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oorwoord

DAG MODESTERS

Wat een jaar. We gaan 2020 niet gauw verge-
ten. De herdenkingen van het einde van wereld-
oorlog II zijn hierdoor grotendeels de mist in
gegaan.

Maar het negatieve positief bekijken is de kunst.

Plots konden we niet zomaar op vakantie en
was het zoals in de ouwe tijd: Vakantie in eigen
land. Van het weer mochten we niet klagen met
temperaturen die ons aan Spanje doen denken.
Vooral het wandelen en de fiets werd heront-
dekt en zo kwamen we tot het eerste onderwerp
van dit nummer: Sourbrodt, het verleden en
heden en de prachtige Vehnbahn.

En van verrassing gesproken: Modest XII werd
de nieuwe mascotte, geschonken door de Pe-
terstad Lier. We wensen hem alvast een lang
leven toe.

We mochten ook kennis nemen van de bevels-
overdracht in het Bataljon Artillerie door de Lui-
tenant Kolonel SBH Patrick Mestdagh.

De Kring Modest kwam ook in beeld tijdens de
opmaak van dit nummer. Van uit het Kabinet
Chef Defensie kwam de vraag aangaande de
erkenning van de vereniging. Dit proces is lo-
pende.

Verder wens ik elkeen een goede gezondheid
toe, let vooral op wat je doet en vermijd besmet-
ting, hou het steeds veilig.

En met het zicht op het einde jaar alvast de
beste wensen.

De Redactie.
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p de cover.

Sourbrodt Station.

Het station ligt op de spoorlijn lijn 48 en werd in 1885 in gebruik genomen. De lijn was in die tijd de slagader tus-

sen de industriegebieden Luxemburg en Aken. Het gebied dat vandaag de “Oost-Kantons” noemt, was Duitsland.

Het Pruisische leger dat toen de macht had in Duitsland installeerde bij het

toenmalige dorpje Elsenborn een militair kamp dat werd in gehuldigd in

1895, initieel als tentenkamp en 1901 volledig uitgebouwd met gebouwen.

Mede door het bestaan van de spoorlijn kon het toen 4000 à 5000 man-

schappen herbergen en werd het gebruikt voor het trainen van Infanterie,

Cavalerie en de Artillerie. Tijdens de Eerste wereldoorlog fungeerde het

kamp als opleidingscentrum en interneringscentrum voor Poolse en Russi-

sche gevangenen.

Met het Verdrag van Versailles, in 1919, kwam het kamp in Belgische han-

den alsook enkele Kantons van Duitsland, samen met de spoorlijn.

Het kamp kreeg zoveel bezoekers dat de paarden zelf gehuisvest werden in

het dorp Elsenborn. In die tijd werd het voornamelijk gebruikt door de Artille-

rie.

Tijdens de Tweede wereldoorlog werd het kamp op 10 mei 1940 weer in be-

zit genomen door de Duitsers als opleidingscentrum van de Wehrmacht en

ook als werkkamp voor krijgsgevangenen en kreeg het de naam “Stalag VI G”.

Na WO II is het kamp opnieuw in handen gekomen van het Belgische leger. Er werd een kazerne gebouwd met

1200 slaapplaatsen dat toeliet om gelijktijdig 3 Bataljons te ontvangen. Uiteindelijk zal het tot 1978 duren eer al-

les klaar is in de toestand die we nu kennen. Sinds 1991 wordt Kamp Elsenborn binnen de NAVO als multinatio-

naal oefenterrein gebruikt. Dit betekent dat naast het Belgische leger, ook o.a. het Duitse en Nederlandse leger

hier oefeningen houden.

In gans dit verhaal had spoorlijn 48 en het station een belangrijke rol, het was de toegang voor het kamp, hier

kwamen de artilleriestukken per trein toe, voor WO I zelfs met de paarden.



Tweede in naam, Eerste in faam

Jaargang 68 nr. 1 Pagina 4

Na WO II werden de stukken gemechaniseerd.

