er een oplossing: zij gaan

over naar de “Information Operations Group” of afgekort IOG wat onder het bevel valt van het Bn Istar/Jagers Te

Paard. Zij zullen het nieuwe InfoOps-team (team B) vormen dat in de kazerne Lombardzijde zal verblijven.

Op 8 januari kregen de 13 nieuwe InfoOps’ers hun nieuwe muts en konden ze aan hun opleiding beginnen. “We

starten met theoretische cursussen waarin we uitleggen wat de IOG precies doet”, zegt commandant Andy Liesen-

borghs, hoofdinstructeur van het Team B. “De IOG houdt zich bezig met CIMIC en PsyOps. CIMIC staat voor civili-

an-military cooperation, de samenwerking tussen de civiele en militaire partners tijdens een operatie. PsyOps staat

voor psychologische operaties. Daarbij willen we een positieve invloed hebben op onze doelpublieken in een ope-

ratie.”

“De helft van het nieuwe team wordt opgeleid in CIMIC, de andere helft in PsyOps”, besluit majoor Boeckx. “Tegen

het einde van het jaar zal iedereen in een van die twee velden operationeel zijn. Het jaar daarop wisselen ze, zodat

in 2019 iedereen zowel voor CIMIC als PsyOps operationeel is.”

Hiermee is het doek gevallen voor de Luchtdoel Artillerie. Wat 8 jaar geleden nog het roemrijke 14A was met ver-
wijzingen naar hun reeds opgedoekte zustereenheden zoals 35A,43A en 62A blijft niets meer over.

En zo komen de Artilleristen terug in contact met hun oude kwartiergenoten. Van 1972 tot 1985 deelden het Bn
2de Jager Te paard (2JP) en 2A het zelfde kwartier , “De Ijzer” te Ludenscheid.
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Ooit deelden de Jagers en de Artillerie hetzelfde wapen: de M7 “Priest”. De naam Priest kwam uit het feit dat de

bedienaar van de 0.50 mitrailleur als het ware in een preekstoel stond. Gezien de slechte wendbaarheid voor het

richten is dit stuk snel afgevoerd

Boven en onder een foto van 2JP

En zo komen we naadloos tot wat ons vandaag nog verbindt.

Adj Maj Ernest van loo

10 sept 1942

Hiernaast 2A B-Bij te Lier
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Ernest, “Nest” voor de vrienden, ging op 18 jarige leeftijd naar de VASCH waar hij een opleiding van 1 jaar ge-

noot om vervolgens zich te gaan vervolmaken als radio operator in het TTR te Peutie. Daar hij zich goed voelde in

het leger besloot hij terug naar Brasschaat te gaan voor de opleiding Onderofficier. Na deze opleiding vertrok hij

naar de 1ste Div HK Artillerie te Bensberg.

In 1961 kwam hij aan bij 2A te Siegen BSD om na 37 jaar in 1998 2A te verlaten om op aanvraag van de Majoor

Verdocnk van de Onderofficierenschool 2SCOOK Kwartier Kapitein Stevens te Zedelgem als onderrichter en

CSM.

De meeste kennen de Nest van de sportactiviteiten.

Nest heeft het militaire in zijn genen en heeft dit doorgegeven aan zijn 3 zonen:

Bruno: Luitenant Kolonel SBH en korpscommandant Jagers te Paard

Arne: Majoor MP Evere

Niels: Commandant 3 Para

29 juni 2016, de nieuwe korpscommandant luitenant-kolonel Bruno Van Loo keerde pas terug uit Goma, waar hij

een jaar lang werkte binnen de MONUSCO. Hij werd in plaats gesteld door kolonel Thierry Godfroid van Comop-

sland G2, het hiërarchisch hogere echelon van het Bataljon Jagers te Paard.

En op 14 september 2018 komt er weeral een einde aan het bevel en is er bevelsoverdracht.
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ring Modest

St-Barbara 1 december 2017

Het is begonnen met ons lid Leon Smeets die graag naar de Barbaraviering wou gaan. Leon is ondertussen ook lid

geworden van de Verbroedering 2A-8A-Ral waar wij een goede samenwerking mee onderhouden. Mede door hun

voorzitter Raymond Pirlet is een en ander in een versnelling gekomen.

