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oorwoord

DAG MODESTERS

Vorige uitgave stond de klaproos nog op het
voorblad die symbool stond voor de groote oor-
log van 14-18. Dit jaar zijn we geruisloos over-
gegaan naar de herdenking van 40-45. We zijn
dit jaar 75 jaar later dan het jaar 1944 toen we
terug werden bevrijd. In de eerste weken van
september 1944 werd er hard gestreden en zijn
er nog veel strijders en burgers omgekomen.
Maar voor niet alle Belgen gaf de bevrijding
nieuwe hoop en uitzicht op vrijheid. Het zal nog
maanden duren eer de vrede wordt gesloten.

Te laat voor sommigen die zich tijdens de be-
zetting hebben ingezet tegen de vijand.

Zo ook voor Lt-Kol Gustave Becquevort die uit-
eindelijk zijn vrijheid nooit heeft herwonnen
maar zijn leven heeft gelaten in het kamp van
Dachau waar hij op 21 februari 1945 overleed.

2A heeft ooit het kwartier “Moorslede” in Del-
ruck naar hem willen noemen als erkenning
voor zijn daden, dit is niet doorgegaan. Echter
in Lier kreeg de Sion kazerne zijn naam wat
eigenlijk door weinige was geweten.

Mede door Adjudant Jean-Michel Mesmaekers
van de 15de Wing Luchttransport wiens groot-

vader mee heeft gestreden met de Kolonel en
ons op een fout wees in onze geschiedenis van
2A, zijn we te weten gekomen wat er toen alle
maal is gebeurt.

75 Jaar geleden is ook het kwartier in Helchte-
ren in gebruik genomen geweest, het heeft niet
lang mogen duren toen.

De Kolonel Van Put heeft daar een boek over
geschreven en is helaas kort na de uitgave in
2016 overleden. Van het boek zijn nog een paar
exemplaren over. Het wordt stilaan tijd om ook
hier de geschiedenis ervan openbaar te maken.

Ook dit jaar was de Kring Modest aanwezig op
de Dag van de Vereniging (Artillerie), een tradi-
tie die gelukkig nog bestaat. Op 6 december is
het St-Barbara feest en wellicht treedt Modest
op.

Ondertussen kwamen we ook het Bataljon Aie
tegen gekomen tijdens de bevrijdingscolonne
wat zeer fijn is om met onze Artilleristen op de
straat eens te kunnen keuvelen.

De Redactie.
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iografie

Becquevort Gustave, Antoine, Henri, geboren te Jodoigne op 12 april 1890.

 1 oktober 1909, beroepsvrijwilliger (Soldaat) bij 1A te Mechelen.

 2 oktober 1909, benoemd tot Brigadier.

 1 oktober 1910, mutatie naar 2A te Mechelen. (2A was ondertussen ontstaan door hervormingen met

2 batterijen in Mechelen en 2 baterijen te Brasschaat).

 4 oktober 1910, benoemd tot Wachtmeester.

Vermits hij gestart was met een militieterm van 10 jaar, en die ten einde liep, en hij net was benoemd ging hij een

wederdienstneming aan voor 2 jaar.

 9 december 1912, benoemd tot Onderluitenant met aflegging van eed op 13 december 1912.

 14 december 1912, mutatie naar 5A te Leuven.

 23 december 1912, mutatie naar 2A dat “Divisionair” was geworden, gekazerneerd in Lier vinden we de Staf en

Iste Groep. In Leuven bevond zich de IIde Groep.

In augustus 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit.

In deze toestand begon voor het 2 de Aie Regt en voor Onderluitenant Becquevort de veldtocht 14 - 18.

Het Regiment nam deel aan operaties rond Antwerpen en de verdediging van de sterkte Antwerpen en verder tot op

de stellingen rond de IJzer.

 4 augustus 1915, eerste frontstreep.

 8 oktober 1915, bevorderd tot Luitenant, tweede frontstreep.

 4 augustus 1915, derde frontstreep.

