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Comment 
Om meer ruimte toe te laten voor inhoud, zullen de artikels van Parade 
niet meer systematisch in het Nederlands en in het Frans vertaald 
worden. Wij rekenen op uw begrip voor het standpunt van het comité.  

♪♪♪♪♪♪♪♪ 
Afin de gagner en contenu, les articles de votre magazine ne sont 
désormais plus traduits systématiquement en français et en néerlandais. 
Nous espérons que vous partagerez cette décision du comité. 

Sponsoring 
Bent u geïnteresseerd om onze vereniging te sponseren? 
Aarzel dan niet om contact te nemen met ons bestuur. 

♪♪♪♪♪♪♪♪ 
Si subventionner notre association vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter notre comité. 

Les photographies / Foto’s 
Kris Schauvliege (KSE), kris.schauvliege@yahoo.fr 
Rodolphe Stroot (RST), rodolphestroot@live.be 
Marc Brans (MBR), marc_brans@telenet.be 
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Editorial 
Geachte leden, 
De IMMS trein rijdt op kruissnelheid. Hierbij staan we nog 
even stil bij het IMMS dubbel CD album met 40 
verschillende marsen waarvan velen nog niet eerder 
opgenomen waren. Hierbij behoort ook “onze” mars 
“Belgian Parade” die door de 2011 International Military 
Band onder leiding van Beth T.M. Steele (USAREUR 
Band) op voortreffelijke wijze werd geleid. De CD is niet 
alleen een momento voor de leden maar eveneens een 
PR tool van onze society. We danken Eddy Geeraerts 
die de mars “Belgian Parade” hiervoor ter beschikking 
heeft gesteld. 
Tijdens de Nationale Taptoe van Rotterdam ging de 
nieuwe, internationale IMMS mars “IMMS on Parade” in 
premiere. De mars competitiewedstrijd wordt in dit 
nummer toegelicht.  
Onze Belgische kapellen hebben veel succes geoogst in 
het buitenland. Tijdens de taptoes van Saumur en 
Québec kreeg ik veel lof te horen over de prestaties van 
de Marine en de Luchtmacht. Ook de Gidsen hebben een 
schitterende prestatie neergezet in Moskou. Het is 
eveneens een eer voor ons, Belgische militaire 
muziekfans, positieve weerklank van het internationale 
publiek of vrienden te mogen horen.  
Het imago van IMMS werd in het bestuur van IMMS 
Belgium uitvoerig besproken. Vanuit verschillende 
invalshoeken hebben we vastgesteld dat het IMMS 
imago niet altijd zo positief overkomt bij de militaire 
muzikanten en leiding. Sommige IMMS leden blijken een 
hinderlijke houding ten aanzien van de militaire 
muziekwereld aan te nemen. Hoewel dit een 
randverschijnsel is, voornamelijk in het buitenland, 
dienen we ons hiervoor te hoeden. Gezien het 
internationale karakter van dit gegeven, zal ik het 
Internationaal Comité IMMS hierover informeren. 
Dergelijk imago kan immers verklaren waarom het zo 
moeilijk is om nieuwe leden bij de militaire muzikanten en 
dirigenten te rekruteren. De Belgische branch dient 
hiervan eveneens nota te nemen en zich te hoeden voor 
dergelijke verschijnselen in eigen land. Het bestuur van 
IMMS Belgium zal waken over het imago van onze 
afdeling, de IMMS, alsook over de wijze waarop er 
gecommuniceerd wordt ten aanzien van de Belgische 
militaire muziek bv. via facebook™ of Internet. 
Dit nummer is gewijd aan de geschiedenis van de 
Belgische artillerie dat door Marc Brans werd 
samengesteld. Wegens plaatsgebrek kunnen wij hiervan 
slechts een deel publiceren. Wie interesse heeft, kan het 
volledige naslagwerk (electronische versie in .pdf,) bij het 
bestuur of bij de auteur opvragen.  
Suggesties voor ons bezoek bij de Marine in Oostende 
(Lente 2012) werden geformuleerd. Details over de 
organisatie van het bezoek zullen later volgen. 
Veel leesplezier, 
Kris Schauvliege 

Éditorial 
Chers membres, 
Le train de l’IMMS a atteint sa vitesse de croisière. Nous 
vous demandons d’accorder une attention particulière au 
double album CD de l’IMMS qui contient 40 marches 
dont certaines n’avaient jamais été enregistrées 
auparavant. Notre marche « Belgian Parade » en fait 
partie. Elle fut enregistrée sous la direction de Beth T.M. 
Steele de l’USAREUR Band. L’album ne représente pas 
seulement un souvenir pour nos membres mais est 
également un outil de relations publiques pour toute 
notre association. Nous remercions Eddy Geeraerts, qui 
nous a offert la marche et en a permis l’enregistrement. 
La toute nouvelle marche internationale de l’IMMS « 
IMMS on Parade » fut interprétée en première mondiale 
lors du Tattoo National à Rotterdam. Ce numéro vous 
dévoile le déroulement de la compétition qui a permis de 
sélectionner la marche. 
Nos musiques belges ont connu beaucoup de succès 
cette année. J’ai entendu et lu beaucoup de critiques très 
positives lors des festivals à Saumur et à Québec. Les 
Guides ont également donné une très belle prestation à 
Moscou. Il s’agit donc d’un honneur pour nous, les fans 
des musiques militaires belges, de constater qu’elles 
sont tant appréciées par le public international et par nos 
amis. 
Au comité de l’IMMS Belgium, nous avons discuté de 
l’image de l’IMMS. Nous avons réalisé que celle-ci n’est 
pas toujours très positive au sein du monde de la 
musique militaire. Cela s’expliquerait par un 
comportement qualifié de « nuisible » de la part de 
seulement quelques membres de l’IMMS. Bien qu’il 
s’agisse essentiellement de phénomènes marginaux à 
l’étranger, nous devons faire attention. Comme il s’agit 
d’un problème international, j’informerai le comité 
international. Voilà qui peut expliquer la difficulté de 
recruter des nouveaux membres au sein des musiciens 
et chefs d’orchestre. Chacun de nous au sein de la 
branche belge doit également prendre conscience de ce 
problème afin d’éviter tout excès. Pour cela, le comité de 
l’IMMS Belgium a décidé, afin de préserver l’image de 
l’IMMS en général, d’accorder une attention particulière à 
la communication, liée aux musiques militaires belges, 
comme par exemple, sur Internet (Facebook™...). 
Ce numéro de Parade est dédié à l’histoire de l’artillerie 
belge. Un dossier a été réalisé par Marc Brans. En raison 
de l’importance de celui-ci, nous ne pouvons, à regret, le 
publier intégralement. Cependant, les intéressés peuvent 
obtenir gratuitement le dossier complet en version 
électronique (.pdf) sur demande auprès de notre comité 
ou auprès de l’auteur lui-même. 
Une visite à la Marine à Ostende (Printemps 2012) a été 
suggérée. Plus de détails sur l’organisation de cette 
journée suivront. 
Bonne lecture à tous,  
Kris Schauvliege 
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Agenda : Belgique / België 
Référence / Referentie : www.mil.be 

