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V oorwoord

DAG ALLEMAAL,

Jullie hebben alweer een nieuwe MODEST in handen, de
vijfde reeds sinds 2A ter ziele is gegaan.

Dat dit mogelijk is danken jullie aan de onbaatzuchtige
inzet van enkele collega's

Maar alvorens dit blaadje in jullie handen komt, is er
heel wat werk en inzet aan te pas gekomen: er moeten
artikels geschreven en verzonden worden; er moeten
foto's worden uitgezocht, de klaargemaakte teksten
moeten afgedrukt en gebundeld worden en dan moet
die MODEST ook nog bij de lezers geraken.

En dat kost tegenwoordig veel geld. Werd vroeger
het blad MODEST gedrukt en verspreid door de zorgen
van 2A, is dit nu niet meer het geval. Het BATALJON AR-
TILLERIE, de opvolger van de artillerie-eenheden in
BRASSCHAAT, verleent enkel nog steun voor de versprei-
ding via de post, Daarom een eresaluut aan Daniël, Erik
en Ronny voor hun belangloze inzet.

Einde januari hebben zowel de VERBROEDERING 2A - 8A
van de Oud-strijders en de VRIENDENKRING 2A met de
anciens van SIEGEN hun jaarfeest gevierd. Het is goed
dat deze banden nog bestaan en oud-collega's elkaar
nog eens kunnen ontmoeten in een aangename kring
met eten en drinken erbij. Ook de KRING MODEST pro-
beert uit zijn as te verrijzen, maar hier is de situatie iets
moeilijker. We zullen moeten afwachten hoeveel artil-
leurs nog reageren op de oproep van Erik VERSTRAELEN
om (opnieuw) lid te worden van de KRING MODEST
2A. Het jaarprogramma wordt alvast voorgesteld.

In dit nummer leest u o.a. een artikel over het leven van
een wachtmeester, zijn dienstplicht en zijn tijd onder de
wapens. Maar ook de nieuwe dingen komen al eens aan
bod

Met nog enkele andere bijdragen roept deze MODEST
weer herinneringen en gebeurtenissen op, waarvan som-
mige al vergeten dreigen te worden.

Nu 2A zelf geen geschiedenis meer kan schrijven, moe-
ten wij blijven herinneren aan de mooie geschiedenis van
onze geliefde eenheid.

Aan allen die daaraan meewerken, onze waardering en
oprechte dank.

LOUIS VRANCKX
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Op facebook staan heel wat groepen waar heel wat mensen herinneringen ophalen van de tijd dat “het Belgische le-
ger” zich nog in de BSD bevond. Als redactie gaan we daar natuurlijk regelmatig op bezoek. Onze aandacht werd ge-
trokken naar een artikel uit de Siegener Rundschau, een plaatselijke krant, van 8 september 1994.

Op de cover
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Als het om kanonnen gaat, is uw redactie er als de kippen bij
om dit te lezen. Als ik het artikel lees, zie ik de snoodaards
voor mijn ogen, juist, ikzelf kwam hen tegen aan het monu-
ment van 2A te Ludenscheid. Hun leven bij ons geliefd Regi-
ment begon in 1962 toen de stad Siegen deze kanonnen in
bruikleen gaf. De geschiedenis van deze kanonnen gaat te-
rug tot de 19de eeuw toen Heinrich von Achenbach (1929-
1899) ,ere-bureger van de stad Siegen en “Ober-president”
van de provincie Brandenburg, zich tijdens zijn ambtstermijn
grote hoeveelheden schroot van de legeroverschotten liet
omsmelten door de Siegense industrie. De firma Gonterman
schonk in 1897 vier van deze kanonnen als herinnering aan

de Frans-Duitse oorlog die woedde van 1870 /71. Eerst wer-
den ze opgesteld aan het oorlogsgedenkteken aan de markt,
in 1927 vonden ze dan een nieuwe standplaats op de
Hasengarten Batterie aan het Oberen Sloss . Onze twee ka-
nonnen maakten de verhuis mee in Siegen, gingen dan op
stap naar Ludenscheid om dan uiteindelijk in ons Kwartier te
Helchteren te belanden. In 1994 namen we afscheid en ver-
trokken ze terug naar de Heimat waar ze op 7 september zijn
terug geplaatst. Zo komen we in Siegen steeds een bekende
tegen.

