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EEN WOORD VOORAF…

Beste vrienden van 2A,

Eigenlijk had het jaar 2012 voor het TWEEDE REGIMENT VELDARTILLERIE een
feestelijk jaar moeten zijn, want er waren zoveel gedenkwaardige gebeurtenissen te
vieren. Maar helaas, zoals U allen voldoende bekend, is door de transformatie van de
Krijgsmacht en de gebeurtenissen die daar het gevolg van waren dit oude en mooie
Regiment verdwenen. En dus zal dit jaar er ook maar uitzien zoals het voorbije jaar….
Alhoewel!...
In deze derde uitgave van het nieuwe eenheidsblad MODEST willen wij aan al die
bijzondere gebeurtenissen de nodige aandacht schenken. 2A verdient immers meer dan
in een stoffig archief te verdwijnen ….

We beginnen met het eenheidsblad zelf. MODEST viert dit jaar zijn zestigjarig bestaan.
Inderdaad, ter gelegenheid van de Regimentsfeesten op 8 maart 1952 verscheen het
eerste nummer van MODEST, dat het eenheidsblad van 2A zou worden. Dat eerste
nummer telde  een tiental bladzijden, getypt en afgedrukt met een stencileerapparaat. De
inhoud was eerder informatief en enkele schuchtere tekeningen fleurden het blad op. Het
verscheen drie à vier keren per jaar. Tot 1972 zou deze vorm van opmaak en afdrukken
gebruikt worden. Na de verhuis naar LÜDENSCHEID werd het eenheidsblad afgedrukt
op de fotopersen van 2JP. Als 2A naar HELCHTEREN verhuist zal eerst de drukkerij van
de BROEDERS  van Don Bosco het eenheidsblad afdrukken, later zal de Drukkerij van
de Krijgsmacht die taak overnemen. Van dan af worden ook kleuren gebruikt.

De tweede heuglijke gebeurtenis, die haast ongemerkt voorbij ging, was de herdenking
van de oprichting van de Artillerieregimenten 1, 2 en 3 in februari 1836, 175 jaar geleden.
Op 10 november 2011 werd dit feit herdacht in de kazerne van BASTOGNE. Er waren
uitsluitend leden van de VERBROEDERINGEN der Oud-STRIJDERS en
gepensioneerde Artilleristen aanwezig. Na een bloemenhulde en een receptie werd een
feestmaal opgediend in een restaurant in de buurt. Geen enkele artillerist in uniform was
op de plechtigheid aanwezig.

Als U dit nummer leest zullen de militairen van het BATALJON ARTILLERIE terug thuis
zijn van hun ISAF-opdracht in AFGHANISTAN. Misschien was het wel hun allerlaatste
opdracht, want BELGIE wil zijn engagement in AFGHANISTAN stopzetten in 2014. Over
de buitenlandse opdrachten van 2A leest U alles in het hoofdartikel in dit blad.
Vermelden wij nog dat de “MEDAL-PARADE” begin mei 2012 doorgaat in LIER.
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Ook het peterschap met de stad LIER viert dit jaar zijn gouden jubileum. Inderdaad op 20
juli 1962 aanvaardde de stad LIER het peterschap over het TWEEDE BATALJON
ARTILLERIE, dat destijds gelegerd was in SIEGEN . In het kader van de feesten “800
JAREN STAD LIER” wordt aan deze gebeurtenis herinnerd. In een volgende MODEST
zullen we daaraan  een artikel wijden. Ondertussen heeft het BATALJON ARTILLERIE
dit peterschap met de stad LIER herbevestigd.

Tenslotte moeten wij u ook melden dat de KRING MODEST 2A zijn activiteiten terug
heeft opgenomen. U krijgt inschrijvingsformulieren bij U thuis bezorgd.

Veel leesgenot,

LV.
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KONINKLIJKE VERBROEDERING DER ARTILLERIE 2A-8A-RAL vzw

VIERING 175 JAAR OPRICHTING VELDARTILLERIE 1A – 2A – 3A (1936 – 2011)