Gidsen/Guides 
09/02/2012 Kasterlee – 3P - 014/40.23.35 
Force Aérienne/Luchtmacht 
16/03/2012 Gerpinnes – 2W - 071/68 25 14 
04/05/2012 Perwez – CC Air - 010/68.25.18 
23/05/2012 Berlaar – Distributiecentrum Wisselstukken - 
03/420.40.10 
14/06/2012 Hasselt – Prov. Cdo - 011/45.74.06 
Marine 
09/03/2012 Antwerpen – Lenteconcert Prov. Cdo - 
03/285.74.01 
Tattoo 
Antwerpen – Lotto Arena (Sportpaleis) 12-13/10/2012 
met Koninklijke Muziekkapel Lokale Politie Antwerpen, 
bands uit Noorwegen, Italië, Nederland, Oostenrijk, 
Duitsland en Mexico en artiesten uit Estland, UK en 
Nieuw-Zeeland. 

 
Sint-Truiden 31/05/2012 
Arlon 7/06/2012 

Agenda: IMMS 
Norwegian Military Tattoo Show – Oslo (N) – 09-
13/05/2011 
Opening concert in Radisson Blue Hotel (09/05) – 
Parade (11/05), Tattoo (11-13/05) 
The Royal Band of the Belgian Air Force - The Staff Band 
of The Norwegian Armed Forces - The Band of the 
Estonian Defence Forces - The Emerald Isle Irish Dance 
Team - The Central Band of the Army of the Czech 
Republic - The Top Secret Drum Corps, Switzerland - 
The United States Army Band “Pershing's Own” - The US 
Air Force Honor Guard - The Republic of Korea Ministery 
of National Defense Traditional Band - Tattoo Choir  
“Oslo Philharmonic Choir” - The Royal Norwegian Navy 
Band - The Norwegian Air Force Band - His Majesty The 
Kings Guard Band and Drill team - Soloist Jannike Kruse 
(vocal) - Link: http://www.normiltattoo.no/ 

 

Agenda: IMMS – Belgium 
Reglement – Aansprakelijkheidsontheffing: 
IMMS Belgium is niet verantwoordelijk voor programmawijzigingen 
wegens onvoorziene omstandigheden. De individuele bijdrage van de 
deelnemers dient voor tussenkomst in de kosten en eventuele 
geschenken voor de personen of de organisaties die ons ontvangen 
(behalve indien anders vermeld). IMMS Belgium kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade aan 
personen, voor diefstal, voor verlies, voor eventuele ongevallen of 
ziekte, al dan niet veroorzaakt door deelnemers of door derden. De 
deelnemer dient zich individueel te verzekeren voor alle risico’s, ziekte, 
ongeval, verlies, diefstal en repatriëring. Bij inschrijving verklaart de 
deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en er de 
voorwaarden van te hebben aanvaard.  
Règlement – Clause de non-responsabilité: 
IMMS Belgium n’est pas responsable d’éventuels changements de 
programme suite à des événements imprévus. La participation aux frais 
sert à couvrir les frais et éventuellement les cadeaux pour ceux qui 
nous accueillent (sauf précisé explicitement). Si des pertes /vols, 
dommages corporels ou matériels, maladies et accidents subis par les 
participants surviennent durant l’activité, IMMS Belgium n’en sera pas 
responsable. Il est demandé à tous les participants de souscrire une 
assurance personnelle destinée à couvrir tout risque éventuel de 
maladie ou d’accident, de perte ou de vol ainsi que le rapatriement. En 
outre, il déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte les 
termes sans réserve. 

Doudou Tattoo -  Mons – 03/06/2012 
Réservations : Maison du Tourisme de la Ville de Mons, 
Grand-Place, 7000 Mons, Tél : 065/33.55.80. 
21/07/2012 Défilé – Bruxelles / Brussel 
Les places gratuites seraient disponibles en principe /  
Gratis zitplaatsen zullen in principe beschikbaar zijn 

♪♪♪♪♪♪♪♪ 

Rappel: lidgeld 2012 
Wij hopen u volgend jaar terug te mogen begroeten als 
lid van IMMS Belgium. Traditiegetrouw krijgt elk Belgisch 
lid het magazine “Parade” alsook het tijdschrift “Band 
International”. Als lid krijgt u tevens voorrang en 
kortingen bij evenementen. 