 1 februari 1917, mutatie naar 8A.

 4 februari 1917, vierde frontstreep.

 7 juni 1917, mutatie naar het BAL (Brigade Zware Artillerie).

 12 juni 1917, Mutatie naar 2 RAL (Regiment Zware Artillerie).

 4 augustus 1917, vijfde frontstreep.

 27 december 1917, bevorderd tot Kapitein.

 13 januari 1917, mutatie naar 1RAL (Regiment Zware Artillerie).

 4 februari 1918, zesde frontstreep.

 5 februari 1918, mutatie naar 14A.

 4 augustus 1918, zevende frontstreep.

Na de wapenstilstand ligt het 14de Aie Regt in garnizoen te Mechelen.

Kapitein Gustave Becquevort is er batterijcommandant van de 1ste batterij van de III de groep.
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 1 februari 1919, achtste frontstreep.

 26 december 1919, bevorderd tot Kapitein-Commandant.

Eretekens van Commandant Becquevort verleend voor zijn diensten tijdens de Eerste Wereldoorlog:

De Overwinningsmedaille (1914-1918)

De Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-1918

Het Oorlogskruis met Palmen, bij Koninklijk Besluit nr 5051 van 11 mei 1918 voor:

"Moed en toewijding waarvan hij het bewijs gaf gedurende zijn lange aanwezigheid aan het front."

Het IJzerkruis op 11 juni 1919

Het Vuurkruis, bij Koninklijk Besluit Nr 1000 van 15 november 1935

Samengevat : Hij ontving 8 frontstrepen (1915 - 1919)

 4 mei 1920, Huwelijk met Alaers Anne, afkomstig van Hoboken.

 28 maart 1921, geboorte van zijn zoon Felix.

 26 maart 1923, mutatie 13A, Krefelt, bezet Duitsland.

 26 juni 1930, mutatie naar 2A te Lier

 26 december 1930, bevorderd tot Majoor.

 26 december 1938, bevorderd tot Luitenant-Kolonel.

 26 augustus 1939, Korpscommandant 2A.

 16 januari 1940, mutatie naar 12A als Korpscommandant.

 Luitenant-Kolonel Becquevort zal met 12A deelnemen aan de 18-daagse Veldtocht.

Op 27 mei 1940 is hij in gevecht in de streek van Ursel. 2 dagen later wordt hij vermoedelijk daar krijgsgevangen

genomen.

Op 10 juni 1940 wordt hij vrijgelaten en keert naar België terug zonder ambt. Op 1 maart 1941 wordt hij ten voorlo-

pige titel te werk gesteld op de dienst van de werken van het gedemobiliseerde leger (Winterhulp).

 1 december 1941, toetreding tot de Belgische inlichtingendienst JAB.

Net zoals zijn militaire carrière, werkt Luitenant-Kolonel Becquevort zich in die periode snel op tot bevelhebber van

het geheim leger in de sector Oost van de Zone IV .

 14 oktober 1942, aanhouding door de Gestapo te Etterbeek.

Luitenant-Kolonel Becquevort wordt vervolgens van de ene naar de andere gevangenis overgebracht tot hij op 15

oktober 1943 wordt overgebracht naar Duitsland.

 2 december 1944, internering in het concentratiekamp van Dachau.

 21 februari 1945, Overlijden

Deze biografie is de korte inhoud van het werk van Adjudant Brioen die in 1982 gekazerneerd was in de kazerne

Luitenant-Kolonel Becquevort te Lier. In zijn relaas geeft hij meer details van hoe de Artillerie er toen was en werd

georganiseerd.

Dit document is ter inzage in de archieven van de stad Lier, de stad die in 1962 het peterschap van 2A op zich

nam en ondertussen tevens het peterschap van het Bataljon Artillerie waarneemt.

