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Goede vrienden van 2A,

Jullie hebben zich zeker al afgevraagd wat er eigenlijk met 2A gebeurd is. Niemand hoort of ziet nog wat

van deze roemrijke eenheid en vele vragen zich af hoe het zit met de KRING MODEST 2A of met de

VRIENDENKRING 2A.

Het antwoord is even eenvoudig als tragisch: 2A BESTAAT NIET MEER!

Reeds einde 2009 kwam door de transformatieplannen van MOD DECREM vast te staan dat 2A in 2011

zal ophouden te bestaan en opgeslokt wordt door een nieuwe arti llerie-eenheid, die in BRASSCHAAT zal

gevormd worden.

Maar begin 2010 komt alles in een stroomversnelling. In februari beslist de COD dat 2A vanaf midden 2010

zal verhuizen naar het Kamp van BRASSCHAAT en op 1 september 2010 overgaan in het nieuwe

BATALJON ARTILLERIE.. Het 2de REGIMENT VELDARTILLERIE wordt ontbonden op 1 september 2010.

Na 174 jaren bewogen geschiedenis wordt 2A verwezen naar de archieven….

De kazerne in HELCHTEREN wordt ontruimd en komt op de lijst voor vervreemding. Op dit ogenblik is het

een opvangcentrum voor 550 asielzoekers.

Verschillende militairen van 2A ( vooral kaderleden) worden verspreid over heel Vlaanderen

en 175 artilleristen worden, zeer tegen hun goesting, versast naar BRASSCHAAT. Daar moeten zij vorm

geven aan de grote en enige artillerie-eenheid, die in het plan DECREM blijft bestaan: het BATALJON

ARTILLERIE. Dit, uitsluitend Nederlandstalig, bataljon is verdeeld over twee locaties: BRASSCHAAT en

LOMBARDSIJDE. (toch weer!...) In BRASSCHAAT huizen de batterijen StDst – DLOC – MORTIER 120

en HOUWITSER 105; in LOMBARDSIJDE blijft de batterij MISTRAL. Het bataljon zou ruim 900

manschappen moeten tellen, maar blijft ook na de transformatie nog een stuk onder dit getal.

Toch is 2A niet helemaal dood en vergeten: het nieuwe bataljon heeft de Standaard van 2A toegewezen

gekregen en tijdens plechtigheden zal ook de Mars van 2A gespeeld worden. Het monument van 2A is

heropgericht in BRASSCHAAT ( zie voorpagina!) en ook MODEST X loopt nog rond in zijn park naast de

centrale toegangsweg.

Er zijn ook nog de VERBROEDERING van de OUDSTRIJDERS 2A-8A en RAL

VRIENDENKRING 2A

KRING MODEST 2A.

Vooral deze laatste heeft organisatorische problemen omdat er een nieuw bestuur (zonder militairen) moet

gevormd worden.

Het MUSEUM van 2A, dat in HELCHTEREN bestond, is verhuisd naar BRASSCHAAT en opgenomen in

het ARTILLERIEMUSEUM aldaar. Ook het rijke archief van 2A is veil ig ondergebracht in een lokaal van dit

museum.

En dan mogen we deze onvolprezen website niet vergeten. Dank zij de goede zorgen van onze

webmaster, Daniel Bellon, gewezen KROO van 2A, vindt U onder “ www.2de-artil lerie.be” de volledige

geschiedenis van 2A met honderden foto’s. Ook de uitgaven van het JHV en van MODEST vinden een

plaatsje op deze website. En voortaan zullen we er ook een MODEST online op publiceren.

TWEEDE IN NAAM is weg, maar de FAAM blijft.

LOUIS VRANCKX

Ere-archivaris 2A
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De Redactie

Ziehier, het eerste nummer van de “Nieuw e Modest”.