Gelieve het lidgeld over te schrijven via rekening:  

IBAN: BE41 7340 0028 1410 - BIC: KREDBEBB 

Lidgeld: 25 € 

Erelid: vanaf 35 € 

Rappel: la cotisation de 2012 
Nous espérons vous accueillir comme membre de l’IMMS 
Belgium en 2012. Comme toujours, chaque membre 
belge reçoit les bulletins “Parade“ et le magazine “Band 
International”. En plus, nos membres bénéficient de 
réductions et de la priorité aux événements. 

Veuilliez payer le montant par virement:  

IBAN: BE41 7340 0028 1410 - BIC: KREDBEBB 

Cotisation : 25 € 

Membre du Comité d’Honneur: à-p-d 35 € 
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Activités passées / Voorbije 
activiteiten 
Air Force Proms “65 years Belgian Air Force” – 
Galaconcert - Cultureel Centrum - St. Pieters Woluwe – 
07/10/2011 
Kon. Muziekkapel van de Luchtmacht – Matty Cilissen 
Solisten: Ronald Van Spaendonck1 (klarinet), Leendert 
De Vis (zang)2 
La Brabançonne (Van Campenhout arr. Crepin) - Festive 
Overture (Shostakovitch) - War Concerto1 (Brossé) – 
Hymn of the Highlands Mvt. III (Sparke) - RAF March 
Past (Sir W. Davies / Dyson) – Star Wars (Williams arr. 
De Meij) - It had better be tonight2 (Bublé) – El 
Cumanchero (arr. Iwai) - Tanz für Sarah aus Tanz der 
Vampire2 – Finale Poet et Paysant (Von Suppé) - Sweet 
Caroline2 (Diamond) - - Radetzky Marsch (Strauss) – 
New York New York (Sinatra)2 - Mars van de Belgische 
Luchtmacht (Mestrez) – Bis: US Waves (Buitenhuis) – 
Bis: Radetzky Marsch (Strauss) 
Dit galaconcert werd georganiseerd door de Belgian Air 
Force Royal Symphonic Band Association (ASBF) vzw 
Internet: www.airforceband.be) 

 
Foto: www.airforceband.be 

 
Leendert De Vis (foto: Annick Duroux) (KSE) 

 
Leendert De Vis (foto: AnnickDuroux) (KSE) 

Concert de garnison « 2ème Commando » – Flawinne – 
27/10/2011 
Musique Royale de la Marine – Bjorn Verschoore 
Chefs de pupitres : Kurt Callebert & Erik Jonghans 
Solist : Wouter Loose (bastrombone) 
Concierto para Orquestro, original para quinteto (arr. 
Desimpelaere) – Suite « The Institute » , echoes of a 
soldiers tale (Deleersnyder) – Nuts (Debruyne) – 
Wintersolstice (Jonghmans) – At the Station (Whitacre) – 
African Horn (Halkosalmi) – Saturday Night is the loniest 
Night of the Week (Williams) – Marines Medley 
(Vanhaeghenberg) – Royal Navy Band of Belgium 
(Deleersnyder) - Marche des Commandos (Leemans) - 
Le Bia Bouquet 
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Concert Front Unique National des Anciens Combattants 
et Vétérans – Conservatoire Royal de Bruxelles – 
10/11/2011 
La Brabançonne (Van Campenhout) - Mars, the bringer 
of War (G. Holst) – Amazing Grace (J. Newton), 
paroles :« In Flanders Fields » (McCrae) – Le Tombeau 
de Couperin (M. Ravel) – Marche des Vétérans du Roi 
Albert Ier (Hanniken) - Pearl Harbor (H. Zimmer) – Vera 
Lynn Forever (V. Lynn) - Marche des Anciens 
Combattants et des Vétérans belges (Y. Segers) – 
Marche du 1er Guides (J.-V. Bender) – Marches du 1er et 
du 5ème Escadron du 1er Guides (Prévost) 
Sources: http://www.funacv.be/ et 
http://www.mil.be/music/events/index.asp?LAN=fr&ID=1237.  
Merci à Rodolphe Stroot et à Eric Festraets  pour l’envoi du programme. 

 
Concert «45ème Anniversaire Fondation Raoul Follereau» 
- Conservatoire de Luxembourg Ville – 11/11/2011 
Musique Militaire Grand-Ducale : Jean-Marie Thoss 
Solistes : Emilie Duval, chant – Alain Bauster, flûte 
Présentation : Nello Zigrand 
Discours de Marie-Josée Jacobs, ministre de la 
Coopération et de l'Action humanitaire  
Egmont Poème Symphonique (Appermont) – Concierto 
Pastorale pour Flûte (Rodrigo arr. Reichling) – Gershwin 
Portrait (arr. Lux) – An American in Paris (Gershwin arr. 
Dondeyne) – Don’t cry for me Argentina (Webber) 

 
Link : http://www.fvmm.lu 

Concert Service Médical – Conservatoire Royal de 
Bruxelles – 18/11/2011 
Musique Royale des Guides 
Soliste : Harriet Langley (Violon) 
Ouverture Il Guarani (C. Gomes) – Concerto pour violon 
et orchestre en ré majeur, op.35 (P. I. Tchaïkovsky) – 
Tableaux d'une exposition (M. Moussorgski) – Marche du 
Service de Santé belge (R. De Ceuninck) – Marche du 
Premier Régiment des Guides (J.-V. Bender) 
Sources: http://www.mil.be/medcomp/index.asp?LAN=fr et 
http://www.mil.be/events/index.asp?LAN=fr&ID=1549. 
Merci à Rodolphe Stroot pour l’envoi du programme. 