Op 19 november 2011 werd de Herdenking van de 175e verjaardag van de Regimenten 1A – 2A – 3A
gevierd. Op 21 februari 1936 schiep Zijne Majesteit Koning Leopold I het 1e, 2e en 3e Regiment Artillerie.
De verschillende Verbroederingen van 1A - 2A - 3A wilde deze uitzonderlijke gebeurtenis niet laten
voorbijgaan. Het initiatief kwam van de Verbroedering van de 1ste Veldartillerie Bastogne.
De afspraak was in de kazerne Luitenant Heintz in Bastogne. Daar werden de gasten vanaf 10 uur
ontvangen. De ceremonie aan het oorlogsmonument werd om 11 uur gehouden en waar de deelnemers
zich verzamelden rond de monumenten van de drie eenheden. Ook de 3 vaandels van de
Verbroederingen waren aanwezig. Na een toespraak van Majoor Jean-Luc Lemaire, voorzitter van 1A en
de Heer Christian Neten, legde elke Verbroedering een krans ter eren van hun doden tijdens de oorlog. De
graaf van Oultremont en kolonel SBH Decamps legde een krans namens het Belgische eerste veld
Regiment. Er werd de Last Post en het Belgische nationale volkslied gespeeld.
Na de ceremonie werden de deelnemers uitgenodigd voor een aperitief in de grote zaal. Rond 11:30 uur
gingen we naar het restaurant “ Le Clos Marine” waar een heerlijke maaltijd werd geserveerd.
Alle aanwezigen werden bedankt voor hun aanwezigheid voor deze dag van eerbetoon en gehechtheid
aan het oude regiment en zijn broers. Ook was er een dank aan onze Verbroedering 2A-8A-Ral voor hun
verre verhuis naar Bastogne en ook voor hun leden uit het buitenland. De band tussen de verschillende
verbroederingen werd hierdoor verstevigd.
Voor deze dag werd een speciale herdenkingsmedaille uitgegeven.
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KONINKLIJKE VERBROEDERING DER ARTILLERIE 2A-8A-RAL

SINT BARBARA IN HET KAMP VAN BRASSCHAAT 02 DECEMBER 2011

Traditioneel viert het Bataljon Artillerie van Brasschaat het feest van Sint Barbara, de patroonheilige van de
Artillerie. Na een lekkere koffie in de cafetaria was de tijd er om naar het paradeplein te gaan. Dit jaar was
iets anders, namelijk de vaandels met telkens een escorte defileerde langs de tribune. Bij de bloemenhulde
werden wij geëscorteerd door militaire van de drilpeleton. Tijdens de bloemenhulde werden er
verschillende kanonschoten afgevuurd. Ook werd er een brief voorgelezen van Lt. Kol. SBH Houf die in
Afghanistan de vrede aan het handhaven was. Na het defilé waaraan de vaandrigs deelnamen was er nog
een receptie in de Manege. Het hele feest werd afgesloten met een lekkere maaltijd en een drankje in de
bar. Onze vaandel was aanwezig en wij brachten ook een bloemenhulde aan het St. Barbaramonument.

Overlijden van onze Erevoorzitter Dhr. Jacky Pitz op 17 januari 2012
Het was voor ons droevig nieuw van het bericht van het overlijden van onze
Erevoorzitter Jacky Pitz. Zoals zijn wens werd hij in stilte en eenvoud begraven in
aanwezigheid van zijn kinderen en kleinkinderen. Jacky was voorzitter van 2000 tot
2006. Wegens ouderdom en gezondheid gaf hij de fakkel over. Hij kwam nog naar
onze activiteiten en de maandelijkse vergaderingen. Bij het naar huis rijden, na de
vergadering op Linkeroever, zei hij telkens " het doet toch goed om zo iedere
maand bijeen te komen, de lunch, de babbel er eens tussenuit...” Hij zag er telkens
naar uit, " wanneer is de volgende vergadering van de verbroedering?"
Als Voorzitter nam ik zijn taak over en steunde hij mij om de ingeslagen weg tot nu
toe tot een goed eind te brengen.

Jacky, we zullen U missen, maar zullen u steeds in ons hart dragen. Rust in vrede.
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Jaarfeest op 28 januari 2012
Dit jaar vierde wij onze 65ste bestaan van onze verbroedering. Er hadden zich 42 deelnemers
ingeschreven. Het feest begon met een receptie waaraan de Provinciecommandant Kolonel SBH Dirk
Verhaegen en zijn echtgenote aanwezig waren. Het werd tijd om naar de feestzaal te gaan. Na de groet
aan het vaandel en het spelen van ons vaderlands lied was er een kleine toespraak van onze voorzitter die
een ogenblik stilte vroeg voor het herdenken van onze gestorven leden en helden. Ook bedankte hij de
trouwe leden voor hun vertrouwen in de Verbroedering. Daarna werd er overgegaan tot een lekker
feestmaaltijd die afgesloten werd met een prachtig versierde ijstaart. Na nog een praatje gingen we allen
tevreden naar huis.

65 jaar Verbroedering

1943 Samenkomst 4 Artilleristen

1947 Stichting Verbroedering met vzw.

1997 Koninklijke titel

2000 25 jaar Voorzitter Dhr. Roggemans P.