Waarom? Alles is ineens w eg en mensen begonnen zich vragen te stellen, gaan w e nog iets

horen, w at met Kr ing Modest. Snel is er actie genomen, misschien zijn w e wel bootleg. We w eten

natuurlijk niet w at het nieuw e bataljon aan het breien is. Het nieuw e bataljon is geen 2A en een

van de tradities w as toch het eenheidsblad Modest dat ook verdeeld w erd aan de leden van Kring

Modest, die niet alleen een militaire achtergrond hadden maar ook een binding door hun

militiedienst. We hebben geprobeerd om snel terug een degelijk blad te maken, maar in de

toekomst rekenen w e ook op de lezer. Zoals in de tijd van de dienstplicht de miliciens artikels

schreven, nodigen w ij u ook uit. Dit kan gaan tot een recent nieuw s tot een anekdote in het

verleden. Dat kunnen korte stukjes zijn, een mopje, een merkw aardige foto, laat maar komen.

In dit nummer staan w e even stil bij een paar zaken: 8 mei, het einde van WO II, de inzet van het

levend houden van onze gesneuvelden door de verbroedering 2A-8A,RAL. Ook zien w e eens

naar de geschiedenis van de collega’s w aar nu met samengew erkt w ord.

Wij w ensen u veel leesgenot en graag uw reacties,

De redactie.

info@2de-artillerie.be

BATALJONSFEEST EN OPEN DEUR

VRIJDAG 10 JUNI 2011

Blijf op de hoogte via www.2de-artillerie.be
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MONUMENTEN EN HERDENKINGEN

Reeds van in de oudheid w erden overal in de w ereld gedenktekens opgericht voor koningen en

keizers, voor veldslagen en slachtoffers. Ook in onze contreien vinden w e nog dergelijke oude

gedenktekens. De grote “boom” kw am evenw el na de GROTE OORLOG ( 1914- 1918).

Overal in het land w erden gedenktekens opgericht om te herinneren aan de gevechten die op

bepaalde plaatsen w erd uitgevochten, maar vooral om de slachtoffers te eren.

Over heel het land w erden oudstrijdersverenigingen opgericht, om de vriendschapsbanden die

tijdens die verschrikkelijke jaren in de loopgraven w aren ontstaan, niet verloren te laten gaan.

De “ VERBROEDERING DER OUD-STRIJDERS 2A” w erd reeds in 1927 opgericht door Marcel

HERMA N. Op 24 april 1932 w erd deze Verbroedering samengevoegd met deze van 8A, een

Regiment dat ontstaan w as uit de reorganisatie van 2A in december 1916. Haar voorzitter w erd

Maj DE HEUSCH, een gew ezen off icier van 8A.De zetel w as in Brussel.

De “VERBROEDERING 2A-8A” ijverde

voor het oprichten van een monument

voor de gesneuvelden van 2A en 8A. Het

monument voor 2A zou opgericht worden

in de Dungelhoeffkazerne in LIER.; dat

van 8A kw am in de Artilleriekazerne in

MECHELEN.

Het monument van 2A , ontw orpen door

Adjt DE NOEL , stelde een vierzijdige

obelisk voor, bekroond met een

vlammende granaat. Op de voorzijde w as

een arduinen plaat aangebracht met een

metalen palmtak en het tw eetalige

opschrift “ AAN ONZE HELDEN”.

Op de drie overige w anden w aren

eveneens arduinen platen aangebracht

met daarop de namen van de gesneuvelde

artilleristen gebeiteld. Het monument w erd

ingehuldigd op 18 maart 1935, tevens de

herdenkingsdag van de slag aan de

Reigersvliet op 18 maart 1918.
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In 1980 w as dit monument zo bouw vallig gew orden dat het een gevaar w erd voor de leerlingen

van de Kadettenschool, die toen in de Dungelhoeffkazerne verbleven. Met de hulp van 2A liet de

commandant van de Kadettenschool, LtKol GILS, een nieuw monument oprichten. Dit keer

werden het vier gemetste muurtjes, schuin naast elkaar geplaatst en w aarop de vier arduinen

platen van het oude monument w erden aangebracht. Vooraan werd ook een steen voorzien met

de jaartallen : 14 – 18 en 40 – 45. Namen van de gesneuvelden uit 1940 zijn nooit aangebracht

gew eest op het monument. Zie foto

MONUMENTEN IN DE KWARTIEREN VAN 2A

Na de w ederoprichting van 2A in februari

1946 zal het Regiment zijn gesneuvelden

niet vergeten. Wegens de korte

verblijfsperiodes in TIENEN,

DELLBRÜCK en EUSKIRCHEN zijn in

deze kazernes geen monumenten

opgericht.