Vooral de kanonniers zullen zich dit nog levendig herinneren. Ten tijde van de dienstplicht kwam een Bataljon er
gemiddeld drie maal per jaar toe. Elk bataljon had drie shootsbatterijen die zich telkens op half jaar tijd moesten
klaarstomen en de test ondergaan.

Het einde van dit station stond in de sterren geschreven toen werd beslist om af te stappen van voertuigen op rup-

sen. Plots was ook de reden van bestaan van de spoorlijn verdwenen, men had de trein niet meer nodig. In 1999

werden de laatste maal militair vervoer gedaan.

Er is nog tot 2006 goederenvervoer geweest, nadien heeft men getracht om het spoortraject toeristisch te exploite-

ren, helaas zonder succes.

Sinds 2013 is de spoorlijn omgevormd tot fietsroute.
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Vehnbahn,een bijzonder grensgeval

Als je vanuit Eupen (de hoofdstad van Duitstalig België) naar het Duitse stadje Monschau rijdt, dwars door het indrukwekken-

de landschap van de Hoge Venen, steek je de Duitse grens over bij het dorp Mützenich. Bij het verlaten van Mützenich pas-

seer je langs een onopvallende overweg. Zonder het te weten ben je even weer in België geweest. De in onbruik geraakte

spoorweg waar nu een fietspad loopt, is een smalle strook Belgisch grondgebied. 

Door het verdrag van Versailles wou België de controle houden over deze spoorweg en zodoende werd de spoorwegbedding

Belgisch grondgebied. Nu er een fietspad naast en op ligt, rij je door Duitsland maar ben je ook eigenlijk in België.

Met Corona�jden een echte aanrader om te bezoeken. Herbeleef al fietsend de tocht die menig milicien hee� gemaakt op 

weg naar het schietkamp.

Toeris�sch: h�ps://www.vennbahn.eu/nl/

Eine Fahrt mit der Vennbahn im Jahre 2000 h�ps://www.youtube.com/watch?v=6odntVyebv8
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Bevelsoverdracht Bn Aie

Covid-19, Corona dus, heeft de activiteiten die het Bataljon Artillerie jaarlijks organiseert duchtig te pakken. Het
begon al met de aankondiging van “200 jaar Artillerie te Brasschaat” waar er al een nieuwe datum in de herfst was
geprikt en uiteindelijk, of wellicht beter gezegd, te hopen dat het volgend jaar in 2021 zal lukken. De “Dag van de
Vereniging” is ook niet kunnen doorgaan en “St Barbara” zal wellicht enkel voor de manschappen zijn.

Een anders groot evenement, de “Bevelsoverdracht” is in mineur doorgegaan op 6 oktober.

Deze werd enkel bijgewoond door een beperkte delegatie van de Peterstad Lier, de garnizoensteden Brasschaat
en Nieuwpoort en de bevoorrechte relatie steden Waregem en Diksmuide.

Zo doende hebben wij het vertrek van de afscheidnemende Luitenant-kolonel SBH Quinten Van Kerckhoven en de
komst van zijn opvolger Luitenant-Kolonel SBH Patrick Mestdagh enkel kunnen aanschouwen via de media.

De Lt-Kol is van de 133 promotie TAW en is zijn

carrière in de Artillerie gestart bij de RACh in de

BSD. Daarna is heeft hij zijn loopbaan verdergezet

bij de “Bij ParaCdo” die in 2005 bij 2A was bijge-

voegd, op dit ogenblik in de rang van Kapitein.

Tevens heeft hij deel uitgemaakt van de missie

Belukos 17 Kososvo. Nadien werd hij aangesteld

als materiaalbeheer S3 bij 14A . Verdere opleidin-

gen, studies en vervolmaking bracht hem tot zijn

laatste functie in het RRC FRA te Rijsel.