 
Concert de gala “Europalia Brasil” – Palais des Beaux 
Arts Bruxelles – 25/11/2011 
La Musique Royale des Guides – Yves Segers 
Solistes : Eliane Rodrigues (piano) – Lies Vandewege 
(zang) 
Brabançonne (Van Campenhout arr. Crepin) – Il Guarany 
Ouverture (Gomès) – Concerto n°5 en mi b majeur 
« L’Empereur » pour piano & orchestre (van Beethoven) 
– Belo Horizonte (Hoogewijs) – Bachianas Brazileiras 
(Villa-Lobos) – Cavalerie Légère Ouverture (Von Suppé) 
– Marche du 1er Guides (Bender) 
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Messe de la Force Aérienne – Basilique Nationale du 
Sacré-Coeur de Koekelberg – Bruxelles - 06/11/2011 
Musique Royale de la Force Aérienne - Dominique 
Lecomte 
The Dam Busters March (Coates) - Jérusalem (Parry) - 
The Sun Will Rise Again (Sparke) - Aux Champs suivi par 
la Brabançonne - Elsa’ s Procession to the Cathedral 
(Wagner) - La Brabançonne (Van Campenhout arr. 
Crepin) - Marche de la Force Aérienne Belge (Mestrez) 
Merci à Dominique Lecomte pour l’envoi du programme de concert 
Photographies : Annick Duroux 

 

 
Concert – Complexe Culturel et Sportif d’Etalle – 
16/12/2011 
Musique Militaire Grand Ducale – Jean-Marie Thoss 
Soliste : Christophe Raoul, trompette1 
Hannover Festival (Sparke) – Praetorius Variations1 
(Curnow) – Canicule (Naulais) – Hans Christian 
Andersen Suite (Hyldgaard) – Home Alone (Williams) – A 
Christmas Carol Fantasy (arr. Hoshide) 

 

Berlin Tattoo – 02 Arena – 03-05/11/2011 
Band of the Royal Swedish Army - Top Secret Drum 
Corps (CH) - Band of HM Royal Marines Scotland (UK) - 
Koninklijke Militaire Kapel "Johan Willem Friso" & 
Regimentsfanfare „Garde Grenadiers en Jagers“ (Nl) - 
United States Army Europe Band (USA) - Militärmusik 
Rekrutenschule (CH) - Wehrbereichsmusikkorps III (D) - 
Luftwaffenmusikkorps 2 (D) - Ailsa Craig Highland 
Dancers (UK) - Band of the Royal Logistics Corps (UK) - 
German Ceremonial Pipes & Drums (D) - Cape Town 
Highlanders (SA) - Royal Army of Oman - Swiss 
Highlanders (CH) - Army Cadet Force (UK) - Pipes and 
Drums of the RAF (UK) - Pipes and Drums of the 
Vancouver Police (CAN) 
http://www.berlintattoo.com 
Photographies: Jacques Berwart 

 

 

 



 

9 

Benefizkonzert – Emmich-Cambrai-Kaserne – Hannover 
– 16/11/2011 
Heeresmusikkorps 1 – Oberstleutnant Manfred Peter 
Marsch des 4. Hannoverschen Infantrieregiments (Gerold 
arr. Schmidt / Deisenroth) - Ouvertüre "Marinarella" opus 
215 (Fucik arr. Hartmann) - Marsch und Springtanz der 
Komödianten aus der Oper "Die verkaufte Braut" 
(Smetana arr. Studnicka) - Marsch des Soldaten Robert 
Bruce (arr. Orterer) - Highlights from "Elisabeth" (Levay / 
Kunze arr. Kleine-Schaars) – Helenenmarsch (Lübbert 
arr. Grawer / Hackenberger / Deisenroth) - Unter der 
Admiralsflagge opus 82 (Fucik arr. Singerling) - Das Boot 
(Doldinger arr. Ratzek) - Amparito Rocca (Texidor) - I just 
called to say I love you (Wonder arr. Peters) – Let me 
just entertain You (Williams / Chambers arr. Campbell) - 
André Rieu in Concert (arr. Jahreis) – Marsch der Medici 
(Wichers) – Trio “Marsch des 4. Hannoverschen 
Infantrieregiments“ (Gerold arr. Schmidt / Deisenroth) – 
Lied der Deutschen (Haydn) 

 

Trombones Fever 
Eddy Geeraerts, componist van onze mars « Belgian 
Parade » heeft recentelijk een nieuw werk 
gecomponeerd: “Trombones Fever”. Het is geschreven 
voor drie solo trombones. 
Wie geïnteresseerd is, kan rechtstreeks contact 
opnamen met Eddy Geeraerts of via het bestuur van 
IMMS Belgium. 

 

IMMS on Parade 
Lors du dernier Nationale Taptoe à Rotterdam, la 
nouvelle marche internationale de l’IMMS fut présentée 
lors du final. Elle fut exécutée par toutes les musiques, 
dont le Royal Military Academy Music Band (ERM-KMS). 
Cette marche a gagné la compétition organisée par la 
branche néerlandaise et avec le soutien du comité 
international. Trente-trois compositions de 12 pays dont 
la Belgique ont été envoyées au jury, composé de 5 
membres : Trevor Ford (N), Geoff Kingston (UK), Bob 
Davis (NZ), Pieter Jansen (NL) et Gert Jansen (NL). 
La marche gagnante a été composée par Guido Rennert, 
compositeur, arrangeur et musicien (clarinette) au 
Bundeswehr (l’armée allemande). La partition fut 
distribuée aux représentants et aux branches de l’IMMS. 
Cette partition ne peut être envoyée qu’aux musiques 
militaires. Le Commandement des Musiques Royales de 
la Défense a reçu une copie de la partition. Cette 
partition peut toujours servir lors d’une activité 
internationale de l’IMMS ou lors d’un Tattoo. La 
distribution à des musiques civiles est par contre interdite. 
Il va de soi que l’organisation qui programmera la marche 
devra en aviser l’organisme de défense des droits 
d’auteur.  
Les musiques civiles désirant obtenir une copie de la 
marche peuvent contacter l’éditeur: AuRen Musikverlag 
GbR, Lehnengasse 28, D-50354 Hürth, Allemagne, +49 
22 33 / 94 93 85, Internet: www.auren-musik.de, e-mail: 
info@auren-musik.de 
La marche, enregistrée au Tattoo, peut être écoutée sur 
Youtube™ : 
http://www.youtube.com/watch?v=ktLq34hGvSI 
http://www.youtube.com/watch?v=snlRp_D65fQ (à la fin: 
± 11:50) 
http://www.youtube.com/watch?v=gxvb8W9lzsk  (à la 
fin:  ± 3:45). 
Source : Défilé, magazine de l’IMMS NL, septembre 
2011 – Message de Bob Davis, Chairman International 
Committee. 
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Historische evolutie van de Belgische 
Artillerie vanaf 1830 
Marc Brans heeft een gedetailleerd artikel (> 60 blz.) 
geschreven over de Belgische artillerie. Wegens 
plaatsgebrek kunnen we hiervan slechts een deel 
weergeven. Het volledige artikel kan op aanvraag 
bekomen worden bij Marc Brans of bij Kris 
Schauvliege 
Marc Brans a rédigé un article au sujet de l’artillerie 
belge. En raison de sa taille (plus de 60 pages), vous 
comprendrez qu’il nous est difficile de le diffuser 
intégralement dans ce numéro ; vous pouvez par 
contre obtenir sa version intégrale sur demande à 
Marc Brans ou Kris Schauvliege 
A. De Veldartillie vanaf 1830 
B. De Zware Artillerie 
C. De Rijdende Artillerie (Artillerie te Paard) 
D. De Loopgraafartillerie 
E. De Artillerie van de Openbare Weermacht in 