Het eerste monument w erd geplaatst op

het paradeplein van het Kw artier

PEPINSTER op de Wellersberg in

SIEGEN. Het stelde een gekanteelde

toren voor met tw ee zijmuurtjes. Er w erd

een koperen plaat op aangebracht: “ AAN

ONZE DODEN 14-18 / 40-45 “
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Als 2A in 1964 verhuist naar het kw artier BRICART op de Heidenberg in SIEGEN, blijf t het

monument in PEPINSTER staan. Enkel de koperen plaat w ordt meegenomen en aangebracht op

het monument dat reeds bestond in het kw artier BRICART. Dit monument w as een versierde

muur en daarvoor lag een grote ovaal. Daarop w erd het w apenschild van 2A geschilderd.

In 1969 keert 2A terug naar de kazerne op de Wellersberg en neemt opnieuw zijn vroeger

monument in gebruik.

Na de verhuis in 1972 naar het kwartier IJZER in LÜDENSCHEID w erd een nieuw monument

gebouw d aan de zuidkant van het paradeplein. Het is een half-hoge bakstenen muur met met

een uitsprong (toren) voor de vlaggenmast. Onderaan de muur is er een verbreding, afgedekt

met een plank, w aarop bloemenruikers kunnen gelegd w orden. De koperen plaat ( zie hoger)

doet nog steeds dienst.
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Als 2A in 1986 verhuist naar België en zijn intrek neemt in het kw artier HELCHTEREN w ordt op

het paradeplein opnieuw een monument gebouw d. Het is w eer een schuin aflopende bakstenen

muur met in het midden een vierkante toren w aaraan drie vlaggenmasten zijn bevestigd.

Aanvankelijk w ordt de koperen plaat aangebracht op deze toren.

Als in 1998 de Dungelhoeffkazerne verlaten w ordt en verkocht aan de stad LIER, besluit LtKol

SBH WARNEZ om de platen van het monument in LIER te recupereren en aan te brengen op het

monument in de kazerne van HELCHTEREN
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Als 2A ontbonden w ordt en het kwartier HELCHTEREN moet verlaten, verhuizen de arduinen

tafels naar BRASSCHAAT,

waar ondertussen , dank zij de zorgen van het BATALJON ARTILLERIE , het nieuw e monument

van 2A opgericht w erd.

LOUIS VRANCKX

Ere-Archivaris 2A

Het achtergebleven bouwwerk
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www.2de-artillerie.be

In de inleiding van dit nummer heeft Louis Vranckx het er al over gehad: Er is een website over 2A. Die is

er eerder per toeval gekomen. Het begon allemaal in januari 2009, net Nieuwjaar geweest. Op naar 2010

en je begint wegens het ronde getal 10 eens achteruit te kijken. 2000,1990,1980, hé, bijna 30 jaar geleden

zat ik in het leger, in Ludenscheid bij 2A. Hoe zou het met die mannen zijn? En de beelden kwamen terug

voor de ogen. De avonturen op Stilleking, het schieten op Elsenborn en het goeie leven, ik was KROO

geweest en ik mocht zelfs gaan eten met de officieren. Ik had gelukkig nog een lijstje liggen met de

thuisadressen van de makkers van toen. Met wat Googelen en met een telefoongids op CD-rom vond ik

snel een tiental rakkers terug. Ik wist ook al ondertussen dat het BSD gebeuren al een poosje verleden tijd

was en 2A ergens in de Limburg zat. Ook even snel gegoogeld, wat viel dat tegen zeg. Met veel moeite

iets van de MIL.be. Ha, Legerdienst.be, die had wat bij mekaar gesprokkeld. Dit is een website gemaakt

door een 2JP-er, de eenheid waarmee we samen in Ludenscheid hebben gelegen, ja, soldaten liggen veel.

Maar wat zag ik daar: de afbraak van onze mooie kazerne, net of ze een mes in de rug planten. En dan

kwam ik op de website van 2JP met nog meer foto’s en plots stond ik er weer midden in de kazerne De

IJzer.