2000 Verkiezing Voorzitter Dhr. Pitz Jacky.

2006 Verkiezing Voorzitter Dhr. Pirlet Raymond.

2012 65e Verjaardag van onze Verbroedering

U kunt onze activiteiten volgen op onze website http://home.scarlet.be/verbarti/ en
http://picasaweb.google.com/verbarti
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WAAR WAS ONS VAANDEL VAN ONZE VERBROEDERING 2A-8A-RAL IN 2011
01 † Begrafenis Dhr. Jan Sleeckx Lid
02 Jaarfeest Verbroedering 2A-8A-RAL
03 † Begrafenis Dhr. Jean Bisschop Voorzitter NSB Kallo
04 Algemene Vergadering Verbroedering 2A-8A-RAL
05 Jaarfeest NVMBB Ekeren
06 Urne KFMB Burcht
07 Dag van de Verbroedering Brasschaat
08 Herdenking Bevrijding Hoboken
09 Herdenking Sterbos Wuustwezel
10 Dag der Vrede Deurne
11 Herdenking monument 4A Dungelhoefkazerne Peterstad Lier
12 Herdenking Kwatrecht
13 Herdenking Gijzenzele
14 Slag aan de Leie Kortrijk
15 Herdenking 3de Lansiers Geluwe
16 Memorial Day Waregem
17 Willemstad Nederland
18 Herdenking Brits monument Doel
19 Slag Zilveren Helmen Halen
20 † Begrafenis Lambrechts Voorzitter NVVS Antwerpen
21 Dodenhulde Deurne
22 Herdenking weerstanders Bevrijding Haven Antwerpen
23 Station Noorderkempen Brecht
24 Herdenking Kallo
25 † Begrafenis Fernand Houtmeyers Antwerpen
26 Herdenking Breendonk
27 Herdenking bevrijding Merksem
28 AS Ekeren
29 Monument Brasschaat Oorlog kruisers
30 Herdenking Essen
31 Herdenking Kalmthout
32 Fakkel Schoten
33 Herdenking Schoonselhof
34 Polar Bear Wustwezel
35 Herstfeest Verbroedering 2A-8A-RAL
36 Begraafplaatsen Brasschaat
37 Kerkschip herdenking gestorven schippers
38 Herdenking Merode Berchem  
39 Te Deum O.L.Vrouwekerk Antwerpen  
40 Feest 175 jaar oprichting 1A – 2A – 3A te Bastogne
41 St. Barbara 11ste Genie Burcht
42 St. Barbara Bataljon Artillerie Brasschaat

BLOEMENHULDEN:
01 Dag Verbroedering Brasschaat Monument 2A
02 Dag Verbroedering Brasschaat Monument 8A
03 Dag Verbroedering Brasschaat Monument RAL
04 Herdenking Monument 4A Dungelhoefkazerne Peterstad Lier
05 Nationale Feestdag Peterstad Lier Monument “De Engel”
06 Dodenhulde Deurne
07 Herdenking Schoonselhof Monument Artillerie 1914
08 Wapenstilstand Peterstad Lier Monument “De Engel”
09 Wapenstilstand Peterstad Lier Monument Militair Kerkhof
10 Feest 175 jaar oprichting 1A – 2A – 3A te Bastogne
11 St. Barbara Kamp van Brasschaat monument St. Barbara
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15 Oktober 2011, Kring Modest bezocht het “Gunfire” Museum

Het was er dan toch van gekomen, net op de valreep of we hadden vorig jaar geen activiteit. Het zal u natuurlijk niet
verbazen dat de reorganisaties van minister De Crem een en ander heeft teweeg gebracht. De verhuis van Kwartier
Helchteren naar Kwartier West te Brasschaat heeft er geen goed aan gedaan. De leden en sympathisanten van Kring
Modest zijn de verre verplaatsing nog niet gewoon.

De bescheiden nieuwe start in het na-2A tijdperk is dus op 15 oktober 2011 aangevangen. Er waren al direct nieuwe
gezichten wat betekent dat er nog steeds interesse is en we verder de weg inslaan van de traditie.

Na een ferme opstopping aan het sportpaleis te Antwerpen en een goede koffie zijn we er mee begonnen. De
activiteit werd geopend met de welkomsttoespraak van Kapitein Verstraelen, die ondanks zijn intense opleiding de
tijd vond om de organisatie voor rekening te nemen.
In de voormiddag stond het bezoek aan het nieuwe “Gunfire Museum” gepland. Onder leiding van conservator
Commandant Jos Janssens is het museum met de artilleriestukken verhuist naar de gebouwen van de heli-
luchthaven. Tegen 2014 hoopt men de toegang aldaar publiek open te maken. Voor meningen onder ons een
nieuwe kennismaking van het museum in een andere omgeving.

D
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De trotse Conservator gaf ons een fantastische rondleiding. Chronologisch en met het kleinste detail werd het
ontstaan van de Artillerie ten gehore gebracht. Allerlei weetjes tot de legende van St-Barbara kwamen aan bod.
Voor velen is het terugzien van de oude stukken, waar ze zelf mee gewerkt hebben, een ontroerend moment waar
de herinneringen aan vroeger weer opgedist werden.
Ook de Luchtdoel Artillerie heeft er een gebouw apart gekregen. En dat de medewerkers van het museum van een
grapje houden mochten we ook merken: Af en toe verzetten ze eens een stuk om de conservator in de war te
krijgen.
Tot besluit is er nog de uitgebreide verzameling van de Kostuums. Niet enkel deze van de Artillerie, maar ook deze
van Cavalerie, Infanterie, MP, Politie, zelfs van de Aalmoezenier zijn hier te bezichtigen.
Na ons bezoek van een dikke 2 uur was het tijd om ons innerlijk te versterken met de barbecue. Alvorens aan tafel te
schuiven, werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om een groepsfoto te maken.