Kazerne Bricart 1967

Kazerne Yzer 1980

Kwartier Helchteren 1993
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HAKKELGAREN

Over het stuk
Ergens in een stad in een politiebureau ondervraagt een inspecteur, een oude rot in het vak, een man. Hij wordt
verdacht van moord op zijn buurvrouw en haar dochtertje die al negen maanden spoorloos zijn. Hij ontkent en
drijft zijn ondervrager tot het uiterste door van de hak op de tak te springen en allerlei onwaarschijnlijke verhalen op
te dissen. Zal de inspecteur een bekentenis kunnen afdwingen of blijft hij in het ongewisse? Dat komt u te weten in
deze intrigerende psychologische thriller.

Zaterdag 20 april

Een traditie: Toneel door de Schoolbond Lier

Als eerste activiteit gaat Kring Modest de culturele toer op

Auteur
Roger Van Ransbeek
Cast
Dimitri De Raedt, Herman Alaers, Veerle Van
Dessel en Patrick Dyckmans

Regie
Luce Plinke

Jaarlijks lidgeld KRING MODEST 2A

Gelieve 6 EURO als lidgeld 2013 te storten op het rekeningNr 979-0875443-23

(BE92 9790 8754 4323) t.v.v. KRING MODEST 2A met als mededeling "Lidgeld
Kring Modest 2013 - naam".

Gelieve dit formulier over te maken indien U in het verleden niet alle correspondentie heeft ontvan-
gen

Eventueel over te maken aan : Kring MODEST
Persoonlijke gegevens

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

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

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

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

PostNr : ....................... Woon-
plaats :.................................

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)
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We beginnen er best nu aan want binnen 2 nummers zitten we al volop in 2014. Overal is de aanloop aan de her-
denking begonnen. Ook ons 2A heeft daar mee geschiedenis geschreven. Dit alles staat in het deel II van ons ge-
schiedenisboek dat u kan downloaden in PDF– formaat van onze website. Maar er is nog meer: Op www.2rva.be
kan u het integraal lezen, deze site is in opmaak en moet de leesbaarheid verbeteren. Onze archivaris Louis
Vranckx heeft u in zijn lange loopbaan bij 2A ongetwijfeld over de Groote Oorlog verteld en geschreven. Maar nu
presenteren we een nieuw werk van een man die het allemaal heeft meegemaakt. Zijn kleinzoon heeft het leven
van zijn grootvader uitgepluisd en er een eindwerk van gemaakt voor zijn studies middelbaar onderwijs. Vanaf nu
laten we Gabriel Vanrobaeys, dienstplichtige en soldaat van 2A die het allemaal heeft meegemaakt aan het woord
door de pen van zijn kleinzoon Bart Pattyn. Gezien de omvang gaat dit in afleveringen, we zullen de jaren meevol-
gen met een verschil van 100 jaar. Dit jaar krijgt u de inleiding tot en met het aanvangen van het oorlogsgeweld in
1914. Voor hen die niet kunnen wachten plaatsen we het ganse verhaal met de bijlagen al op onze website.

Wij danken dan ook de familie Pattyn voor het beschikbaar stellen van dit werk.
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Gabriel als jonge wachtmeester
bij de artillerie

Gabriel als eerste wachtmeester
bij het 8ste artillerieregiment

Inleiding

Vier jaar lang was de Westhoek het strijdtoneel van ‘Den
Grooten Oorlog’.