Maar niks van 2A, dus de fotootjes maar eens boven gehaald. En, ik wou ook altijd eens een website

maken, maar wat moest ik de wereld vertellen, ik had nooit een onderwerp. Maar nu plots een uitstekend

onderwerp. Dus ter ondersteuning van onze reünie een website.

De makkers van toen bezorgden ook wat foto’s en links en rechts had ik al wat geschiedenis gevonden.

Wat bleek nu: verschillende mensen begonnen te mailen. Meestal senioren, gepensioneerden die op het

seniorennetforum ook al een en ander vertelden en zochten. En plots kwam er een zekere Louis aan de

mouw trekken, want die ging mij een boek over de geschiedenis bezorgen en hup, we waren vertrokken. Ik

heb nog meer, zei Louis, een gans museum vol. Dus, in de vakantie naar Helchteren. De bron van

informatie zat daar mooi geconserveerd. Alles goed bekeken, wat foto’s getrokken en een mooie

rondleiding in het mooie kwartier midden in het groen en, veel, veel spijt dat ik in 1980 niet gebleven was.

En niet te vergeten te vertellen, in de kantine waren de democratische prijzen voor de pintjes nog steeds

van toepassing.

Ik heb dan geluk gehad om op mijn huidig werk een, laat ons zeggen een buur (Tessenderlo) van Louis,

collega gedurende twee jaar te hebben die dan de informatie heeft meegebracht uit de Limburg om te

verwerken op de website. Zo mogen we vermelden dat er ondertussen 312 albums met foto’s op Picasa

staan, geen enkele andere eenheid doet beter. De jaarverslagen zijn ook online, enkele zijn verloren

gegaan met het verhuizen, ook oude uitgaven van Modest, het eenheidsblad zijn aanwezig.

Maar de verzameling is niet compleet. Daarom rekenen wij op u. Stuur ook eens wat op, je komt dan in de

galerij van de onsterfelijken. Reeds 37 zijn u al voorgegaan, je ziet het aan de titel van het foto-album.

Beeldmateriaal, artikels uit ti jdschriften, het kan allemaal. Ook informatie van andere eenheden is welkom,

er word ook eens een en ander uitgewisseld.

Er is ook een forum aanwezig. Je kan je inschrijven, je zegt wie je bent, wanneer je bij 2A was. Zo vinden

vrienden mekaar misschien nog terug. Ook op Facebook zijn we aanwezig.

Bezoek de website regelmatig eens en laat ons nog steeds “Eerste in faam” zijn.
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KONINKLIJKE VERBROEDERING DER ARTILLERIE 2A-8A-RAL

Nu de verhuis naar Brasschaat achter de rug is, gaan jullie de Koninklijke
Verbroedering der Artillerie 2A-8A-RAL meermaals ontmoeten. Wie zijn wij en wat
doen wij? We zullen ons eerst even voorstellen. In 1942 werd deze verbroedering

opgericht door 4 vrienden die tijdens de 10 daagse veldtocht van 1940 onder de
wapens waren bij de 2de veldartillerie. Zij hadden elkaar terug ontmoet en hadden

besloten om een vereniging op te richten om hun gestorven kameraden te eren. Wel
mochten ze niet steeds op dezelfde plaats bijeenkomen. Onze medestichter Dhr.
Pieter Roggemans is spijtig in 2009 van ons heengegaan.

In 1947 werd er samen met de vrienden van 8A (Mechelen) een vzw opgericht met als doel de Helden van

de beide wereldoorlogen die hun leven hadden gegeven voor onze vrijheid en vrede en dat van onze
kinderen te herdenken. Dit gebeurd door het bijwonen van allerlei herdenkingen en bloemneerleggingen

aan de verschillende monumenten. Later is er de RAL bijgekomen. Dit is de afkorting van het Regiment
Artillerie Lourde (zware) en tevens de kanonnen op de verschillende forten, die een aparte Artillerie

eenheid vormde.
Onze verbroedering is een onafhankelijke vzw. We hebben
nauwe banden met Brasschaat, Neder-over-Heembeek (de

Standaard van 8A is daar) en jullie Peterstad Lier.
We tellen nu 56 betalende leden en het Bestuur bestaat nu

uit 6 personen. Wij werken belangloos en vragen geen
vergoedingen.

Al de gekregen gelden worden besteed aan onze
bloemstukken (in 2010 waren er 10 bloemstukken).