Belgisch Kongo. 
F. De DTCA (Défense Terrestre Contre Aéronefs) 
G. De Luchtdoelartillerie 
H. De Territoriale Luchtwaakdienst – Garde 

Territoriale Antiaérienne (GTA) 
I. De Luchtwaakdienst 
J. De Fortenartillerie 
K. De Veldartillerieschool 
L. De Luchtdoelartillerieschool (AASch) 
II. Historisch overzicht van de korpsen 
1ste Regiment Artillerie 
Het 1ste Regiment Artillerie wordt opgericht bij KB van 21 
februari 1836. Het omvat eerst twee batterijen te paard, 
vier veldbatterijen en vier belegeringsbatterijen. Het 
regiment ondergaat verschillende interne reorganisaties 
tot aan de Eerste Wereldoorlog. In 1868 verliest het haar 
belegeringsbatterijen die vervangen worden door vier 
speciale compagnies: twee arbeiderscompagnies, een 
vuurwerkerscompagnie en een compagnie pontonniers. 
Deze verdwijnen in 1874 en het regiment wordt 
gereorganiseerd in acht bereden batterijen met zes 
kanonnen van 87 mm Krupp. Dit materiaal wordt in 1906 
vervangen door kanonnen van 75 mm TR Krupp. Het 1A 
ontdubbelt in 1910 in een nieuw 2de Artillerie waarmee 
het de 1ste Artilleriebrigade vormt.  
In 1913 is er een belangrijke reorganisatie, met het oog 
op de aanpassing van de artillerieregimenten aan hun 
opdrachten ten opzichte van de legerdivisie waarmee ze 
verbonden zijn. Aldus worden de eerste drie groepen van 
1 A aangehecht aan de 2de, 3de en 4de Gemengde 
Brigades terwijl de oude II/1 A aan de oorsprong ligt van 
een nieuw 1ste Artillerie, het divisieregiment van de 1ste 
Legerdivisie. Deze reorganisatie is nog niet beëindigt 
wanneer de oorlog begint. 1 A bestaat nog maar uit één 
enkele groep kanonnen 75 mm TR; de twee andere 
groepen houwitsers zijn nog niet voorzien. 

De Groepen Artillerie van de Gemengde Brigades 
worden in januari 1915 ontbonden. Het 1ste Artillerie, nog 
steeds met één groep, krijgt dan die van de oude 2de, 3de 
en 4de Gemengde Brigades die de II, III en IV/1 A worden. 
In juli 1916 ziet een vijfde groep het levenslicht met 
houwitsers van 105 mm, veroverd op de Duitsers. Op 10 
december 1916 is er een nieuwe reorganisatie: er 
worden Brigades Artillerie opgericht die aangehecht 
worden aan elke legerdivisie. 
Daarvoor ontdubbelt 1 A in 7 A met de III, IV en V. in juli 
1917 komt er bij 1 A een nieuwe groep kanonnen 105 
mm lang. De organisatie van januari 1918 voorziet de 
deling van de legerdivisies in 12 infanteriedivisies. 1 A 
wordt afgedeeld bij de 1ID. 
Haar groep kanonnen van 105 mm gaat naar het nieuwe 
13 A in februari 1918 en wordt vervangen door een groep 
Loopgraafartillerie de volgende juli. 
Haar mooi gedrag gedurende de hele oorlog levert het 
1ste Regiment Artillerie de vermeldingen “IJZER”, 
“KLERKEN”, “KORTEMARK” en “ANTWERPEN” op, 
alsook de nestel in de kleuren van de Leopoldsorde. 
Na de Wapenstilstand gaat het eerste terug in garnizoen 
in Gent. het regiment neemt deel aan de bezetting van 
het Rijnland, vervolgens de Ruhr in 1925. Bij de 
mobilisatie van 1939 is het 1 A afgedeeld bij de 1 ID. bij 
haar eigen mobilisatie is 1A verantwoordelijk voor de 
oprichting van 7 A en I/22 A. op dat moment omvat het 
een groep kanonnen van 75 mm GP (I), twee groepen 
kanonnen van 75 mm TR (II en III) en een groep 
houwitsers van 105 GP (IV). Het regiment neemt deel 
aan de veldtocht van mei 1940 waarbij haar II, III en IV 
meerdere malen vermeld worden op het Legerdagorder 
voor hun wapenfeiten aan de Gete op 13 en 14 mei. 
Het 1 A wordt opnieuw opgericht op 16 december 1944 
in Leuven uit de 1st Belgian Field Battery die in Groot-
Brittannië in februari 1941 het levenslicht ziet. Deze 
eenheid neemt deel aan de veldtochten van Frankrijk, 
België en Nederland. 
Onder de naam van 1ste Regiment Artillerie “Clercken” 
neemt het vervolgens deel aan operaties in Nederland en 
daarna aan de bezetting in Duitsland. 
Het is verdeeld in drie groepen van twee batterijen met 
vier getrokken kanonnen 25 pdr. op 4 december 1945 
wordt de standaard van het oude 1 A verleend. Op 8 
maart 1946 verliest 1 A haar naam “Clercken”.  
Vanaf 1945 ondergaat het 1ste Artillerie de onvermijdelijke 
interne reorganisaties, veranderingen van hiërarchische 
verbondenheid en garnizoenen. Bij de aanneming van de 
Amerikaanse organisatie in 1951 verandert het in een 
bataljon verdeeld in drie batterijen met zes getrokken 
houwitsers van 105 mm. 
Op 1 maart 1960 is er een nieuwe belangrijke 
reorganisatie. Het 1 A wordt aangehecht bij de 7de 
Infanteriebrigade en ligt dan in Spich, BSD. Het wordt 
versterkt met een batterij houwitsers 155 mm M44 
(zelfbewegend) op 1 mei 1960 terwijl in september en 
november van datzelfde jaar het getrokken materieel 
vervangen wordt door zelfbewegende houwitsers van 