De IJzerfrontroute slingert zich nu als een stille getuige door
de poldervlakten, langs militaire sites, musea en begraafplaat-
sen. Overal in ons land vinden we monumenten als eerbetoon
aan die jonge mannen die lang geleden ten strijde trokken en
er het leven verloren.

De meesten waren nog te jong om kinderen te hebben die
later herinneringen aan hen zouden ophalen. Nu ook hun va-

der, moeder, broers en zusters overleden
zijn, worden de herinneringen in de fami-
lie schaarser en wordt hun naam nog
zelden of zelfs nooit meer genoemd. Wat
hen nog rest, is hoogstens een vergeelde
foto, een stoffig dossier en hun naam op
een steen…

Anderen hadden meer geluk en wisten
die grote oorlog te overleven.

Gabriël Joseph Vanrobaeys was pas 20
toen hij als loteling bij de artillerie werd
opgeroepen. Hij was één van die vele
Vlaamse jongens die 7 jaar later, in de
zomer van 1914, werden gemobiliseerd
en in Leuven het 2de artillerie-regiment
vervoegde.

Gabriël was mijn overgrootvader, mijn
vaders grootvader langs moeders zijde.
Hij liet mijn vader zijn sabel na, die siert
nu onze woonkamer, naast zijn foto.

Voor mij liggen zijn vele eretekens. Volgens zijn militair dos-
sier kreeg Gabriël de ijzermedaille “pour sa participation au
combats de l’ Yser entre le 17 et le 31 octobre 1914”. Het oor-
logskruis werd hem verstrekt  “pour le courage et le dévoue-
ment don’t il a fait preuve au cours de sa longue présence au
front”.

Later volgden nog “la décoration militaire 2ieme classe”, dit “en
récompense de ses bons services” en de overwinningsmedail-
le. Nog veel later werd hij vereremerkt met de Leopoldsorde,
kreeg hij een een kroonorde opgespeld en werd hij onder-
scheiden als officier in de orde van Leopold II.

Mijn vader was reeds jarenlang geïntrigeerd door een vermel-
ding op de ‘Tableau d’ Honneur’ van het 2de artillerieregiment -
grouppe Pontus. Deze verwijst naar een vermelding in het
legerdagorder op 26 oktober 1915 van de korporaal-wielrijder
Coquelet en van de artilleristen Colassin en Van Robays.

Het gebeurde toen wel meer dat namen verkeerd werden ge-
schreven, maar zou het kunnen …

Pas toen mijn grootmoeder begin 2010 ergens in een godver-
geten doos allerlei unieke documenten terugvond die betrek-
king hadden tot de legerdienst van haar vader, laaide een
passie op en begon een verwoed opzoekingswerk naar zijn
‘voetsporen’.

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en de interesse naar zijn
oorlogsverleden was groot want hoe onbeduidend mijn over-
grootvader ook was, ik wilde zijn bijdrage in de oorlogsmachi-
ne van 14-18 kennen, ik wilde als het ware zijn veldtocht re-
construeren en door de ogen van een artillerist, het lot van die
vele Vlaamse jongens achterhalen.

Door middel van een casestudy over mijn overgrootvader pro-
beer ik de betekenis van woorden zoals “ijzerwacht, frontstre-
pen en/of veteraan” te plaatsen, hoopte ik misschien stiekem
op wat heroiëk of zou ik op zijn minst een, in sluiers, verscholen
familieverleden herontdekken.
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Ik nodig de lezer uit om nu samen terug te keren naar het België van voor en tijdens de Eerste  Wereldoorlog, naar de tijd van
zijn loting, zijn dienstplicht en zijn campagne 14-18.

1830 - 1914 Waar het verhaal begint.

De loting.