Tijdens het eten werd er nog nagepraat over de rondleiding, de toekomst van de artillerie en over de toekomst van
de Kring Modest.

Onze volgende afspraak is het feest van 800 jaar Lier. Het Bataljon Artillerie zal er aanwezig zijn gedurende het
weekend van 1Mei. Tevens zal er een Medaille parade plaats vinden en vermoedelijk ook de bevelsoverdracht.

Wij hopen u alvast talrijk te mogen begroeten.
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Bewaar het beste stuk voor het laatste.
Met de collega’s van het Regiment Para-Commando “Batterij Veld-Artillerie” belichten we een speciale groep die
vandaag deel uitmaakt van het Bataljon Artillerie.
Zoals met de woorden van Paul Jambers te zeggen:Wie zijn ze, Vanwaar komen ze, Wat doen ze.

Tot in 1973 werd de steun van het Regiment Para-Commando verzekerd door een Compagnie Mortieren 4"2. De
draagkracht van deze wapens is beperkt tot 4 Km., maar de afmetingen van een C-119 lieten het transport van ander
materiaal niet toe. Met de komst van de "Herc's", (C-130), transport vliegtuigen, is het mogelijk howitzers van 105
mm. voortgetrokken door vrachtwagens, aan boord te nemen en te droppen.

Voortaan beschikken de Para-Commando's over een verhoogde
vuurkracht: de howitzers van 105 mm. hebben immers een
draagwijdte van 10 km. De vroegere mortierschutters werden
opgeleid tot schutters van 105 mm. geschut. Dit gebeurde op een
uitgestrekt terrein, begroeid met bosjes en heide, gelegen op enkele
kilometers van Brasschaat.In de FM, (militair weekblad), van 19 juli
1973 verscheen onderstaand artikel, wat perfect de taak van deze
Para-Commando artilleurs omschrijft. En volledigheidshalve voegen
wij eraan toe dat de manschappen van de Batterij Veld Artillerie de
groene Commando muts dragen.

Op weg naar het schietterrein nr 3 gaan we een klein bosje door. Aan
de rand daarvan ontdekken we zes stuks, op één lijn opgesteld. Het is
begin juli, er staat een broeierige zon en de grond is stofferig door het
voorbijrijden van jeeps en vrachtwagens. "Vijf, vier, drie, twee, een,
nul", zes knallen deinen uit over het terrein, en enkele seconden later
ontsnapt er een blauwe rook uit de artilleriestukken. Een goeie
twintig seconden nadien weerklinkt opnieuw het doffe lawaai van de
explosies. De schietbanen zijn gericht op doelen die een vijftal
kilometer verder liggen. Twee kilometer vóór de stelling onderzoeken
"vooruitgeschoven waarnemers" de treffers. De eventuele
verbeteringen worden overgemaakt aan het "schietbureel", dat een
honderdtal meter achter de howitzers ligt, aan de rand van het bosje.
Mensen die de schietsituatie schetsen, de resultaten optekenen en
de doelen op een schietblad lokaliseren doen hier hun werk.

Van het "schietbureel" gaat deze informatie naar de vrachtwagen waar de Officier verantwoordelijk voor het vuren
van de batterijen met zijn leerlingen zich bevindt. Deze moeten op hun beurt instructies geven aan de verschillende
stukken, langs een veldtelefoon waarvan de draden tussen het duingras tot bij de stukken kronkelen.

Het is intussen 1130Hr geworden. De schietsessie van die
voormiddag is beëindigd. De aspirant-artillerie-para-
commando's met een gebruind gezicht door het mooie
weer, oefenen in de hitte voor het lijnen van hun stukken en
het gereedmaken ervan voor transport. Zes vrachtwagens
komen aangereden in deze duinen die een beetje aan onze
duinenkust doet denken. De howitzers worden vastgesjord
en voortgetrokken, een paar honderd meter verder van hun
eerste plaats. Vooral word eerst de goniometer geplaatst en
duidt elk stuk zijn juiste schietrichting aan. Deze 105
howitzers en hun vrachtwagens vormen op zichzelf reeds