Op de website van http://2de-artillerie.be/ is dit document overgenomen.
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JAB

Een Belgische inlichtingendienst tijdens WO2

Onderofficier Leopold Baron (geboren in 1913) werd tijdens de 18-daagse Veldtocht krijgsgevan-

gen genomen en overgebracht naar Stalag IIC in Greifswald (Pommeren). Na zijn ontsnapping in

juli 1941 wilde hij naar Groot-Brittannië gaan om verder te vechten. Onderweg kwam hij te Greno-

ble in contact met Pierre Bouriez, die er recent geparachuteerd was als 'officiële vertegenwoordi-

ger van de Belgische regering in Frankrijk.” Op verzoek van Bouriez ging hij op 30 november

1941 terug naar België om er een inlichtingendienst genaamd JAB te stichten. JAB dat “jusqu’au

bout / tot het einde betekent, zou een onafhankelijk netwerk moeten worden met een beperkt

aantal leden, die zo blijkt reeds tijdens WO1 hun sporen verdiend hadden. Het actiegebied van

JAB omvatte de regio’s Brussel, Brugge, Gent, Luik, Charleroi, Nessonvaux, Waver en Ransart.

Hun voornaamste taak was het inwinnen van inlichtingen van militaire, economische en politieke

aard.

Pierre Bouriez was met zijn organisatie Sabot (tevens nam hijzelf ook Sabot als oorlogsnaam

aan) actief in Marseille, Lyon, Mantaoban, Toulouse, Bordeaux en Parijs. Sabot was, tot zijn ar-

restatie in 1943, een van de belangrijkste schakels voor de ontsnappingslijnen van neergescho-

ten piloten die terug naar Groot-Brittannië wilden. Ze stuurde ook verslagen met belangrijke in-

formatie door en maakten de fondsen over die Londen naar het verzet in België stuurde. Sabot

beschikte over zeven afzonderlijke verbindingslijnen met België die dienden voor de diensten-

LUC, ZERO, JAB en BRAVERY. Op zich had Sabot vijf verbindingen met Groot-Brittannië

Iedere inlichtingenagent van JAB had voor veiligheidsredenen zijn eigen pseudoniem door middel

van een nummer. Wij zien hier onze Luitenant-Kolonel Becquevort, alias JAB 22.

Eind 1941 rekruteert Baron in België de Majoor Georges Janssens de Bisthoven, die tijdens de 18-

daagse Veldtocht de Commandant was van de II Groep van 13 Regt Aie. In 1940 behoorde hij al tot

het Belgisch Legioen en werd later Sektorbevelhebber van het geheim leger in zone III.
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Na de arrestatie van Leopold Baron op 20 april 1942 door de Duitse bezetter voor feiten die niets

met JAB te maken hebben infiltreert Marthe Gruslin, medewerkster van de Luikse Sipo SD de inlich-

tingendienst JAB. Zij krijgt er door een nietsvermoedend kopstuk van JAB de rol van koerier toebe-

deeld en komt zo in contact met bijna alle medewerkers van JAB. Doordat zij zich enkele maanden

later bedreigd voelde om ontmaskerd te worden informeerde zij haar Gestapo dienstchef Heinz Böt-

tcher die onmiddellijk, op 14 oktober 1942, overging tot arrestatie van alle gekende JAB leden.

Bij deze arrestaties is ook Jean-Edmond Mesmaekers, geboren in 1905, en directeur van de Turn-

houtse papierfabriek “Mesmaekers en zoon.” Als reserveluitenant van de cavalerie werd hij in juli

1942 geëngageerd door JAB5. Hij kan slechts één enkel verslag opmaken alvorens hij gearresteerd

werd op 14 oktober 1942. Net als alle andere leden van JAB werd hij naar Luik overgebracht om in

afzondering vastgezet te worden. Op 23 februari 1943 mag hij de Sint-Leonardusgevangenis verla-

ten wegens gebrek aan bewijzen en het doorstaan van één verhoor.

Het is dankzij zijn kleinzoon, tevens militair, dat wij over deze informatie konden beschikken.