Wij wensen hem alvast veel succes toe.
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Afscheidnemend Lt-Kol SBH Quinten Van Kerckhoven

Wij moeten toegeven, hij heeft ons meermaals verrast.

Kort na zijn aanstelling heeft hij er voor gezorgd dat “Modest” weer van de

partij was. Modest is de mascotte die door het Bataljon Artillerie inclusief de

Tradities is overgenomen van het 2de Regiment Veldartillerie, de Elfde in lijn.

Helaas van korte duur want hij ging heen op 11 november 2019.

Op 2 september dit jaar is hij er in geslaagd om nog voor een opvolger te

zorgen. Daarmee regeert Modest XII mee in het Bataljon Artillerie.

En kijk, bij de bevelsoverdracht was hij al van de partij.

Dat hij een man is die tradities hoog in het vaandel heeft bewijzen de oorkondes waar de banden met Petersteden

van de eenheden waaruit het Bataljon Artillerie is ontstaan opnieuw kracht zijn bijgezet.

Wij wensen hem nog een mooie toekomst toe.
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Het leger in 1939 en het Kamp van Helchteren

Na de Eerste Wereldoorlog, toen nog "Groote Oorlog" genoemd, omdat men er van uitging dat het nooit meer

oorlog ging worden, werd de legersterkte niet echt afgebouwd. De schrik zat er goed in. We hadden gezien dat

onze buren geen rekening hielden met onze neutraliteit. In de jaren der�g werd het weer rumoerig in het oosten 

en er werd verschillende keren gemobiliseerd.

Na de mobilisa�e van augustus 1939 had België niet minder dan zeshonderd duizend militairen onder de wapens 

verspreid over 22 divisies, verdeeld over 7 legerkorpsen en leger-steuntroepen. Er

waren al een flink aantal gemotoriseerde eenheden, waaronder de cavalerie. Dat 

is wel grappig - als men dat woord mag gebruiken in deze context - we hadden

nog wel tweeënveer�g duizend paarden rondlopen in het leger, maar de ruiterij 

was gemotoriseerd!

Onze foto is er eentje uit de oude doos, Houthalenaar Alfons Vanderspikken met

zijn paard in de eerste Wereldoorlog . Hij is de vader van Henri Vanderspikken,

een van onze getuigen die de beginjaren van de kazerne, meemaakte.

Omdat de kazerne dus ontstaan is als oefenkamp voor de ar�llerie zal de geduldi-

ge lezer het mij niet kwalijk nemen dat ik dit wapen even nader toelicht.

We hebben het dan vooral over de veldar�llerie, want er was ook ves�ngar�llerie 

(denk aan Ebel-Emael) en de spoorwegar�llerie (dus kanonnen die op spoorwa-

gons gemonteerd waren). Ieder van de twaalf ac�eve en eerste reserve infanterie-

divisies beschikte over een regiment veldar�llerie met achtenveer�g ar�lleriestuk-

ken: zesender�g kanonnen 75mm en twaalf houwitsers 105mm, elk stuk getrok-

ken door zes paarden. De twee cavalerie divisies en de zes infanteriedivisies van 2de reserve moesten het stellen

met vierentwin�g kanonnen 75mm, De nieuwsgierige lezer vraagt zich allicht af wat het verschil is tussen een 

kanon en een houwitser? Een kanon dient voor rechtstreeks of vlakbaanvuur en een houwitser voor krombaan-

vuur, die kan dus over een hindernis heen schieten.

Daar bovenop komt dan de ar�llerie, toegevoegd aan de zeven legerkorpsen met meer en zwaarder geschut en 

daar duikt dan ons 15de regiment ar�llerie op. Zes groepen, vier met drie ba�erijen, twee met twee ba�erijen, 

iedere ba�erij met vier stukken, kanonnen van 105 en 120mm of houwitsers van 155mm, in totaal vierenzes�g 

stukken.