een respectabel geheel, doch stuk voor stuk kan men ze droppen, en dat vooral is essentieel. Onder eenzelfde
drukkende zon wordt het vuren in de namiddag hernomen.
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Commandant Vandeschoor die de opleiding van de
Commando's in de Veldartillerieschool leidt, staat ook in
voor het vuurmaneuver, samen met Commandant Henrot,
eerste Korpscomd. van de nieuwe batterij. Meer dan een
samenwerken, zouden we zeggen, is het eerder een hecht
"samenleven" dat hier op dit terrein tussen de Artilleristen
en de Para-Commando's gerealiseerd wordt. Schot per schot
of in salvo's die door de zes stuks ineens afgevuurd worden,
knetteren deze 105 mm. onophoudelijk over het
schietterrein. Ook de precisie bij het vuren is er, door de
voortdurende verbeteringen die worden aangebracht bij de
schietafwijkingen in het vuren. De Para-Commando's
worden goede schutters. Deze artillerie-opleiding wordt
overigens nog vervolledigd door "droppingsoefeningen" met
het materiaal. Momenteel zijn de Paracommando's
vertrouwd geraakt met de 105 mm op de grond, het leren vuren neemt nu nog een belangrijk aandeel in hun
programma in. Want de opleiding van de kaders is nog niet volledig beëindigd. Eens deze opleiding afgewerkt, zal de
verdere bekwaming met de 105 mm howitzers dus één van de vele facetten van hun opleiding uitmaken.

Ze zullen elders de gelegenheid krijgen om hun "nieuwe"
talenten te laten zien als artillerist bij de proeven tijdens de
internationale schietwedstrijd van de AMF in september. De
Batterij Veld Artillerie oefent bij alle grote manoeuvres. Zo
vinden we de eenheid terug bij de oefening AMBIORIX die in
het najaar 1977 plaats heeft in onze Ardennen, meer bepaald
in de streek van Bertrix. Het hele gebeuren speelde zich af in
afschuwelijke weersomstandigheden. Maar de artilleurs zijn
flinke soldaten. Een perfecte uitrusting en een schitterend
uniform waardoor ze immer correct gekleed waren. Duidelijk
mensen die hun vak kennen.

Vanaf 2 maart 2004 maakt de Batterij Veld Artillerie deel uit van het 2A, maar vooral als steuneenheid van het
Regiment Para-Commando. De manoeuvres waaraan de eenheid deelneemt is duidelijk gericht op het nagestreefde
doen voor deze artilleristen: beweeglijkheid, aanpassingsvermogen en vuursnelheid. En daar zijn deze mensen heel
bedreven in. Regis Ultima Ratio is ook bij hen geen loos devies.

Zoals het een eer was voor 2A om dit Regiment Para-Commando’s binnen haar structuur gehad te hebben, is het
nog steeds een verrijking voor het Bataljon Artillerie. Voorwaar iets waar andere eenheden jaloers op zijn.
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BUITENLANDSE OPDRACHTEN VAN 2A

In deze bijdrage willen wij even de talrijke opdrachten vermelden die door personeel van
het 2de REGIMENT VELDARTILLERIE in het buitenland werden verricht, meestal in het
kader van de internationale samenwerking binnen de UNO of de NAVO. In de eerste 150
jaren van zijn bestaan waren die opdrachten niet talrijk en ook niet groots van opzet,
maar vanaf 1986 werden niet enkel de gemeenschappelijke oefeningen in internationaal
verband talrijker, maar vooral de PEACE-KEEPING opdrachten in het buitenland werden
een zware belasting voor het Regiment en zijn personeel.

Nog voor het 2de REGIMENT VELDARTILLERIE werd opgericht, moest het prille
Belgische leger reeds in augustus 1831 de wapens opnemen tegen de Hollanders; die
hun verdrijving moeilijk konden verteren en via de Kempen ons land aanvielen. Tijdens
deze TIENDAAGSE OORLOG wisten enkele compagnies artillerie, die toen nog
onafhankelijk opereerden, een  belangrijke bijdrage te leveren om de vijand te verslagen
in de gevechten van ZONHOVEN, KORTESSEM en LEUVEN. Vanaf 1836 zullen deze
compagnies deel uit maken van het nieuwe 2de REGIMENT VELDARTILLERIE.

Tijdens de Frans-Duitse oorlog in 1870 – 1871 wordt het Belgisch leger weliswaar niet
betrokken in de gevechten, maar onze troepen ( ook de artillerie) zullen de grenzen
bewaken in het oosten en het zuiden. Zij zullen beletten dat Franse of Duitse eenheden
via België naar het front zouden trekken en nemen deserteurs en vluchtelingen
gevangen.