Dit jaar maken wij met een autocar een uitstap naar Nieuwpoort en een daguitstap naar Monchau.

Ik zal mij even voorstellen, ik ben voorzitter sinds 2006 en
mijn naam is Pirlet Raymond, 63 jaar jong en was milicien

in 1968 bij de 62ste Luchtdoelartillerie Hawk. Na 3
maanden opleiding te Lombardsijde vervoegde ik mij bij
de D Batterij in Essentho. Daar was ik nog 9 maanden

centralist op de basis te Rhoden. Na mijn legerdienst
werkte ik als installateur van telefooninstallaties bij de

Firma’s ATEA en Siemens. Op 55 jarige leeftijd kreeg ik
dekans om op brugpensioen te gaan en ging ik met mijn vader naar de

verschillende herdenkingen (hij was een veteraan van 8A). Ik werd
later dan vaandeldrager bij onze verbroedering. Wegens ziekte en ouderdom van onze vorige voorzitter
Dhr. Pitz J. in 2006 werd er een jongere kracht gezocht. Daar ik bij de Artillerie was geweest kwam ik in

aanmerking, wat ik tot heden nog steeds met volledige inzet graag doe. Je kunt ons overal ontmoeten.

Medestichter Roggemans P.

Bloemstukken Brasschaat 2011

Voorzitter Pirlet R. 11 november 2010

te Li er



Tweede in naam, Eerste in faam

Jaargang 59 nr. 1 Pagina 10

Vorig jaar waren wij op 75 verschillende activiteiten en werd ons vaandel 42

maal gedragen door onze secretaris – schatbewaarder Dhr Pierre De Pauw en
mezelf. Onze Pierre was in 1952 beroepsvrijwilliger bij de TWL bij het 24A te

Hemiksem en het 22A te Brasschaat. Daarna is hij naar de school gegaan voor
onderofficieren te Lombardsijde. Daarna was hij wachtmeester bij 35A te

Duren. Hij keerde terug naar België en ging weer bij de TWL te Brasschaat.
Daarna ging hij naar de VA school bij de dienst S4, waar hij in 1987 als
Adjudant met pensioen ging. Op plaatsen waar er geen bloemen worden

neergelegd draag ik het vaandel. Je kunt onze drukke activiteiten steeds
volgen op onze website http://home.scarlet.be/verbarti/ .

Ook kan je onze prachtige foto’s van onze verschillende activiteiten

bewonderen op http://picasaweb.google.com/verbarti. Zoals elk lid is onze
drijfveer de traditie van de Artillerie hoog te houden. We geven ook een
halfjaarlijks krantje uit waar U een voorbeeld kan zien op onze website. In ons

bestuur hebben we als Ondervoorzitter Dhr. Bergmans Adelin,
gepensioneerde Paracommando, en iemand van de 3de Lansiers Dhr Jef

Delhez, die op 93 jarig nog steeds fier het vaandel draagt van de 3de Lansiers. Hij is tevens de oudste
vaandrig van België.

Wij bezoeken ieder jaar de Herdenking te Nieuwpoort en Kortrijk. Ook onderhouden wij het monument

van 4A in de Dungelhoefkazerne en brengen daar jaarlijks een bloemenhulde en een herdenking.
Volgend jaar vieren we onze 65 jarig bestaan. Indien je interesse of vrijblijvende informatie wenst van

onze verbroedering kan je die steeds bekomen via onze website of telefonisch op het nummer
03/322.12.38 of via onze email Verbarti@scarlet.be.

Het Bestuur en alle leden bedanken alle militairen voor het steeds tot een goed einde te brengen op alle

plechtigheden in Brasschaat en te Helchteren.

Volgende maal iets meer over 4A en 8A

Pauw P. Cenotaaf Londen 2010

Herdenking 4A Dungelhoefkazerne te Lier Slag aan de Leie te Kortrijk 2009Onsvaandel 2A – 8A

Bloemstuk aan een van de monumenten
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Luchtdoelartillerie : geen briesje, maar een MISTRAL

Wan nee r men van de a rti l lerie sp ree kt, de n k men steed s aan een kanon . He t kan on, de loop

op 2 wielen zoal s i n fi lmen van Napoleon en zijn veld slagen , in fi lmen van de blau wja ssen

en de grij sja ssen in de Ame ri kaan se bu rge roo rlogen en na tuu rli j k niet te ve rgeten in on ze

twe e we reld oo rlogen . He t i s pa s na de 2de we reldo orlo g dat men he t belang van luchtma cht

beg on te zien, maa r da t e r oo k ee n ve rdediging moe st wo rde n voo rvoo rzien .