Na zijn onafhankelijkheid in 1830 besloot het jonge
België de militiewetgeving(2) van het Koninkrijk der

Nederlanden met betrekking tot de rekrutering te blijven gebrui-
ken. Dit systeem hield in dat het leger hoofdzakelijk moest zijn
opgebouwd uit vrijwilligers, maar wegens een gebrek aan kan-
didaat-soldaten bleef de loting de voornaamste bron van rekru-
tering.

Artikel 60 van de militiewet van 1817 stelde dat alle jonge man-
nen zich voor de loting moesten inschrijven in het jaar dat ze
19 werden. Deze jeugdige ouderdom werd echter in vraag ge-
steld want veel van de kandidaat-soldaten bleken nog niet vol-
groeid. In die tijd werd men overigens pas op 21 als volwassen
beschouwd. Uiteindelijk werd in 1848 de wet van 8 mei 1847
bekrachtigd, waardoor de inschrijving in het militieregister
voortaan zou gebeuren als 20-jarige.

De wet van 1847 voorzag ook in een aantal medische, sociale
en economische redenen om een dienstplichtige vrij te stellen.
Daar de wet niet volledig ‘waterdicht’ was, kregen echter heel
wat dienstplichtigen een dienstvrijstelling. Was men vermogend
genoeg, dan kon men zich een plaatsvervanger kopen. Lukte
het niet langs die weg, dan bleef er nog de dienstweigering.

Een gebrekkige administratie zorgde voor heel wat ontduikin-
gen, maar de overheid bleef niet machteloos toezien en de
gendarmen waren heel bedrijvig…

De inschrijvingen of ‘conscripties’ eindigden in regel op 31 de-
cember waarna men ergens in februari overging tot de loting.

De ‘conscrits’(3) ontvingen een oproepingsbevel met de datum
van de ‘droeve februaridag’ en de plaats van samenkomst, wat
meestal een of andere herberg was.

Daarna trokken de kandidaat-soldaten naar de hoofdplaats van
hun militiekanton. Dit gebeurde nogal dikwijls met de nodige
ophef en in de grotere gemeenten kwam er zelfs een stoet aan
te pas, al dan niet met de plaatselijke fanfare op kop, zodat het
gebeuren meteen een kermisachtige vertoning werd. Om de
goede gang van zaken te waarborgen eiste de militiecommis-
saris dan ook dat de veldwachter van de gemeente de jongelui
zou begeleiden.

Militiewetgeving(2):

Wetgeving omtrent het rekruteren van soldaten voor het Belgisch leger.

Conscrit(3):

De benaming die men gaf aan een jonge man die werd opgeroepen
voor de loting.
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In de militiehoofdplaatsen heerste dan weer een gespannen
drukte waar vooral de herberguitbaters beter van werden.
Onder invloed van drank kwam het regelmatig tot vechtpartij-
en waarbij nogal eens bloed vloeide.

De militiecommissaris, dat was een officier met minstens de
rang van luitenant-kolonel, vormde samen met één officier en
twee onderofficieren de militiecommissie. Daarbij waren na-
mens de dorpsgemeenschap steeds twee gemeenteraadsle-
den getuige van het wettelijk verloop van de operatie.

De ‘conscrits’ van iede-
re gemeente werden
samen voor de militie-
commissie gebracht
terwijl de anderen bui-
ten wachtten.

Vervolgens werd ieder-
een op zijn lengte ge-
meten. De overheid
hechtte blijkbaar veel
belang aan deze meting
want het meetinstru-
ment werd jaarlijks offi-

cieel geijkt.

Daarna nam de voorzitter een evenredig aantal briefjes die elk
met een nummer waren bedrukt. Hij parafeerde ze en stak ze
stuk voor stuk in een kokertje dat hij telkens met luide stem in
een trommel gooide. Ten slotte
werden de kandidaat-soldaten in
alfabetische volgorde opgesteld.