 

11 

105 mm M7. Op 7 juli 1964 verlaat 1 A Spich om naar 
Bastogne te verhuizen, naar de oude kazerne van het 2de 
Ardeense Jagers. In maart 1965 wordt het materieel van 
de twee batterijen met de 105 mm vervangen door 
nieuwe houwitsers M108.  
In februari 1968 is het de beurt aan de M44 die 
vervangen wordt door de M109 die op hun beurt in 
januari 1969 gewisseld wordt met zes houwitsers van het 
type M108. Vermelden we nog dat 1 A van 1961 tot 1969 
een peloton van zes kanonnen AA 20 mm HS bevat. 
1A ondergaat de gedurige reorganisaties van de 
jaren ’90 en tot de “Transformatie 2010” behoort de 
eenheid tot de 7de Brigade, opvolger van de 
Infanteriebrigade. 
Volgens de nieuwe structuur wordt 1 A de “Basis 
Bastogne” met behoud van tradities en standaard. 
Die standaard heeft de volgende vermeldingen op beide 
zijden: “1 REGIMENT D’ARTILLERIE” – “CAMPAGNE 
1914-1918” – “YSER” – “CLERCKEN” – 
“CORTEMARCK” – “ANVERS” – “LA GETTE” – 
“NORMANDIE” – “CANAL DE WESSEM”, verder de 
vuurkoord in de kleuren van de Leopoldsorde. 
1st Belgian Field Artillery 
In februari 1941 wordt er in Cammarthen (Wales) een 
batterij artillerie opgericht in het kader van de Belgische 
troepen in Groot-Brittannië. Ze staat eerst onder bevel 
van commandant Hirsch. De opleiding begint in het kamp 
van Tenby, eerst zonder het minste materieel, later met 
enkele Franse kanonnen van 75 mm. het is pas eind 
1941 dat de batterij enkele stukken van 25 pdr. ontvangt. 
Majoor De Ridder neemt in november ’42 het commando 
over van de 1st BFB. Ze bevat dan twee “Troop” van vier 
stukken. In maart 1944 komen de Luxemburgse 
vrijwilligers er bij om zo een derde Troop te vormen. De 
opleiding eindigt, de eenheid is operationeel geworden 
en klaar voor actie. 
De 1st BFB ontscheept in Normandië met de Brigade van 
kolonel Piron op 8 augustus 1944. Ze opent voor de 
eerste keer het vuur op de 13de aan de oostrand van 
Sallenelles. De eenheid vecht nog in Pont-l’Evêque, 
Beuzeville, Saint-Maclon en overschrijdt op 31 augustus 
de Seine richting Le Havre. Een tegenorder doet de 
Brigade richting België trekken. De grens wordt op 3 
september in Rogny overgestoken en de volgende dag 
wordt Brussel bevrijd. Tot de 11de verblijft de batterij in 
die stad en trekt dan naar het zuiden van Leopoldsburg 
waar het deelneemt aan de aanvallen daar, te Hechtel, 
Heppen en Peer-Bree. Dan volgen de operaties in 
Nederland met de gevechten aan het kanaal van 
Wessem waar de batterij zich vurig verdedigt. Haar 
mooie gedrag levert de batterij de vermeldingen 
“Normandië” en “Kanaal van Wessem” op, alsook de 
nestel in de kleuren van het oorlogskruis. 
De Brigade van Piron rust vervolgens uit in België. Haar 
eenheden moeten gereorganiseerd worden met het oog 
op toekomstige operaties. Op 16 december 1944 wordt 
de 1st BFB door versterking van oorlogsvrijwilligers een 
regiment. Het neemt op 1 februari 1945 de naam 1ste 

Regiment Artillerie “Clercken” aan. Haar eerste batterij 
“Bevrijding” houdt de tradities van de 1st BFB in ere. 
1ste Regiment Zware Artillerie 
In januari 1916 wordt een Regiment Zware Artillerie 
(Régiment d’Artillerie Lourde – RAL) opgericht door het 
bijeenvoegen van de zware groepen die toen bestonden: 

- groep houwitsers van 150 mm Schneider (ex 2de 
zware groep of Groep Quintin) 

- groep houwitsers van 149 mm Krupp (ex 1ste 
zware groep) 