Het 14de a rti l le rie regiment hee ft die taa k steed s uitste ke nd uitgevoe rd.

Het regimen t be hoo rt nu oo k tot het bataljon a rti i lerie . Wa t we ten we eigenlij k ven hen?

Daa rom belich ten wij e ven hun ge schied eni s.

Het 14e Arti llerieregiment wordt opgerich t in februari 1918 en maakt aan van kelijk deel uit van

Regimenten Zware Arti l lerie bestemd voor de Legerdivisies. 14A neemt deel aan de gevechten in

mei te Reigersvliet en Oud-Stuivekenskerke, in september, bij het inzetten van het bevrijdingsoffensief,

te Diksmuide waar het bijdraagt tot de inname van Esen. Op 11 november 1918 zijn drie groepen in

stell ing te Drongen, te Belzele en voor het kanaal Gent — Terneuzen. Een officier en 45 soldaten

sneuvelden tijdens de operaties.

Tussen de twee oorlogen is 14A gelegerd te Mechelen, nadien — op vredesvoet gebracht in 1926 — in de

ROLIN kazerne te Etterbeek.

In september 1939 wordt het regiment gemobiliseerd en bevindt zich bij de aanvang van de

gevechten op 10 mei 1940 te Rijkhoven. 14A neemt deel aan de 18daagse veldtocht en is

meermaals ve rwi kkeld in zwa re gevechten met Duitse t roepen; het tre kt zich terug richting

Eghezee en moet uiteindelijk de stri jd sta ken na gevechten met Duitse infanterie en parachutisten in

de stree k van Veldwezelt-Helchteren. Resterende delen trekken zich terug en leggen de wapens neer

bij de capitulatie op 28 mei 1940.

De veldtocht ko stte het leven aan 4 officieren, 4 onderofficie ren en 39 brigadiers en soldaten van

14A.

Op 1 februari 1952 wordt 14A opnieuw opgericht te Saive als bataljon 105. Tewijten aan nieuwe
reorganisaties wordt het regiment opnieuw ontbonden (1955), wordt behouden als reserve-eenheid om

afgeschaft te worden op 1 juli 1960.

Op 1 januari 1963 wordt 14A opnieuw in leven geroepen te Dellbriick, uitgeru st met HONEST-

JOHN ra ketten met ke rnvuur capaciteit en verhuist op 17 augustu s 1964 naar We rl . Van 19 64 to t

1 97 8 ve rvu lt h e t 14 A " HONEST -JOHN" zij n op d rach t al s Korp sa rti l lerie. Op 16 feb ruari

1978 wordt voo r de laatste maal een HONEST-JOHN raket afgevuurd, het einde van het regiment

als veldartillerie eenheid.
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In mei 1978 ve rhui st 14A van Werl naa r Spich en wo rdt uitge ru st met het nieu we

luchtdoelwapen, het C35mm GEPARD systeem waar het, tezamen met 35A, het andere GEPARD

bataljon, verblijft tot 1991. Op 26 april 1991 na een verblijf van 28 jaar in de Bon d srep ublie k

waa rvan 13 jaa r al s luch tdoela rti l lerie , ne emt 1 4A a fscheid van he t 1 Belgische Corp s en de

Belgische Strijdkrachten in Duitsland. Het bataljon wordt dan op 30 juni 1991 geïntegreerd in de

Luchtdoelarti l lerieschool in het Kwartier "Kamp van Lombardsijde". De komst van het MISTRAL

systeem wordt voorbereid.