Vermeende verzetslieden, oproerkraaiers en onruststokers werden in de oorlog door de Duit-

sers in het geheim afgevoerd om daarna in Nacht und Nebel te verdwijnen. Familie en vrienden

vernamen niets over het lot van deze gedeporteerden.

Dit is ook het lot dat Luitenant-Kolonel Becquevort is overkomen. Na omzwervingen komt hij uit-

eindelijk aan in Dachau. Het heeft niet mogen zijn. België werd bevrijd in de week van 30 okto-

ber tot 5 november 1944. Een paar maanden later, op 21 februari 1945 overlijdt Luitenant-

Kolonel Becquevort in het concentratiekamp van Dachau

Op datum van 17 november 1957 werd in aanwezigheid van Z.M. Koning Boudewijn op de Gro-

te Zavel te Brussel een monument ter nagedachtenis aan de 13 kolonels, die in de rangen van

het Geheim Leger tijdens de oorlog 1940-45 omkwamen, ingehuldigd. De naam van Luitenant-

Kolonel Gustave Becquevort komt voor op het monument.

Dit monument werd in 1987 gedemonteerd en verplaatst naar de Square Frère Orban (in het

park rechtover het gebouw van de Raad van State).

Sindsdien werd het uitgeroepen tot Nationaal Monument van het Geheim Leger ter nagedachte-

nis aan ALLE tijdens de oorlog omgekomen 4.000 leden van het Geheim Leger.
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Zoals u op het voorblad heeft gezien, zijn de klaprozen van onze vorige uitgaven 2014 to 2018

vervangen door een nieuw logo: “Belgium Remember 40-45”

De 4 voorbije jaren stonden in het teken van 100 jaar WO 1 dat ten einde liep op 11 november

2018 en plots is men overgegaan naar de 75 ste verjaardag van WO 2 waar men dan plots in de

eindfase is beland.

De afbeelding hoe bovenaan komt van VRTNWS.be. Het is wel juist dat 75 jaar geleden de lan-

ding in Normandië het begin geweest is van het einde van deze verschrikking waarvan vandaag

nog steeds getuigen van zijn. Er is in België tussen het uitbreken op 10 mei 1940, toen de 18

daagse Veldtocht begon, tot 28 mei en de start ven de bevrijding blijkbaar niet veel te vertellen

doch het tegendeel is waar.

Hoewel België bezet was door de Duitse heerschappij waren er toch acties die het de bezetter

moeilijk maakten en die moesten dienen om de Britse strijdkrachten te ondersteunen gedurende

de vier volgende jaren. De Britten die steeds werden aangevallen en die terug sloegen en door

geheime organisatie ingelicht werden alsook neergehaalde piloten hielpen om terug naar Enge-

land te raken.

Over deze mensen is helaas niet te lezen. Het zijn uiteindelijk zij die alle inlichten hebben ver-

schaft om tot een goed einde te komen.

Veel van die mensen waren militairen die reeds 4 jaar WO 1 hadden meegemaakt, die opnieuw

hun leven riskeerden, zelfs hebben gegeven.

Het verhaal van Luitenant-Kolonel Becquevort illustreert dit. Als u ziet welke carrière en staat van

dienst , hij had na de capitulatie van België evengoed kunnen afwachten. Hij is wel op 54 jarige

leeftijd overleden.

Door zijn verhaal hier te brengen, kunnen wij hem en zijn medestrijders alsook nog eens eren.
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ag van de Vereniging

Traditie getrouw is op 8 mei in Brasschaat de dag van de vereniging doorgegaan. Kring Modest

kon ook dit jaar twee bloemenkransen leggen en kon rekenen op Leon Smeets om dit te doen.

Tevens dragen wij hiermee bij om dit feest nog reden van bestaan te geven. Vroeger kon men

rekenen op de vele Artillerie eenheden doch ze zijn verdwenen en hiermee blijkbaar ook hun

verenigingen.