Telkens nadat de onderofficier
eens aan de lotingstrommel had
gedraaid, mocht ieder op zijn
beurt er een kokertje uit ‘loten’.
Dit kokertje werd overhandigd

aan de voorzitter die er meteen het papiertje uit haalde en het
nummer voorlas .

het papiertje met zijn geluks- of ongeluksnummer werd vervol-
gens aan de loteling teruggegeven.

Het leger stelde jaarlijks een tabel op waar men onderzocht
hoeveel mankracht men nodig achtte om de regimenten op
sterkte te houden. Op basis van deze gegevens werd dan bere-
kend hoeveel personen er moesten worden geloot per provin-

cie,  per kanton en per stad of gemeente. In de praktijk beteken-
de dit dat de nummers, lager of gelijk aan dat getal, er zich had-
den ingeloot.

Op die manier werden jaarlijks zo’n 10.000 en vanaf 1869 zelfs
12.000 jongelingen ‘gevraagd’ om het vaderland te dienen. Dit
be-

tekende dat, rekening houdend met de toenmalige bevolking,
ongeveer één op de 410 Belgen onder de wapens moest. Om-
gerekend was dit voor de twintigers een verhouding van onge-
veer één op vier.

De loting werd overigens in België, als laatste land in Europa,
afgeschaft door de nieuwe militiewet van 1909. Vanaf dan zou
slechts één zoon per gezin onder de wapens worden geroe-
pen. Vanaf 1913 volgde dan de algemene dienstplicht die in
1994 werd opgeschort.

* Deze tekst is een verkorte bewerking van volgende internetartikelen:

- STEEL, B., 2008. Conscriptie en Loting [online]. Beschikbaar op:

http://www.baasgansendonck.be/archief%20de%20loteling/artikels/Steel-
conscriptie.html  [geraadpleegd op 10 februari 2011]

- DE WOLF, P., 2011. De Loting [online]. Beschikbaar op:

http://www.abl1914.be/organisatie/loting.htm [geraadpleegd op 10 februari 2011]

Een loteling.

Mijn overgrootvader werd geboren op 3 juni 1887 als
oudste zoon van Charles Vanrobaeys en Léonie Clee-

newerck. Hij heeft een ouder broertje dat op de leeftijd van am-
per 3 maanden is overleden, nooit gekend. Na hem groeide het
gezin nog met 4 broers en 5 zussen.

In 1906 woonde Gabriël nog thuis bij zijn ouders, broers en
zussen. Het gezin woonde pal op de Belgisch-Franse grens, in
Kapelhoek, een gehucht van Beveren-IJzer. Zijn ouders waren
uitbaters van een grenswinkel en hadden ook wel iets van doen
met landbouw.

Voor de militaire overheid was Gabriël een ‘cultivateur’, hij han-
delde in granen en vetten…

Ergens in de loop van 1906 is Gabriël, toen 19 jaar oud, naar
het gemeentehuis van Beveren-IJzer getrokken. Daar heeft hij
zich laten opnemen in het “register tot inschrijving der personen
die op den 1ste januari 1907, krachtens de artikelen 6, 7 en 9
der wet, deel moeten nemen aan de loting voor de lichting der
militie’.

Lotingstrommel, teruggevonden in het gemeentearchief van Beveren-IJzer

Het militieregister uit 1907 van Beveren-IJzer
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Ik heb zijn inschrijving in dit register kunnen raadplegen. Ze
werd opgenomen onder het nummer 10. Overigens blijkt dat
hijzelf de aangifte heeft gedaan en niet onbelangrijk is een
bijgeschreven opmerking die stelt dat “ zijne kennis strekt ver-
der dan lezen en schrijven”.

Op 31 december 1906 werd dit inschrijvingsregister gesloten
en er kan worden aangenomen dat de lijst met de ‘conscrits’ 3
dagen later aan of rond het gemeentehuis van Beveren-IJzer
werd gepubliceerd.

