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oorwoord

DAG MODESTERS

De blijde boodschap brengen met een
leuk voorwoord is iets wat menig schrij-
ver wil doen, zeker met een cover die
tradities tentoonstelt. Echter, nog voor
iets op papier stond, kwam het nieuws
binnen: Het is weer bijltjesdag.

We hebben het meegemaakt in 2010,
de sluiting van de kazernes en weer zit-
ten er 14 op de schopstoel. We zijn er
nog een klein beetje bij met de artilleris-
ten van Bastogne. Waar gaat het naar-
toe? Of stellen we de vraag wanneer
het stopt.

Deze zomer kregen we al een slechte
tijding wat betreft het peleton Mistal in
Lombardzijde. Het zijn rare tijden.

Alles hangt af van de investeringen bin-
nen defensie.

11 November wordt traditie getrouw ge-
vierd in Lier en het feest van St Barbara
zit er ook aan te komen.

We volgen op afstand de tradities van
2A die zijn overgenomen door het Ba-
taljon en we zijn aangenaam verrast dit
jaar.

Wensen U alvast een prettig einde jaar
en veel voorspoed in het nieuwe jaar.

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
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p de cover.

We beginnen terug in de tijd, dezelfde opname. Toen stond ons monument nog op het paradeplein en 2A was er ge-
huisvest.

De stad Lier verdient een pluim voor de restauratie van de site, de kers op de taart zijn de plaatsing van de kanonnen.

Historiek

In 1888 startte de bouw van een artilleriekazerne aan de toenmalige Vaartlaan, nu de Baron Opsomerlaan. Nadat het
7de artillerieregiment de kazerne kort gebruikte, werd er in 1914 de eerste afdeling van het 2de artillerieregiment geka-
zerneerd. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg het gebouw de naam Dungelhoeffkazerne, naar Gustave Dungelhoeff,
een gesneuvelde commandant. In 1935 werd op het domein een monument voor de gesneuvelden van het 2de Artille-
rieregiment ingehuldigd. Een jaar later aangevuld met de gesneuvelden van het 4de Artillerieregiment.

Na de Tweede Wereldoorlog en doorheen de daarop-volgende decennia was de Dungelhoeffkazerne een oplei-

dingscentrum voor chauffeurs, infanterie, cadetten en militaire officieren. In de volksmond was de kazerne gekend

als ‘de cadettenschool’. Tot 1991 konden jongens, en vanaf 1978 ook meisjes, er de laatste drie jaren van hun mid-

delbare school volgen. In 1998 verhuisde de voorbereidende divisie tot de Koninklijke Militaire School naar Laken.

De stad kocht de gebouwen. Na de lokale politie in 2006, verhuisde in 2013 het grootste deel van de stadsadmi-

nistratie naar de gebouwen van de vroegere kazerne.

Lier 1935
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Plan Kazerne februari 1903

2de artillerieregiment

Hoewel het 2de artillerieregiment al sinds 1914 deel uitmaakte van de geschiedenis van Lier, groeiden het regi-
ment en de stad vooral sinds 1961 meer en meer naar elkaar toe.

1961 was een dieptepunt in de relatie tussen Oost en West. Een
groot deel van de Belgische strijdkrachten verbleef ten tijde van
de Koude Oorlog in West-Duitsland. Om de band met het thuis-
front aan te halen nodigde de toenmalige Luitenant-Generaal
steden en gemeenten uit om het peterschap te aanvaarden over
een eenheid van onze strijdkrachten in Duitsland. Voor Lier was
het, omwille van de historische kazernering, een logische keuze
om te kiezen voor het 2de artillerieregiment. Op 22 juli 1962 nam
de stad het peterschap op van dit artillerieregiment gekazerneerd
in Siegen. De daaropvolgende jaren werd de vriendschapsband
tussen stad en 2A verder uitgebouwd tijdens talrijke wederzijdse
contacten. Ook Lierse verenigingen en jeugdgroepen werden
daarbij betrokken. Het Regiment zette de verbondenheid met Lier
in de verf door meerdere keren zijn Regimentsfeesten te vieren
op de Grote Markt. Tijdens de viering van 800 jaar stadsrechten
in 2012 was er een medailleparade op de Grote Markt en aan-
sluitend een taptoe. 2A, ondertussen het Bataljon Artillerie met
thuisbasis in Brasschaat, neemt met een afvaardiging ook elk
jaar deel aan de Palllieterjogging. En zo zijn er nog heel wat an-
dere activiteiten waarbij stad en regiment hun verbondenheid
vieren.
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Houwitsers op het Paradeplein

Zo ook met de bewaargeving van twee artilleriestukken. Om het peterschap extra in de verf te zetten, prijken op
het Paradeplein sinds eind juni een 25 pounder houwitser Mark II en een getrokken houwitser 105 mm. De stad
ontfermt zich nu over deze twee uit gebruik genomen artilleriestukken van het Bataljon Artillerie.
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Gelijktijdig met de inhuldiging, reikte de stad de titel van Erepoorter uit aan Luitenant- kolonel stafbrevethouder
Christoph Huys en Adjudant-majoor Rudi Vandeperre van het Bataljon Artillerie. Daarmee wil de stad deze verte-
genwoordigers eren voor hun inzet voor onze onderlinge relaties.