Het afschaffen van het GEPARD en HAWK luchtafweersysteem heeft tot gevolg dat op 1 juli 1994

de luchtdoelartil lerieschool wordt afgeschaft. 14A wordt dan omgevormd tot MISTRAL bataljon en

heeft diverse opdrachten vervuld. Door toedoen van Generaal Vandingenen nemen de batterijen de

namen over van de ondertussen ontbonden AA bataljons. Zo worden de A, B en C Bij vernoemd

naar re spectieveli jk 35A, 62A en 43A Bij. Bij het verdwijnen van de B-Bij werd de naam 62A

gegeven aan de instructiebatterij van 14A. Het is een voorbeeld dat best navolging mag krijgen in

de nieuwe organisaties.

Op 30 juni 2010 ishet regiment opgehouden te bestaan, maar niet in de harten en herinneringen.

Meer informatie vind u op de websites van:

Unie van anciens en actieven van de AA: http://home.scarlet.be/~sterix47/index.htm

Vriendenkring Kwartier Lombardzijde: http://www.vklaql.be/
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Het monument dat de gesneuvelden 1914-1918 en 1940-1945 herdenkt.

Het gerestaureerde monument ter nagedachtenis van Luitenant Thuret.
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De vaandels van 14A

De vaandels van 14A
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Veteranen treuren om minimale aandacht

voor Bevrijdingsdag

8 mei 2011. Het is vandaag exact 66 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog. Bijna nergens in het land staat men daarbij stil. De oud-strijders vinden dat
bijzonder jammer.

De opperbevelhebber van het Duitse leger zette op 8 mei 1945 zijn kribbel onder de
capitulatie.

In Nederland en Frankrijk is Bevrijdingsdag of V-dag een officiële feestdag, maar bij ons is
dat niet het geval. Wel wordt er zondag aan de Congreskolom in Brussel een krans
neergelegd, maar koning Albert II is niet van de partij. Onze vorst geniet van wat rust in
Italië. Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) gaat wel naar de hoofdstad. Vlaams
minister-president Kris Peeters (CD&V) woont in Antwerpen dan weer de
holocaustherdenking bij van het Forum der Joodse Organisaties.

"De 65ste verjaardag van de bevrijding is twee jaar geleden al uitgebreid herdacht", stelt Luc
De Vos, professor aan de Koninklijke Militaire School in Brussel, in een Corelio-krant.
Bovendien werden heel wat landsdelen al eind 1944 bevrijd.

Middeleeuwen

"Daarbij komt dat de meeste organisaties die werken rond herdenkingsplechtigheden volop in
de sfeer zitten van de grote herdenking van de Eerste Wereldoorlog, van 2014 tot 2018.'

Philippe Haeyaert, de voorzitter van de Vlaamse oud-strijdersvereniging, zegt het jammer te
vinden dat 8 mei meer en meer wordt vergeten. De man zegt dat we onze vrijheid en welvaart
aan het einde van die oorlog te danken hebben. "Veel mensen weten niet meer dat dit een feit
is uit de vorige eeuw, en niet uit de middeleeuwen."
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Man Bijt Hond

Het zal u ook al opgevallen zijn: Iedere donderdag, het meest bekeken programma na het

journaal en voor thuis,”Man bijt hond” met steeds de vaste rubriek: Gastenboek.

Reeds van vorig jaar december vangt men in het Kw artier Helchteren asielzoekers op. Wat eerst

voor onze artilleristen w erd aanschouwt als bouwvallig blijkt nu opeens op en top te zijn voor

opvang van allerlei mensen van verschillende origine, zow el ouderen als jongeren tot baby’s toe.

Met w rang gevoel kan men toekijken hoe het kw artier Helchteren uiteindelijk nog een nuttig doel

heeft. Nu de bevolking met deze beelden kan binnenkijken, zal ze wel vaststellen dat het vertrek

en de daarmee gepaarde ontbinding van het 2de regiment veldartillerie louter een financiële

besparing voor de overheid betekend, maar niet voor zij die het hebben moeten verlaten. Wij

zullen hun gedenken bij de volgende verkiezingen.

Toch beelden die ons dan w ekelijks nog eens laten herinneren aan de goeie tijd van toen.
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www.2de-artillerie.be

Redactie

www.2de-arti llerie.be

Werkten mee aan de uitgave

Louis Vranckx ere-archivaris 2A

Unie van anciens en actieven van de AA

Verbroedering 2A-8A RAL

GVA

Woestijnvis