Kring Modest wil tonen dat men welkom is . Uit gesprekken met andere vriendenkringen die be-

staan uit dienstplichtigen heeft men blijkbaar schroom om de vraag te stellen.
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De bedoeling van dit werk is eenvoudig: de geschiedenis van de kazerne van Helchteren vastleggen voor het te laat
is. Misschien is dat al te hoog gegrepen, want de belangrijkste getuigen zelf, de militairen, zijn verdwenen. En als ze
al terug te vinden zijn, dan kennen ze maar een stukje van het verhaal, dat van de periode die ze hier doorbrachten.
Sommigen bleven "hangen", zoals ik, en daarom mocht ik deze lacune in onze erfgoedverwerking proberen in te
vullen.

De geschiedenis begint ruim vijfenzeventig jaar geleden en ik kan alleen betreuren dat deze speurtocht geen kwart
eeuw eerder is gestart. Er zijn nog nauwelijks getuigenissen te vinden van mensen die bewust de beginperiode heb-
ben meegemaakt. Ik heb mij dan ook voornamelijk moeten baseren op authentieke documenten voor zover die be-
schikbaar waren. De Tweede Wereldoorlog heeft niet alleen vele levens gekost, maar heeft ook een deel van de
vooroorlogse geschiedenis weggevaagd.

Ik hoop dat deze bijdrage toegankelijk is voor een breed publiek, militairen moeten af en toe maar een paragraaf
Overslaan als ze iets lezen dat ze al lang wisten, Burgers vraag ik om begrip als het militaire jargon soms niet duide-
lijk is. Misschien kunnen bepaalde bijlagen helpen? Het belangrijkste is dat de sfeerschepping overkomt, eerder dan
dat elk feit of getuigenis voor de volle honderd procent historisch verant-woord is. Geschiedenis is trouwens geen
exacte wetenschap.

In naam van Natuurpunt Houthalen-Helchteren, die het project als vereniging gedragen heeft, dank ik het gemeente-
bestuur, en dan in het bijzonder Greet Vandenzavel, voor de steun bij het opstellen en opvolgen van het project. Ui-
teraard ook een woord van dank aan de erfgoedcel "Mijn-Erfgoed" die ons de nodige financiële steun bezorgde om
dit resultaat te bereiken.

Emiel Van Put (1947-2016)

Korpscommandant 2A (1990-1993)

Secretaris Natuurpunt Houthalen-Helchteren

Auteur

Dit is het voorwoord van het boek over de Kazerne die zal verbonden blijven met 2A. We gaan een aanzet geven en
het boek op onze manier overnemen aangevuld met nieuw materiaal.
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Wroeten in het verleden

De speurtocht begint bij het 4RC1 in Leopoldsburg, het oude Regionaal Centrum voor Infrastructuur. Deze dienst
beheert alle militaire gebouwen in de regio en bezit dus ook alle plannen. Eerste strop: de vroegste documenten
zijn van 1939 terwijl er voordien al leven in de militaire brouwerij moet geweest zijn. Niet getreurd, wat vinden we
wel? De troepenblokken, burelen en verblijven voor officieren zijn volgens de plannen gebouwd in 1939. Er zijn ook
stapels briefwisseling uit die tijd, waaruit we met wat gepuzzel een idee krijgen van wie er wat aan het doen was
toen. Aan de hand van die briefwisseling leren we de spelers een beetje kennen, maar ook de omstandigheden en
de tijdsgeest.

Een voorbeeld.

De burgemeester van Helchteren schrijft op 2 november 1939 een brief naar de Commandant van het 15 Regiment
Artillerie (15A), IIde groep te velde:

" Mijnheer, Mogen wij U beleefd verzoeken de schade, door Uwe soldaten veroorzaakt bij Uw verblijf in de gemeen-
te te komen opnemen en de vereischte staten te bezorgen. Volgens de genaamde Weduwe Gijbels Louis land-
bouwster steenweg op Hasselt beloopt de schade aan rogge fr 75. Een gunstig gevolg verwachtende bieden wij U
intusschen onze beleefde groeten."