Voor de volledigheid vermelden we dat er ook nog vijf regimenten legerar�llerie waren met nog zwaardere kali-

bers en mor�eren van de "loopgravenar�llerie". Een mor�er is hier dus geen keukentoestel voor het fijnstampen 

van ingrediënten, maar een wapen dat bijna loodrecht schiet en dat dus in staat is goed verschanste troepen las-

�g te vallen. Om drt even af te ronden: de veldar�llerie beschikte bij het uitbreken van de oorlog over niet min-

der dan duizendvierhonderd éénentwin�g ar�lleriestukken. Anno 2015 beschikt het Belgisch leger nog over één 

enkel bataljon ar�llerie, uitgerust met houwitsers 105mm op wielen en mor�eren 120mm. Ar�lleristen: een uit-

stervend ras!

Waarin verschilt nu een ar�lleriestuk van pakweg een tank? Een tank dient om een doel te vernielen, bijvoor-

beeld een andere tank of een gebouw; met ar�llerie wordt een doel geneutraliseerd, dus niet noodzakelijk ver-

nield. Het is dan wel een ander soort doel, bijvoorbeeld een terreinstrook met bosjes of een reeks loopgraven

waarin troepen verborgen zi�en. De bedoeling is dat de vijand daar de kop intrekt en niet kan reageren geduren-

de een bepaalde �jd. De ar�llerie wordt dan ook "en masse", dus met veel tegelijk ingezet. Ik kan u verzekeren, 

wanneer een salvo werd afgeschoten door een groep (nu zou het een bataljon zijn), bestaande uit drie ba�erijen 
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van vier houwitsers, en dat een paar maal na mekaar, dan trekken ze aan de overkant toch een �jdje hun kop tussen de schou-

ders.

Het spreekt vanzelf dat voor al dat militaire geweld oe-

fenterreinen nodig zijn. Voor de ar�llerie is dat al iets 

ingewikkelder dan voor andere wapens. Een kanon, die

naam waardig, schoot in die �jd ook al acht á negen km 

ver. Er moesten dus schie�erreinen beschikbaar zijn. En 

eigenlijk waren die er al, min of meer. Reeds vanaf het

jaar 1900 verhuurde de gemeente Houthalen grond aan

de firma Cockerill voor het testen van kanonnen.

In de notulen van de gemeenteraad van Houthalen lezen we:

"Zi�ng van den 20 april 1900

Op heden den twin�gsten dag der maand april van het jaar negen�en honderd den gemeenteraad van

Houthaelen vergaderd zijnde ten gemeentehuize alhier.

Tegenwoordig de Heeren: W 's Hertogen burgemeester, L Haccuria, M Lefrère, schepenen, Rekkers , H Van Hove

Smeyers, leden.

Gezien er dient overgegaan te worden tot het opmaken der akte van verhuring door de gemeente Houthaelen,aan

de Societeit Cockerill de Seraing van een deel onbebouwde gronden ter plaatse "Donderslagscheheide" om te die-

nen tot schietplein

Hebben wij besloten

Aan het college van Burgemeester en Schepenen de bemach�ging te geven om tegenwoordig te zijn bij het maken 

der akte van verhuring.

Gedaan in zi�ng de dagtekening als boven

Handtekening der aanwezigen."
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De geschiedenis van de polygoon van Houthalen is genoegzaam bekend van andere publica�es, ze eindigt eigen-

lijk in 1937 wanneer Houthalen zich kant tegen de oprich�ng van "een werkplaats voor fabrica�e van kardoezen 

en werkplaats voor het voortbrengen van fulminante samenstellingen", omdat men meent dat de grond waarde-

loos zal worden door het ontploffingsgevaar. Exit dus voor Cockerill, maar lang zal de rust niet duren…

In het verslag van de gemeenteraad van Houthalen van 24 januari 1938 lezen we het volgende:

"Gezien het gerucht de ronde doet dat het Ministerie van Landsverdediging voornemens zoude zijn eenen

polygoon en de erbij behoorende instellingen op te richten op het grondgebied

van de gemeente Houthaelen en anderen

Vernomen hebbende dat er verzet gerezen is tegen deze inrich�ng

Overwegende dat deze inrich�ng groot voordeel zoude aanbrengen over de gemeente op financieel gebied,

daar de gemeente door de gedurigen aangroei der bevolking tot groote uitgaven verplicht is

Drukt den wensch uit de polygoon met de erbij behoorende instellingen te zien tot stand komen"

Op 30 maart 1939 biedt het Ministerie van Landsverdediging 1,7 miljoen frank voor zeshonderd ha grond om het

schietplein op te richten. De gemeente weigert omdat de waarde veel hoger wordt geschat. Landsverdediging legt

dan maar beslag op de grond en het zal uiteindelijk duren tot 1952 eer er een overeenkomst gesloten wordt waar-

bij de gemeente de gronden van het domein Masy krijgt van de staat als compensa�e. Het gebied is veel kleiner 

maar veel waardevoller dan de arme heidegrond. De vreugde zal van korte duur zijn, want nauwelijks enkele

maanden later eist de staat het gebied terug op voor de veiligheidszone van het nieuwe schietveld van de lucht-

macht. Hoe dat afloopt zien we verderop in het "Zijsprongetje naar Masy".

Terug naar 1939: Landsverdediging koopt ook dri�ig grond aan in de naburige gemeenten: 180ha in Helchteren, 

53ha in Meeuwen, 56ha in Wijshagen en 111 ha in Houthalen. Tel daar die 600ha van daarnet bij en we hebben

een mooi schietplein. Ik heb voor het gemak hier en daar afgerond naar de volledige Hectare, maar wees gerust

iedere are en cen�are is meegeteld.

En of er geschoten werd: vanaf 10 oktober 1939 was het niet meer veilig op de heide. Het schietveld werd inten-

sief gebruikt door de kamperende troepen, o.a. door het 15de Ar�llerieregiment, waarmee we reeds kennis 

maakten. Henri Vanderspikken uit Laak, toen negen jaar oud, herinnert zich nog goed hoe de kolonnes paarden

met kanonnen voorbijkwamen, op weg naar het schietplein.

De schietoefeningen werden aangekondigd door het uithangen van rode vlaggen hoog in de kerktoren van Hel-

chteren.

En de kampcommandant vroeg op 7 oktober aan de burgemeester "deze mededeeling ter kennis te willen brengen

aan uwe onderdanen door middel van den Zondag preek". Op 9 oktober schoot ook de provinciegouverneur in ac-

�e en stuurde een brief naar de burgemeester van Helchteren met de vraag de inwoners op de hoogte te brengen 

van de schietoefeningen "ten einde te voorkomen dat er onrust en paniek zouden ontstaan door het kanongebul-

der dat in uwe gemeente zal gehoord worden". Wist die man veel dat ze hier in de streek al �entallen jaren had-

den mogen genieten van de kanonnen-muziek van Cockerill.
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HBVL, 19 december 1938:... "Helchteren dat in de laatste drie jaren een aanwas boekte van meer dan 500 zielen en

van 1929 tot 1938 klom van 900 tot 1800 inwoners en dat in 1939 door de oprich�ng van het militaire kamp van 

Helchteren misschien de 3 à 4000 zal overschrijden."

HBVL, 14 februari 1939: "Aanbesteding voor een gebouw dienende tot telefonische centrale en militaire bureelen, in

t nieuw kamp van Helchteren."

HBVL, 29 maart 1939: "Bouw in één of twee loten van 10 blokken voor ba�erij-troepen en 5 blokken voor ba�erij-

troepen met bureelen in het kamp van Helchteren. Scha�ng : 8 millioen fr."