Dit inschrijvingsregister bevattends zeventien namen is open-
gebleven van 1 tot 31 December en werd dien dag gesloten ten
4 uren ’s namiddags.

werd getekend door de burgemeester

De Burgmeester des gemeente Beveren In Yzer verklaart dat
de lijst des personen opgenomen in dit register van inschrijving
gesloten den 31 December 1906, is afgekondigd den 3 Januari
1907 en aangeplakt is gebleven tot 10e derzelfde maand.

Beveren In Yzer den 11 Januari 1907

werd getekend door de burgemeester

Administratief werd nu een 2de register geopend, waarbij de
inschrijvingen in een alfabetische volgorde werden geplaatst.
Uit dit register blijkt dan weer dat 17 personen zich in 1906 in
Beveren-IJzer hadden laten inschrijven.

Vervolgens werden beide registers voor datum van 15 januari
overgemaakt ter beschikking van de  arrondissementscommis-
saris van Veurne-Diksmuide. Die nam kennis van de ingeschre-
venen en stuurde beide registers na ondertekening terug, sa-
men met een begeleidende brief waarin plaats, datum en tijd-
stip van de loting werd bepaald.

Ook Gabriël en de andere zestien kandidaat-soldaten kregen
zo’n brief.

Waar en wanneer de loting heeft plaatsgevonden, kon ik nog
niet achterhalen. Ik moet het stellen met de wetenschap dat het
24e militiekanton zich uitstrekte over de toenmalige gemeenten
Alveringhem, Beveren-IJzer, Ghyverinchove, Hoogstaede,
Isenberghe, Sint Ricquiers, Stavele, Vinckem en Wulvering-
hem.

Omdat uit onderzoek blijkt dat de loting van het 23e militiekan-
ton heeft plaatsgevonden in het stadhuis van Veurne op 6 fe-
bruari 1907 om 9.30 uur en dat op diezelfde datum en uur ook
de lotingen in Poperinge en Ieper hebben plaatsgevonden, kan
worden aangenomen dat ook Gabriël op die bewuste woens-
dag zijn lot letterlijk in handen nam.

Een onderofficier draaide aan de trommel en vervolgens diepte
Gabriël er een kokertje uit.

Ik zal nooit weten of mijn overgrootvader kalm of nerveus was,
toen hij het overhandigde aan de militiecommissaris. Werd hij
bleek of kreeg hij kleur toen deze laatste het kokertje opende,
het papiertje eruit haalde en met luide stem riep “dixneuf - ne-
gentien” terwijl hij het lot aan mijn overgrootvader teruggaf.
Gabriël wist meteen dat hij er zich in had geloot.

Het nummer 19 werd onmiddellijk bijgeschreven naast zijn
naam in het militieregister.

In het militair dossier van Gabriël treffen we dan ook een
verwijzing naar de loting als volgt :

“ province de flandre occidentale,  24e canton - commune de
Beveren sur Yzer - n° 19 du tirage ”.

Tijdens het daaropvolgend medisch onderzoek werd Gabriël
gemeten, vandaar dat we uit zijn militair dossier weten dat hij
1,695 meter groot was, ofschoon er in een ander stuk dan weer
1,71 meter werd opgegeven.

Hoe dan ook, hij was dus groter dan de minimum vereiste 1,57
meter.

Bovendien was hij ook nog in goede lichamelijke en geestelijke
gezondheid en dat allemaal was voldoende om soldaat te wor-
den.

Zijn militair dossier beschrijft Gabriël overigens als iemand met
een ovaal gezicht, met kastanjebruine haren en  wenkbrauwen,
met bruine ogen, met een puntige neus en snor en met een
kleine mond.

Men had hem waarschijnlijk op basis van deze beschrijving zo
gemakkelijk kunnen herkennen of zelfs een  moderne robotfoto
kunnen maken!

Cyriel Feys-Callewaert  wasin 1907 burgemeester van Beveren-IJzer .
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Op 3 juli 1907, zijn twintigste verjaardag, werd Gabriël toege-
wezen aan het 4de regiment artillerie dat hem drie maanden
later als milicien heeft opgeroepen voor zijn actieve dienst.