- groep kanonnen van 120 mm lang 
- groep mortieren van 220 mm 

in januari ontdubbeld de eenheid zich in een 1ste en 2de 
RAL. 
In 1923 neemt het de naam 1ste Regiment Legerartillerie 
aan. Het bevat dan een groep C155S M17 (I), een groep 
C150 L43 Krupp (II) en een groep C155 M24 Cockerill. 
Het 1 RAL krijgt de vermelding “KLERCKEN” voor de 
acties van haar groepen en batterijen bij het offensief in 
september 1918. Ook “VELDTOCHT 1914-1918” siert de 
standaard. 
1ste Regiment Legerartillerie 
In 1923 wordt het 1 RAL het 1ste Regiment Legerartillerie 
(Régiment d’Artillerie d’Armée – RAA). Tot in 1939 ligt 
het in Fort IV te Mortsel, een oud fort van de gordel rond 
Antwerpen. Bij de mobilisatie van september dat jaar 
neemt het de volgende organisatie aan: 

- I met van drie batterijen met kanonnen van 155 
mm Schneider M17 

- II met drie batterijen met kanonnen van 155 mm 
Krupp en Rheinmetall M16 

- III met drie batterijen met kanonnen van 155 mm 
Cockerill M24  

Het 1 RAA wordt op 28 mei 1940 ontbonden. Haar 
tradities worden hernomen van 1948 tot 1952 door 23 A 
en vanaf 1952 door 71 A. 
2de Regiment Artillerie 
Het 2 A wordt bij KB van 21 februari 1836 opgericht. Het 
bestaat uit twee batterijen te paard, vier bereden 
batterijen, zes belegeringsbatterijen en een batterij depot. 
Zoals het 1ste en 3de regiment, die toen opgericht zijn, 
ondergaat 2 A verschillende reorganisaties die haar 
structuur aanpassen. Als gevolg van het KB van 5 april 
1868 omvat de eenheid van dan af 18 bereden batterijen 
en een depotbatterij. De reorganisatie van 1874 heeft het 
Frans-Pruisisch conflict als oorsprong. Het 2 A wordt 
opnieuw aangepast en bestaat vanaf dan uit zeven 
bereden batterijen, twee batterijen te paard en een 
reservebatterij. In 1906 worden de nieuwe stukken van 
75 mm TR Krupp in gebruik genomen. 1910 is het jaar 
van de andere reorganisatie. Vier artilleriebrigades zien 
het levenslicht door de vier veldregimenten die 
ontdubbelen. Een nieuw 2 A ontstaat door deling van 1 A 
terwijl het oude 2 A de nieuwe 3de en 4de regimenten 
opricht. In 1912 ligt het in Mechelen in garnizoen terwijl 
haar 10de, 11de en 12de bereden batterijen in Beverlo 
liggen. 
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De belangrijke reorganisatie van 1913 past het regiment 
aan de opdracht bij de legerdivisie aan. Het 2de sticht de 
divisieartillerie van de 2 LD terwijl drie van haar groepen 
afgedeeld worden bij de 5de, 6de en 7de Gemengde 
Brigade van 2 LD. Het regiment neemt deel aan de 
operaties onder Antwerpen en ontplooit zich aan de IJzer 
waar het gereorganiseerd wordt in vier groepen. 
Gedurende lange maanden neemt het deel aan de 
Wacht aan de IJzer.  
De reorganisatie van december 1916 voorziet de 
oprichting van een brigade met twee regimenten artillerie 
die afgedeeld zijn bij elke legerdivisie. In dat kader 
vormen twee groepen van 2 A het nieuwe 8 A. 
De III/2 A onderscheidt zich in maart 1918 bij de 
gevechten om Reigersvliet. De vermelding “IJzer” en 
“Antwerpen”, alsook de nestel in de kleuren van het 
oorlogskruis sieren de standaard van het 2de Artillerie. 
Tot 1939 bezet de eenheid de kazerne Commandant 
Dungelhoef in Lier, zo genoemd als herinnering aan deze 
officier die commandant was van de 23ste batterij van het 
2de Artillerie en sneuvelde in Wezemaal op 12 september 
1914. 
Het regiment wordt op 1 september 1939 gemobiliseerd 
en afgedeeld bij de 2de Infanteriedivisie. Het voorziet de 
oprichting van het 4de en 21ste Artillerie en van II/22A. Het 
bevat dan drie groepen met 75 mm kanonnen en een 
groep houwitsers van 105 mm, allemaal door paarden 
getrokken.  
Het neemt deel aan de veldtocht van mei 1940 waarin 
het zich onderscheidt bij de verdediging van het 
bruggenhoofd van Gent. 
Op 6 februari 1946 wordt in Tienen het 2 A weer 
opgericht. Het bestaat dan uit drie groepen van twee 
batterijen met vier stuks 25 pdr., en is afgedeeld bij de 
bezettingstroepen in Duitsland. Acht maanden later 
verlaat het Tienen om naar Dellbrück te gaan. Bij de 
overgang naar de Amerikaanse organisatie in 1951 wordt 
2A een bataljon van drie batterijen met zes getrokken 
houwitsers van 105 mm. Het ligt achtereenvolgens in 
Euskirchen (1949) en Siegen (1952). Vanaf 1 maart 1960, 
datum waarop de organisatie type “Landcent” wordt 
aangenomen, hoort 2 A bij de 1ste Infanteriebrigade. Haar 
getrokken materieel wordt vernieuwd. Het wordt verdeeld 
in twee batterijen houwitsers 105 mm M7 (zelfbewegend) 
en een batterij houwitsers van 155 mm M44. In 1964-65 
zijn de eerbiedwaardige M7 voertuigen aan vervanging 
toe wat gebeurt door de nieuwe houwitsers van 105 mm 
M108. Vanaf 1969 bevat het bataljon drie batterijen met 
elk zes M108. 
Op 16 juni 1971 verbroedert het 2de Artillerie met het 
Duitse Panzerartilleriebatailln 55 uit Homberg/Efze. Het 
jaar daarop verhuist het 2 A naar Lüdenscheid, kwartier 
IJzer. De reorganisatie die tussenkomt in 1973 doet 2 A 
overstappen naar de 4de Pantserinfanteriebrigade. 
In 1982 wordt de twintigste verjaardag van het 
peterschap van de stad Lier gevierd. 
Op 13 juni 1985 worden de nieuwe stukken M109 A2 van 
155 mm in ontvangst genomen. Datzelfde jaar verliest 