Op 4 augustus 1914 wordt het Belgisch Leger betrokken in de oorlog, die eigenlijk weer
tussen FRANKRIJK en DUITSLAND woedde. Ondanks zijn dapper verweer en enkele
kleine overwinningen wordt het Belgisch Leger teruggedreven naar het Westen. Behalve
een klein gedeelte van het grondgebied, beschermd door de waters van de IJZER, wordt
ons land door een gewelddadige verdrukking bezet en in de grootste armoede
gedompeld.  Aan het front van de IJZER tot de SOMME laten duizenden soldaten hun
leven. Tijdens deze vier verschrikkelijke jaren zullen de kanonnen van 2A niet zwijgen en
eclatante overwinningen boeken in de veldslagen om NIEUWPOORT en aan de
REIGERSVLIET.
Als op 11 november 1918 de wapens eindelijk zwijgen, volgt een deel van het Belgisch
Leger de verslagen vijand tot over de grens. De BEZETTING VAN HET RIJNLAND, zal
de eerste echte buitenlandse opdracht zijn van het Belgisch Leger. Ook 2A levert daarin
een aandeel: een groep van 2A wordt gekazerneerd in AKEN bij het HK van de
Belgische Bezettingsmacht. Einde 1919 geeft België deze bezetting op en trekt zijn
troepen terug.
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Nauwelijks 20 jaren later wordt ons land opnieuw overrompeld door de Duitse
Wehrmacht. In een ongekende en vernietigende BLITZKRIEG dwingt de vijand het
Belgische Leger na nauwelijks 18 dagen dapper verweer tot overgave. Vier jaren van
meedogenloze bezetting en deportaties zijn opnieuw ons lot. Talrijke militairen en
burgers storten zich in de gewapende weerstand of vluchten naar ENGELAND , waar zij
de basis zullen vormen van een Belgische Brigade , die aan de zijde van de Britten zal
deelnemen aan de bevrijding van ons land.

Het verslagen DUITSLAND wordt opnieuw bezet, maar nu wordt zijn grondgebied
verdeeld in VIER geallieerde zones: in het Oosten: RUSLAND; in het Noorden : GROOT-
BRITANNIË , in het Zuiden  de VERENIGDE STATEN. Op aandringen van de FRANSEN
wordt in het Zuid-Westen een gebied toegewezen aan FRANKRIJK. NEDERLAND en
BELGIE krijgen op hun vraag een deel van de BRITSE zone onder hun bevoegdheid.
Voor BELGIE strekt dit gebied zich uit van AKEN tot KASSEL.

In deze BBZ ( BELGISCHE BEZETTINGSZONE) worden in vroegere Duitse kazernes
vooral eenheden van de Belgische LANDMACHT gestationeerd. Zij handhaven daar
aanvankelijk een strikt bezettingsbeleid.
Het 2de REGIMENT VELDARTILLERIE, heropgericht in februari 1946 te TIENEN, zal
eerst verblijven in de vroegere Duitse kazerne in DELBRÜCK, ten oosten van KEULEN.
Na een kort verblijf in EUSKIRCHEN zal het Regiment zich, vanaf 1952,  vestigen te
SIEGEN aan de Zuidrand van de Belgische Bezettingszone.
Ondertussen veranderd de wereld en vooral EUROPA van uitzicht: UNO en NAVO
worden opgericht. In het Oosten worden de troepen van het WARSCHAUPAKT een
dreigende tegenstander. DUITSLAND wordt in twee gedeeld : OOST- en WEST-
DUITSLAND en vanaf 1962 zal een “ IJZEREN GORDIJN” vanaf de Oostzee tot de
Balkan EUROPA in twee delen.
Ondertussen is ook het BEZETTINGSSTATUUT opgeheven en zijn de Belgische
Troepen loyale partner van de Duitse BUNDESWEHR. Zij heten nu BEGISCHE
STRIJDKRACHTEN IN DUITSLAND ( BSD). In alle garnizoenen worden. de banden met
de burgerbevolking en de NAVO-Partners steeds vaster aangehaald.

Als in 1950 de oorlog tussen NOORD- en ZUID – KOREA uitbreekt komt de UNO
tussenbeide en het Belgische Leger stuurt een bataljon Vrijwilligers naar het Oosten;
Onder hen ook een aantal vrijwilligers van 2A!

Enkele jaren later , in 1960,  bij de onlusten in de vroegere kolonie BELGISCH CONGO,
stuurt ons land een aantal MARSCOMPAGNIES naar Afrika om de Belgische burgers in
de kolonie te beschermen en te evacueren. Een zestal militairen van 2A ( verplegers en
koks) nemen als vrijwilligers deel aan de MARSCOMPAGNIE VAN DE ARTILLERIE,
gevormd door 43 A.

In de daarop volgende jaren zal Europa helemaal van uitzicht veranderen. Over steken
nationalisten de kop op en een aantal landen van het WARSCHAUPAKT maken zich
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onafhankelijk. Aanvankelijk gaat dat nog gepaard met veel geweld en onderdrukking,
maar geleidelijk aan groeit de onafhankelijkheid van een regime dat zich niet kan
handhaven.

In 1989 wordt de muur tussen Oost- en West-Berlijn gesloopt; het regime in OOST-
DUITSLAND wankelt  en zal tenslotte verdwijnen: DUITSLAND wordt herenigd. In de
SOVJET-UNIE zorgen “GLASNOST” en “PERESTROIKA” voor een nieuwe revolutie. Het
machtige SOVJETRIJK valt uiteen in tientallen staten en staatjes. Her en der voeren
rebellen een heftige strijd tegen het communisme.