Nieuwe Erepoorters te Lier

Het Erepoorterschap van Lier binnen de Ar�llerie werd reeds op 4 december 2006 voorafgegaan door onze archivaris

Adj-Maj bd. Louis Vranckx

Tevens werden ook de nieuwe onder-officieren gelauwerd voor het slagen in hun opleiding
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Nieuwe Ere-Brigadiers.
Eveneens werden naar tradi�es drie nieuwe ere-Brigadiers aan de lijst toegevoegd.

De heer Frank Boogaerts, Burgemeester,

De heer Lucien Herijgers, schepen Econolie en duurzame ontwikkeling,

Mevrouw Ingrid Silis, hoofd communica�e en protocol.

Zij werden voorafgegaan door:

De heer Frans BREUGELMANS, burgemeester van de stad LIER 1974

De heer Raymond CALLAERTS, burgemeester van de stad LIER 1983

De heer Maurits VAN HOUTTE, burgemeester van de stad LIER 1987

de heer Jan HENDRICKX, schepen van de stad LIER 1992

de heer Raymond ENGELS, secretaris van de stad LIER 1997

de heer Louis VRANCKX, Archivaris en Adj.-maj. Bd. 2A 2010

De �tel “Brigadier” bestaat niet meer binnen defensie en is nu officieel “Korporaal”

Het is een grote verdienste van het Bataljon Ar�llerie om met het benoemen van Ere-Brigadiers, de tradi�e van de �tel 

“Brigadier” te blijven herdenken die al�jd hebben gekend.

Voor hen die het nog niet wisten:

Wachtmeester bestaat ook niet meer en is nu officieel “Sergeant”

Brigadier en Wachtmeester bestond enkel in de Cavalerie en de Ar�llerie.
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SPRING STORM: The last Mistral missile
De levensloop van de Belgische Mistral (Missile Transportable An�-aérien Léger) loopt na bijna 25 jaar trouwe dienst op

zijn einde. In 1991 werd dit luchtafweersysteem van korte dracht aangekocht als vervanger van de 20 mm-kanonnen, die

instonden voor de nabije luchtverdediging van de Hawk-sites, en als aanvulling van de Gepard (gepantserd luchtdoelge-

schut). Met de afvoer van de Hawk-missile (Homing-All-the-Way Killer) en de Gepard enkele jaren later, kwam vanaf 1994

de focus betreffende luchtverdediging volledig op de Mistral te liggen, onder de hoede van het 14de Regiment Luchtdoel-

ar�llerie (14 A) in Nieuwpoort.

Doorheen zijn geschiedenis hee� dit wapensysteem bewezen zeer mul�func�oneel te zijn. Zo werd kort na de eerste 

ingebruikname overgegaan tot het bereden concept Pamela, waardoor de tac�sche mobiliteit van een peloton of ba�erij 

Shorad (Short Range Air Defence) aanzienlijk toenam. Door de jaren heen werd de Mistral ontplooid vanuit heli’s, werden

er stormlandingen uitgevoerd vanuit de C-130 (transportvliegtuig) en werd er een concept voor de Dingo (Mul� Purpose 

Protected Vehicle) opgezet om het Shorad-personeel voldoende bescherming te bieden in gebieden met asymmetrische

conflicten.

Naast tac�sche oefeningen werden in verschillende landen ook live firing exercises uitgevoerd. In totaal werden er 643 

missiles met een hit ra�o van 86 % afgevuurd. Dit gebeurde op de firing ranges in Kreta (Griekenland), Biscarrosse en het 

Ile du Levant (Frankrijk), op de Hebriden (Groot-Britannië) en nu ook in Rutja (Estland).

In het kader van de NATO Rapid Reac�on Force 16 stand down period (het opera�oneel engagement tot eind 2017) en 

om de Mistral een waardig afscheid te geven, werd van 8 tot 12 mei 17 een laatste schietperiode gehouden in Rutja, Est-

land, met logis�eke steun van onze partners uit Estland. Aangaande luchtverdediging is er sinds 2010 al een intensieve 

samenwerking met de Estse Defensie. Dit zowel op het gebied van exper�se, het leveren van luchtdoelen Ul�ma (drones 

en doelvliegtuigen) als de deelname van een Shorad-peloton aan verschillende field training exercises zoals Kevadtorm 

(Spring Storm) of Siil/Steadfast Javelin in het kader van de NATO Reassurance Measures.