Op een dinsdagmorgen, die 1e oktober 1907 vervoegde
Gabriël zijn regiment in Tienen.

De dag ervoor had hij vrij zeker de paardentram genomen
langs Roesbrugge naar Poperinge, om daar op de trein te
stappen en via Kortijk, Brussel en Leuven naar Tienen te spo-
ren.

Bij hun inkwartiering(5) verloren de recruten gewoonlijk de
band met hun omgeving, ouders, vrienden. Om dit zoveel als
mogelijk tegen te gaan, bestond er een wet die stelde dat de
soldaten, indien mogelijk, met anderen uit dezelfde regio
moesten worden gekazerneerd.

Omdat de artillerie en de cavalerie toen slechts uit enkele
korpsen bestonden, was dit bij hen niet van toepassing. We
kunnen dan ook aannemen dat, wie bij deze wapens diende,
gedurende zijn volledige dienst, op enkele verlofdagen na,
weg was van huis.

De beveltaal in het leger was het Frans, maar voor heel veel
Vlaamse soldaten moet dit als Latijn hebben geklonken. De
bevelhebber gaf dan maar zijn orders in het Frans en een
ondergeschikte zorgde voor een vertaling of iets wat daarvoor
moest doorgaan.

Daar lag nu net een troef van mijn overgrootvader. Gabriël
woonde immers niet alleen pal op de Belgische-Franse grens,
hij had ook gestudeerd in het Saint Minogue College in het
Noord-Franse Bergues en was op die manier meer dan per-
fect tweetalig en bijgevolg dus een geschikte tolk.

Uit zijn militair dossier blijkt dat hij al op 1 april 1908, dat is 6
maanden na zijn indiensttreding, werd bevorderd tot korpo-
raal. Bij de rijkswacht, de cavalerie en ook de artillerie had
men het dan echter over een brigadier.

Op 10 februari 1909 volgde dan zijn benoeming tot sergeant
die men bij de artillerie aanspreekt als wachtmeester,  eh …
correctie,  dat was toen een ‘maréchal de logies’.

Wanneer wij het over de dienstplicht hebben, dan denken
ouderen nog aan hun eigen legerdienst die, afhankelijk van
enkele factoren, meestal ergens tussen de 6 en de 15 maan-
den heeft geduurd.

In het begin van de vorige eeuw duurde de legerdienst wel
iets langer, zo’n 15 tot 30 maanden, afhankelijk van de inter-
nationale situatie. Daarna kon men nog gedurende 8 jaar te-
rug opgeroepen worden.

We weten dat mijn overgrootvader 30 maanden heeft gediend.
Op 31 maart 1910 mocht hij met onbepaald verlof en vanaf dan
maakte hij deel uit van het reserveleger.

Op 1 oktober 1910 werd Gabriël ingevolge een reorganisatie
binnen het leger, overgeplaatst naar het 6de regiment artillerie

en omdat men binnen de artillerie maar bleef reorganiseren,
muteerde hij op 16 december 1913 naar het
2e artillerieregiment.

Nu, dat zal allemaal wellicht niet zijn grootste zorg geweest zijn.
Hij zal toen wel gedacht hebben voorgoed verlost te zijn van het
soldatenleven, maar niets was minder waar….

In 1914 werd hij opnieuw opgeroepen en vier jaar front aan
de IJzer stond hem te wachten!

Word vervolgd….
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Uitslag van de wedstrijd

Wat schortte aan deze foto? Achter de M109 hangt een tekst die
een M108 beschrijft. Een en ander klopt hier niet. Toen het monu-
ment, de M108, moest ingehuldigd worden, was die niet klaar. Om
de festiviteiten toch te laten doorgaan heeft men vlug zijn opvolger
opgetrommeld. De gewone burger, al is hij van Brasschaat, zal het
verschil wellicht niet gemerkt hebben, maar menig Artillerist zal zijn
wenkbrauwen eens gefronst hebben. Een goede reden om u dan
ook eens te testen of u mee was.