Als ook in de BALKAN de strijd om de onafhankelijkheid begint en in JOEGOSLAVIE de
etnische bevolkingsgroepen mekaar op bloedige wijze te lijf gaan, grijpt de UNO in.
Vanaf 1991 wordt een UNO-VREDESMACHT opgebouwd op de strijdende partijen te
scheiden. Vanaf nu zal het Belgisch Leger een belangrijke bijdrage leveren aan deze
PEACE_KEEPING OPERATIONS, die de naam UNPROFOR ( UN PROTECTION
FORCE) draagt.
Vanaf midden 1992 stationeert het Belgisch Leger een gevechtsbataljon  in het noord-
oosten van de BARANJA, een provincie van het nieuwe KROATIE. Het hoofdkwartier
wordt gelegerd in een voormalige Joegoslavische kazerne in BELI MONASTIR. De
compagnies worden verdeeld over het gebied en hebben ondermeer de taak: infiltraties
te vermijden; bewegingen van strijdkrachten te melden, de bruggen van BETTINA ( naar
SERVIE) en van OSJIEK ( naar KROATIE) te controleren en hulp te verlenen aan de
bevolking, die zwaar getroffen wordt door het etnisch geweld.. Alle actieve eenheden van
het Belgisch Leger zullen aan deze operaties deelnemen. Zij worden telkens voor VIER
maanden uitgestuurd.

2A levert volgend personeel:
- van 29.12.1992 tot 27.04.1993:  een peloton voor BELBAT II in KOZARAC als

versterking voor 2/4L

Belbat 2
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- van 27.07.1994 tot 07.12.1994:  een compagnie  voor BELBAT VII in BARANSKA
PETROVO SELO als versterking voor 1C/GR

In de periode 1994 tot 1998 levert 2A ook versterkingen voor opdrachten in BOSNIE-
HERZEGOVINA. Het gaat meestal om tien tot twintig personen als chauffeurs voor
MOVING STAR of  BELUGA en voor BELBOS.

Ondertussen is in ex-Joegoslavië een nieuwe brandhaard ontstaan: etnische groepen
vechten een bloedige strijd uit in de Servische provincie KOSOVO. Om deze Albanese
en Servische zo veel mogelijk uit elkaar te houden stuurt nu de NAVO gewapende
eenheden naar deze provincie.
Van 30.08 tot 06.12. 1999 is een peloton van 2A ingedeeld bij de “battle-group” van 2/4L
in CENTER-CITY. De opdracht van BELKOS I is voornamelijk het ontwapenen van de
opstandelingen en het beschermen van etnische minderheden. Daarenboven wordt aan
GATE ONE in het Noorden de toegang naar de rest van SERVIE streng gecontroleerd.
Van 28.04 tot 30.08. 2001 levert 2A versterking voor de “battle-group” van Bvr/5Li
In 2002 vormt 2A de ruggengraat voor BELUROKOS 10, waaraan nu een compagnie
Roemenen en een peloton Luxemburgers deelnemen. Zij opereren van 26.07 tot 30.11
2002 vanuit NOTTING HILL, een kamp in Noord-Kosovo.

I
n

Belbat 7

Belroukos 10
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In 2003 mag 2A deelnemen aan een heel andere opdracht: een coöperatieoefening in
BENIN (West-Afrika). Een peloton van de C-Batterij uit BRASSCHAAT neemt samen met
het regiment Para-cdo deel aan deze oefening, die loopt van 18.11 tot 12.12.2003 onder
de naam DONGA.

In 2007 verandert 2A opnieuw van opdracht: voortaan staat AFGHANISTAN op het
programma. Van 03.07 tot 28.06 levert 2A een gevechtscompagnie ISAF voor de
bescherming van KAIA ( KABUL INTERNATIONAL AIRPORT) . Zij moeten ook de
toegang tot deze belangrijke vlieghaven controleren. Op 31 augustus 2007 wordt een
aanslag gepleegd op een Duits konvooi dat net de vlieghaven verlaat. Bij dit incident
worden ook VIER militairen van 2A, die de wacht verzekerden, licht gewond.

In 2008 en 2009 zijn elementen van 2A in KUNDUZ in het noorden van AFGHANISTAN,
waar zij onder Duits bevel, deelnemen aan de TPT  voor de heropbouw van de provincie.
Tenslotte zal een gevechtscompagnie van 2A , onder het bevel van Kapt (F) Kristel
REMES, opereren vanuit Kamp BELVEDERE in MITROVICA als BELKOS 31 van 27 .07
tot 30.11.2009.

Het is de laatste buitenlandse opdracht van 2A. In 2010 luiden de doodsklokken over het
Regiment en op 1 september 2010 houdt het regiment op te bestaan.  Buitenlandse
opdrachten worden nu uitgevoerd door de militairen van het BATALJON ARTILLERIE in
BRASSCHAAT.