HBVL , 6 april 1939: "Het Ar�lleriekamp van Helchteren

Sedert een paar dagen zijn de aannemers begonnen met het aanleggen van het ar�llerie-kamp, dat zich zal uitstrek-

ken op 4 km. breedte en 10 km. lengte tusschen Helchteren, Gruitrode en Opglabbeek, beslaande bizonder 't gedeel-

te „Donderslagheide". Aan 't kapelleken van Helchteren dat om zijn zoo oude als lommerige dennen door alle toeris-

ten gekend is, zal de ingang van 't kamp komen te liggen, voorbehouden voor de woningen der officieren. Aan de 

overzijde van den weg op Meeuwen zal ,t kamp zich uitstrekken en ook daar zullen gebouwen worden opgetrokken,

bizonder voor officieren en onder-officieren die permanent te Helchteren zullen verblijven.

Deze gebouwen die de eerste zijn eener lange rij van andere en opvolgende ondernemingen, zullen moeten klaar

zijn voor einde Juni. Zij zijn door twee ondernemers aangevat en zullen ongeveer 7.500.000 fr. kosten. Reeds is hier-

door menige werkman aan arbeid geraakt. Laat ons hopen dat door deze werken weldra geen werklooze in de

streek meer te ontmoeten zal worden. Melden we ook nog dat Majoor Léon Verhaegen als overste van 't kamp

werd aangeduid. Bij dit alles zal 't toch zeker blijven dat Peer nooit een rechtstreeksche verbinding meer zal krijgen

met het koolbekken van Genk. Wel wil 't leger toelaten dat er een weg wordt aangelegd, maar tusschen de uren der

schietoefeningen zou hij gesloten worden. En daar deze uren loopen van 8 u. in den morgen tot 17 uur, is 't aanleg-

gen eener mooie baan totaal uitgesloten."

HBVL, 18 april 1939: "De bouwwerken vorderen s�laan en enkele Ha. heide en bosch worden ontruimd en afge-

stookt. Bij 't mooie lenteweer trekt dagelijks een heele reeks wandelaars naar de terreinen, waar ze echter door een

waarschuwend opschri� op afstand worden gehouden. Reeds rijzen de noodige barakkementen en machinerien op, 

tusschen de sparrebosschen en getuigt de aanleg van een smalspoor dat intenser werk weldra zal aanvangen."

HBVL, 8 mei 1939: "Op Maandag 15 Mei a.s. zal er in de bureelen der Militaire Gebouwen te Leopoldsburg overge-

gaan worden tot de aanbesteding van het bouwen van twee lichte loodsen, twee magazijnen met beperkte tem-

peratuur en een waschhuis, in het muni�edepot van het Kamp te Helchteren."

HBVL, 15 januari 1940: "Uitslag van de aanbesteding voor het oprichten in 't Kamp van Helchteren van een blok bu-

reelen voor bevelhebber en kampeerende troepen, een blok voor Generaals; 2 blokken voor legering van hoogere

officieren. Raming: 1 millioen frank."

Terwijl er reeds duch�g geschoten werd op het oefenplein was het kamp niet klaar. Ook de vaste ploeg, die instond 

voor de uitba�ng en het onderhoud, moest bij de burgers logeren. We konden de hand leggen op een lijst ge�teld 

"Cantonnement provisoire à Helchteren". Daarin staat dat de majoor Verhaegen logeerde bij Mme Claes Clemen�-

ne, chaussée d' Hasselt (Grote Baan). In dezelfde straat logeerden een aantal onderofficieren, o.a. bij de families 

Kerckhofs, Claes Albert en Van Vlierden. De "rue Hoever", nu de Helzoldstraat, komt ook een aantal keer voor in de

lijst, zowel voor logement alsvoor het stallen van voertuigen. De toenmalige Villa Lucia, Hoeverstraat 89 van de

Heer Wille, bestaat nog maar ligt in de Helzoldstraat nr. I I en is nu "bar Mabuhay" (privaatclub). Ook Cháteau "Den

Dool" staat in de lijst voor het onderbrengen van paarden en berijders.

Wordt vervolgt
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