Renaat Van Theemsche ,Guy Gillissen, Peter de Caluwe, Peter Severijns en Claude Desmet hebben
met de wedstrijd deelgenomen en zij hebben het zich wellicht niet beklaagd. De winnaar was Peter Seve-
rijns die de fles Champagne heeft gewonnen, en er waren geen verliezers, alle deelnemers hebben een
check van 7 euro gekregen om in de plaatselijke zaak een wijntje te gaan kopen.

Daarom is het spreekwoord: Meedoen is belangrijker als winnen

Ondertussen staat de juiste Howitzer M108 op zijn plaats met de naam Barbara,, naar de patroonheilige.

Op picasaweb vinden jullie 321 albums over 2A

https://picasaweb.google.com/2de.Regiment.VeldArtillerie

Heb je ook foto’s, wij ontvangen ze graag en plaatsen
ze als herinnering online.

Er is tevens een nieuwe Facebook groep:

Vrienden van 2A

Wij nodigen tevens uit om ook eens iets te schrijven voor onze Modest

Mailen kan altijd naar: info@2de-artillerie.be
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K rombaanvuur

Het woord zelf verraad het al, wat niet recht is, is krom. Wij als artilleristen zien het doel niet,
er verloopt wat tijd tussen de lont aansteken en, hopelijk, het doel  treffen. Zijn we ernaast, dan
doen we het meestal nog eens over. En wegens de afstand, de zwaartekracht, de natuurlijke
kromming van de aarde, de luchtlagen en nog verscheidene factoren maakt dat het een
kromme baan is dat het projectiel aflegt. Niets nieuws, maar het kan beter.

Reeds in 1992 begonnen de studies en in 2004 was men er klaar mee: Raytheon Excalibur
M982, een GPS geleid projectiel dat wordt afgevuurd met de M109 A6 Paladin en de M777
Houwitser.

De M109 A6 kennen we nog, onze artillerie
eenheden hadden tot voor 2005 de M109 A4,
die werden vervangen door de Howitser
GIAT Light Gun Mk II 105 mm en de
mortier 120 mm Rayé Tracté F1. .

De M777 Houwitser is een licht metalen
(titanium) getrokken kanon van Britse
makelij, eentje dat ook goed bruikbaar is voor
speciale interventies zoals voor onze Para’s.
Vandaag is dit het kanon bij uitstek.
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En dan komen we terug op onze Excalibur M982. Eens in de lucht gaat die zelfstandig op het doel af. De feiten
spreken voor zich. Afgevuurd van op een afstand van 30 km, komt hij zo bij u de huiskamer binnen. Trefzeker!
Mocht hij toch uit de baan gaan, dan zet hij zichzelf uit ten einde geen collaterale schade toe te brengen.

Afgevuurd met een fout van 20 graden op de
waakrichting komt die nog aan.

Je moet nu ook steeds de waak houden boven je
hoofd, hij komt verticaal binnen.

Zie hem binnenkomen

Ook voor de huidige Belgische wapensystemen bestaan gelijkaardige technische mogelijkhe-
den. Misschien een goed idee?
http://en.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur
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Helaas, ook enige dierbaren zijn ons ontvallen. We krijgen

niet altijd een bericht, het is dan ook via-via.

We zullen er ongetwijfeld vergeten, maar toch eren we zij

die we goed hebben gekend.

Arnold Declercq (Nolleke)

23 November 2012

Hij was steeds trots om onze mascotte te

mogen verzorgen.

Steeds opgewekt, en nu

missen we jou.

De geschiedenis van 2A staat dankzij onze Kolonel te boek.

Wij groeten u !
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