ISAF 14

Belkos 31
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Programma 2012 – 2013

September 2012

Om liefdeswil (Things we do for love)

Auteur : Alan Ayckbourn (wiens “Het blijft onder ons” we speelden in 2010)
Genre : komedie
Regie : Frans Vercammen

Een Victoriaans huis in de rij. Barbara heeft haar leven netjes op orde. Ze leeft voor haar werk en
haar baas. Haar flat is te klein om er een man te houden. Die zijn trouwens slordig en zorgen voor
nutteloze emotionele verwarring. Als ze een klusje zelf niet kan klaren, vraagt ze het wel aan de
alledaagse postbode die de kelderflat van haar huurt. Mannen, liefde en seks? Het sop is haar de
kool niet waard. Dan komt een oude schoolvriendin op de proppen, met haar aanstaande
echtgenoot. De orde der dingen raakt in een mum van tijd kompleet verstoord.

November 2012

De mede-eigenaars

Auteur : Gerard Darier
Genre : komedie
Regie : Door Van Boeckel

De jaarlijkse vergadering van mede-eigenaars van een klein appartementsgebouw in Antwerpen
dreigt in chaos uit te monden door een overvolle agenda, het voorstel om een lift te installeren en
de zogezegd geheime relatie tussen één van de eigenaars en de syndicus. Deze knotsgekke
topkomedie zorgt voor een bulderende schaterlach van begin tot einde!!!

Naar traditie nodigt de schoolbond Lier ons uit voor
haar voorstellingen.
Hieronder vind u het programma van het najaar 2012 .
Het programma 2013 staat in de volgende Modest
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DEFENSIE

Bataljon Artillerie

BRASSCHAAT, 30 januari 2012

Aan de leden van de "Kring MODEST – 2A",

Geacht lid,

Na een stiller overgangsjaar, zal Kring Modest voor 2012 opnieuw lidgeld opvragen. Wij hopen u dan
ook opnieuw als lid te mogen begroeten. In bijlage kunt u de praktische regeling hiervoor
terugvinden.

Voor het komende jaar staan volgende activiteiten op de agenda:

Voor elke activiteit zal u nog een uitnodiging ontvangen. De data zullen tevens op de website terug
te vinden zijn (www.2de-artillerie.be). Vanaf september trachten we eveneens opnieuw een
toneelstuk van de Schoolbond te Lier te bewonderen.

Hopende u te mogen verwelkomen op de volgende activiteiten,

het bestuur van Kring MODEST

04 Mei 2012 Medailleparade van het Bn Aie en taptoe te Lier in het kader van
de 800ste verjaardag van Lier

22 Sep 2012 Familieactiviteit te Brasschaat voorafgegaan door de Algemene
Vergadering

07 Dec 2012 Sint-Barbara plechtigheid te Brasschaat (Dag Aie)
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Jaarlijks lidgeld KRING MODEST 2A Bijlage A

Gelieve 6 EURO als lidgeld 2012 te storten op het rekeningNr
979-0875443-23 (BE92 9790 8754 4323) t.v.v. KRING MODEST 2A met als mededeling "Lidgeld Kring
Modest 2012 - naam".

Gelieve dit formulier over te maken indien U in het verleden niet alle correspondentie heeft ontvangen

Eventueel over te maken aan : Kring MODEST
Kwartier West
2930 Brasschaat
KringModest2A@mil.be

Persoonlijke gegevens

Naam :  ......................................................................................................................................

Graad :  .........................................................

Mil adres (voor actief Pers) : ................................................................................................

Correspondentieadres :Straat : ......................................................... Nr : ...............

PostNr : ....................... Woonplaats :.................................

Tf / GSM : .......................................................

email-adres : ....................................................

Handtekening : ..............................................

Ik wens in de toekomst mijn briefwisseling te ontvangen :

- enkel via post (1)

- enkel via email (1)

- via email en bevestigd per post (1)

(1) schrappen wat niet past
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Het eenheidsblad door de jaren heen



Tweede in naam, Eerste in faam

Jaargang 59 nr. 1 Pagina 2

www.2de-artillerie.be

Redactie
www.2de-artillerie.be

Werkten mee aan de uitgave
Louis Vranckx ere-archivaris 2A

Verbroedering 2A-8A-Ral
http://www.para-commando.be/bij_v_art.html

Schoolbond Lier


	01 voorblad.pdf
	01a tweede bladzijde.pdf
	02 voorwoord.pdf
	03 175 jaar artillerie a.pdf
	04 175 jaar artillerie-3b.pdf
	04a st barbara en 65 b.pdf
	04b vaandel verbroedering a.pdf
	05 activiteit van modest a.pdf
	06 ken je collega.pdf
	08 buitenlandse opdrachten a.pdf
	09 schoolbond.pdf
	10 Uitnodiging kring Modest.pdf
	11 collage.pdf
	12 lb.pdf