Het is stilaan tijd dat de Kring modest terug aan bekendheid wint. Daarom werd op de Barbaraviering een bloemen-

krans neergelegd. De kleuren van het lint zijn van de Belgische vlag daar de bloemenhandel niet op korte termijn

over het Rood-Blauwe lint kon beschikken.

https://get.google.com/albumarchive/111549181754544237435/album/AF1QipN8Lr256qQi1rII-

V3I8M_UBeJX_akXQczumMEf

Dag van de Vereniging 15 mei 2018

We konden deze nu niet laten voorbij gaan. Met een brief aan de Korpscommandant werd het ganse verhaal en de

geschiedenis van Kring Modest geschetst en hebben we gelijk de toelating gevraagd om ook als vereniging te mo-

gen deelnemen. Aan Leon werd gevraagd om de honneurs waar te nemen. Aan Raymond Pirlet van de Verbroede-

ring werd gevraagd Leon te begeleiden in de ceremonie. Raymond kent dit als geen ander hoe dit moet.

Ondertussen was er ook al actie genomen met de bloemenzaal om over Rood-Blauw lint te beschikken. Er is door

de Kring Modest een ganse rol aangekocht. De bloemenzaak mag die ook voor andere gelegenheden gebruiken op

voorwaarde dat het lint steeds ter beschikking is als wij ons bloemstuk bestellen.

En zo is Kring Modest opnieuw vertrokken.
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De bloemenkrans werd aan het standbeeld van St Barbara neergelegd omdat Kring Modest openstaat voor alle Ar�lleristen 

en niet moet gezien worden als enkel een 2A aangelegenheid.

h�ps://photos.app.goo.gl/yBGGhTTNaWkhvezz7

De Buurtpolitie

Als u het nog niet hee� gemerkt: 

De opnames van de Buurtpoli�e-

afleveringen worden opgenomen 

op de site van de Dungelhoeff 

kazerne in onze Peterstad Lier.

Regelma�g ziet u dan ook het 

paradeplein in beeld.

De kazerne is ondertussen het

administra�ef centrum van Lier 

geworden.
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36 Stuks M109A4 Naar Indonesië

Na een vorige verzending van 18 stukken op 25 juli 2017, arriveerde op 9 juli 2018 de tweede golf van 18 stukken

Tracked Propelled Howitzer aka Swagerak Artillerie type M109A4 BE 155 mm voor legereenheid van de strijdkrach-

ten in de haven van Tanjung Priok, Noord-Jakarta ,

De stukken werden vooraleer te verschepen grondig nagezien in de werkplaatsen van Flanders Technical Supply

om daarna op de Noorse boot MV Hoegh Chiba te zetten te Antwerpen samen met 4 M-992 FAASV en een Leo-

pard Bergpanzer. Eerder kocht Indonesie al een partij M108 VBCL en M113A1



Tweede in naam, Eerste in faam

Jaargang 65 nr. 1 Pagina 13

België kocht indertijd 127 eenheden A2/A3 aan waarvan er 64 in 2005 werden gereviseerd tot A4 voorzien voor de

nog overblijvende eenheden 1A, 2A en de VAsch. Helaas zijn ze nooit gebruikt geweest daar defensie overging tot

de ingebruikname van getrokken stukken.

De M109 A4 onderscheid zich door de toevoeging van de anti Nubika filter (nucleaire, biologische en chemische be-

scherming)

Het conventionele schietbereik is 18 km, terwijl het gebruik van RAP (Rocket Assisted Projectile) projectielen werpt

die in staat zijn om het doel te bereiken tot 30 km. De elevatiehoek van het vat kan van -3 tot 75 graden worden ver-

plaatst.

M109A4 is flitsende naam sinds de oorlog in Vietnam, de Yom Kippoer-oorlog, Iran-Irak oorlog, oorlog in de Sahara,

de Golfoorlog, de oorlog in Irak, en het meest recent gebruikte Saoedi-Arabië tijdens de aanval Jemen. In Zuidoost-

Azië zijn naast Indonesië, Thailand en Maleisië ook de eigenaren van de M109A4-familie.

De nieuwe thuishaven van deze stukken:

Beide Bataljons gebruikten de M108 105mm. Zij gaan over naar de M109 net zoals 2A dit deed in 1985.

Meer foto’s op : http://2de-artillerie.be/m109a4be/

Batalyon Artileri Medan 7 Biring Galih

Het bataljon bevindt zich in het militaire standplaats Bekasi/Jakarta( kodam jaya)

Batalyon Artileri Medan 4 Gerak Sendiri/Parahiyangan

Het bataljon bevindt zich in het militaire standplaats Cimahi ( kodam Kodam III/

Siliwangi)
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unfire Museum Brasschaat

Er is een nieuwe conservator Majoor bd. Rik Brulez. Met deze danken wij ook de Cdt Jos Janssens die de bezieler is

van dit prachtige museum.



Redactie

www.2de-artillerie.be