Getekend: de Burgemeester, handtekening onleesbaar

Op 8 november 1939 meldt de commandant van het detachement EM/I1/15A, geadministreerd door de Ode batterij
aan de commandant van de Ilde groep van ISA

"dat zijn manschappen niet in het eigendom van mevrouw weduwe Gijbels verbleven hebben, zoals de quittancies
van de logementen het bevestigen. Vervolgens, de officier hoofd van de achterwacht heeft geen enkel verzoek tot
het bepalen van schade voor zijn vertrek ontvangen. (....)"

Getekend: De O-Lt KUMPS, bevelhebber der Batterij.

In deze briefwisseling zitten meer puzzelstukjes dan men op het eerste zicht zou denken, puzzelstukjes die ons
een idee gaan geven hoe het er aan toeging vlak voor de tweede Wereldoorlog. De acteurs zijn de burgemeester,
burgers die schade leden of die te maken hadden met opeising van inkwartiering (logement verschaffen), de com-
mandant van het 15de Artil-lerieregiment en de Commandant van het Kamp van Helchteren.

"Het Kamp", zoals oudere inwoners nog altijd de kazerne noemen, bestond dus reeds, maar logementen waren er
blijkbaar nog niet, vandaar dat de soldaten moesten ingekwartierd worden bij burgers. In het kamp waren dus geen
gevechts- of steuntroepen gekazerneerd, het vast personeel van het kamp bestond uit een vijfentwintigtal perso-
nen. De infrastructuur, die gebouwd werd in 1939, was bestemd voor kamperende troepen die op het schietveld
van Helchteren kwamen oefenen met hun kanonnen.

We krijgen ook te maken met het 15de Artillerie Regiment (15A), gekazerneerd in Tienen, maar in december 1939
dus op kamp in Helchteren. Deze eenheid is in niets te vergelijken met bv 2A dat tot 2010 in Helchteren gekazer-
neerd was met zestien houwitsers 155 mm en een kleine driehonderd man personeel. Wie ongeduldig is en nu al
wil weten wat het verschil is tussen een kanon en een houwitser, om nog niet van een mortier te spreken, mag al
een kijkje nemen in de bijlagen, waar we de verschillen in woord en beeld tonen. (Op de website)

15A bestond uit zes groepen met elk drie batterijen die op hun beurt vier kanonnen of houwitsers hadden. Op het
gevaar af u te vervelen zal ik verderop de structuur van de vernoemde tweede groep uit de doeken doen, al was
het maar om u een indruk te geven van de omvang van het militaire apparaat en de invloed die dat had op de om-
geving waar de operaties doorgingen. Het zal zelfs nodig zijn u in een notendop(je) te tonen hoe het Belgisch Leger
er uit zag in die dagen.

De onderluitenant Kumps is dus met zijn vierde batterij van de tweede groep van 15A op kamp in november 1939
en dat zullen de mensen geweten hebben. Hij beweert echter dat de schade, waarover geklaagd wordt, aangericht
is door zijn collega van de 7de batterij van de derde groep. En daarover hebben we documenten teruggevonden in
het Moscou-archief (bijlage vier), namelijk een slagorde van de groep en de batterij , afgesloten op 31 december
1939. Die waren dus geen nieuwjaar aan het vieren toen! Deze batterij beschikte over vier kanonnen 105mm, hon-
derdachtenvijftig man personeel en honderd en vier paarden! Gelukkig waren de meeste wegen nog niet verhard
toen, anders zou het hoefgekletter niet van de lucht geweest zijn. De schade, waarvan sprake is in de briefwisse-
ling hiervoor, is dan ook meestal te wijten aan de paarden. Dat zou later beteren wanneer het kamp klaar was: in
de tien paardenstallen was telkens plaats voor tachtig paarden, sa-men achthonderd dus en zoveel plaats hadden
ze blijkbaar wel nodig, als we zien dat één groep van I5A, en er waren zes groepen, beschikte over driehonderd-
zesenveertig paarden!

Wordt vervolgd.



Redactie

www.2de-artillerie.be