Met de deelname aan dergelijke oefeningen, schietperiodes en geleverde exper�se toont België zich een trouwe en be-

trouwbare partner binnen het NAVO-bondgenootschap. Verder toont het niet enkel onze verbondenheid met de allian�e 

maar bewijst het tevens dat ons land zijn verplich�ngen maximaal wenst na te komen. Het zet België mee op de kaart in 

het bredere kader van het NATO Readiness Ac�on Plan en gee� ui�ng van onze solidariteit ten opzichte van de Bal�sche 

staten en Estland in het bijzonder.

Om dit mooie hoofdstuk in onze militaire geschiedenis volledig af te sluiten, vuurde eerste soldaat Guillaume Sandelé op

donderdag 11 mei 2017 om 15.09 uur exact de laatste Belgische Mistral-missile af. Dat gebeurde in het bijzijn van onze

chef Defensie generaal Marc Compernol, zijn Estse ambtsgenoot luitenant-generaal Riho Terras en verschillende andere

militaire autoriteiten. Ondanks hun hoge lee�ijd troffen acht van de �en missiles hun doelwit �jdens deze schietperiode, 

waaronder ook de laatste.
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Ar�kel : Frederik Jacobs, Tijl Desmet – Foto's : Alain Vanhove Alain, Daniel Orban

Er staat nog een Mistral peloton standby tot 31 december 2017 in het kader van de NATO Response Force en daarmee valt
het doek over de luchtdoelar�llerie.

De manschappen zullen omgeschoold worden naar de Mor�eren 120mm. Daarmee gaan ze terug naar de roots: 14A werd in 
1914 opgericht als Kanonregiment.

Lombardzijde stond in het geheugen gegri� zijn als de thuis van 14A met 3 Mistral ba�erijen (62ste, 43ste en 35ste Bij) met 
elk 3 Peletons met 6 mistral ploegen + een Staf. en een opleidingsba�erij (64ste Bij). 

We zullen het moeten gewoon worden dat het in de toekomst anders gaat zijn.

Maar nog steeds: Leve de Ar�llerie
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Er is er eentje jarig.

1947-2017 70 jaar jong

De Verbroedering werd in 1947 opgericht door 4 Artilleristen van het 2de Veldartillerie (2A).
Ze zijn sinds 1947 een vzw. en houden de traditie van de Artillerie hoog.
Tevens zijn ze lid van de K.V.O.V - U.F.A.C. 40-45.
Ook is de Verbroedering aangesloten bij LE SOUVENIR FRANCAIS.
De Voorzitter mag officieel de Nationale bestuur van de VOV-UFAC vertegenwoordigen op plechtighe-
den en herdenkingen.

Het doel van de Verbroedering bestaat voornamelijk uit het eren van de gesneuvelde helden en gestorven
burgers van beide wereldoorlogen en dit met het in ere houden van het leggen van bloemenkransen aan
de verschillende oorlogsmonumenten.

Zo promoten zij de VREDE en VRIJHEID.

Ze beschouwen het als hun plicht de fakkel over te nemen zodat dit nooit meer vergeten wordt.

Ook gaan ze jaarlijks naar de herdenkingen van Koning Leopold III te Kortrijk en van Koning Albert I te
Nieuwpoort en naar de verschillende herdenkingen in de militaire kampen van Brasschaat en in het ganse
land.

Zo eerde zij in 2016 166 verschillende monumenten met een bloemenhulde of een groet met hunVaan-
del.
Ze houden jaarlijks 4 feesten aan democratische prijzen waarvan sommige met een prachtige tombola

Ze zijn ook al verschillende maal aanwezig geweest in juli op de Cenotaaf te Londen.

De stad Lier is de Peterstad van het Bataljon Artillerie te Brasschaat, daarom worden de Nationale feest-
dag en Wapenstilstand daar bijgewoond.

LID worden kan aan de prijs van 10 euro.
Contact: verbarti@scarlet.be of bel 03/322.12.38.

St Barbara 1 december 2017
Het Bataljon Artillerie viert op 1 december het feest. Dit omvat een parade, kransen aan de monumen-
ten en een maaltijd. Geïnteresseerden die dit willen bijwonen zijn alvast uitgenodigd en zitten samen
met de Verbroedering. Modaliteiten volgen.
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M109A4BE—18 stuks verkocht aan Indonesië.

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.

Op 15 november 2016 overleed Kolonel SBH Willy De Jonghe.

Als jonge Officier kwam hij aan in 2A waar hij zelfs drager werd 

van de Standaard.

Later werd hij Korpscommandant van de Ar�llerieschool.

Tevens was hij voorzi�er van  Verbroedering van de  Ar�llerie 

en drijvende kracht achter de Mars van 18RA.

Voor hen die nog snel eens willen kijken, ze worden gerefurbished te Jozef de Blockstraat 62/A, 2830 Willebroek

h�ps://www.google.be/maps/place/Flanders+Technical+Supply+NV/@51.0407736,4.3560916,17.65z/data=!4m5!3m4!
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Redactie

www.2rva.be