het de C-batterij aangezien de organisatie nog slechts 
twee schootsbatterijen van acht stukken voorziet. Een 
kleine reservebatterij wordt beheerd door het 18RA te 
Brasschaat. Midden 1986 dient 2 A terug naar België te 
keren om zich te installeren in Helchteren aangezien de 
eenheid overgaat naar de 1 PsInfBde. De 6de juni wordt 
een eerste parade van het verzameld 2 A gehouden in 
het nieuwe kwartier. 
In 1993 beschikt de eenheid opnieuw over de C-batterij, 
echter enkel op park. Hetzelfde jaar komen de M113 
voertuigen aan van 8/9 Li ter vervanging van de CVRT. 
Vanaf 4 juli 1994 neemt 2 A de rol over van het OC nr. 3 
uit Turnhout en het is nu verantwoordelijk voor de 
basisopleiding van alle Nederlandstalige miliciens 
(behalve Paracommando’s) die niet rechtstreeks in de 
eenheid worden ingelijfd. Eind van dat jaar is het aantal 
rekruten echter op één hand te tellen… 
Vanaf 1 januari 1995 mag het bataljon opnieuw de 
historische benaming “regiment” mogen dragen en 
voortaan “Tweede Regiment Veldartillerie” heten. 
Het reorganisatieplan REFORBEL komt in de eindfase, 
vastgelegd in het ontwerp “Bear 97” van minister Leo 
Delcroix. Het 1ste Korps in Duitsland wordt volledig terug 
naar België gehaald en zal voortaan Interventiemacht 
heten. Het 2de Artillerie blijft bij de 1ste Gemechaniseerde 
Brigade van de 1ste Gemechaniseerde Divisie. 
1 februari van dat jaar heeft 2 A de eer om de laatste 
twee rekruten in het opleidingscentrum te ontvangen. 
Aangezien zulke inlijving zinloos is, besluit minister 
Pinxten om vanaf 1 maart 1995 de dienstplicht op te 
schorten en de laatste miliciens naar huis te sturen. Het 
beroepsleger is geboren… 
Niet zonder gevolgen want op 1 januari 1998 beschikt het 
regiment over slechts 76,9% van het voorziene personeel. 
De 3de september 2001 wordt de omzendbrief van de 
minister van landsverdediging over de hervorming van 
het leger uitgedeeld. Ook het 2 A ontsnapt er niet aan: in 
2003 wordt overgegaan naar drie operationele 
schootsbatterijen, 2006 betekent het einde van de 
“midlife upgrade” van de M109, in 2011 dient overgegaan 
te worden naar de Wheeled Fire Support (artillerie op 
wielen) en in 2014 verhuist de eenheid naar Brasschaat 
Kwartier West… reeds staat vast dat de derde 
schootsbatterij zal gevormd worden te Brasschaat met 
personeel uit 6 A dat reeds ter plaatse is en personeel 
dat uit de BSD komt (onder andere RACh). 
Op 26 september 2002 heeft in de AieSch-6A te 
Brasschaat de afscheidsplechtigheid plaats van de 
batterij 6 A die uit de school stapt en vanaf 1 oktober de 
C-batterij van 2 A wordt (en in Brasschaat verblijft). 
Ondertussen moet de opleiding op de nieuwe mortieren 
120 mm RL verder gezet worden. Een eerste 
schietoefening met dit nieuwe wapen vindt plaats te 
Elsenborn van 10 tot 14 maart 2003. 
Vanaf 2004 is de B-batterij aan de beurt voor de 
reconversie op mortieren. 
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Datzelfde jaar, 3 mei, komt de Batterij Veldartillerie 
Paracommando onder operationeel bevel van 2 A en 
wordt aldus de vijfde batterij. 
De Staf, Staf en Dienstenbatterij, A- en B-batterij blijven 
nog gekazerneerd in Helchteren, de C-batterij en de Bij 
VA Para-Cdo verblijven in Brasschaat in Kwartier West. 
Deze laatste echter zal tussen 3 en 27 mei 2004 
verhuizen van Kwartier Oost naar de vernieuwde blok 
A38 in Kwartier West. Op 26 mei vindt de militaire 
plechtigheid plaats van de officiële inlijving. 
2005 wordt weeral een jaar met reorganisaties: de A- en 
B-batterij worden samengevoegd in de nieuwe Delta-
batterij die het kenteken van de B-batterij, de hondenkop, 
overneemt. Tegen 2007 zou 2 A volgens het “OPS PLAN 
2005-2007” nog bestaan uit: 

- Een Regimentsstaf 
- Een Staf- en Dienstenbatterij 
- Een Schootsbatterij (105-120 (1 peloton 12 GUN 

105 en 1 peloton 6 MOR 81) 
- Een Schootsbatterij 120 (2 pelotons 12 MOR 

120) 
In de loop van 2005 wordt verdere opleiding gegeven op 
de mortieren 120 mm RT en later van het jaar zal ook de 
reconversie op het kanon 105 mm LG gebeuren voor alle 
kanonniers van de drie schootsbatterijen, zodat tegen 
eind 2005 elke batterij polyvalent kan ingezet worden. 
Op 9 mei 2005 verandert 2 A officieel van uitzicht. 
Volgens nota 2794 van 21 april bestaat het regiment nu 
uit: 

- Één Regimentsstaf in Helchteren 
- Één Staf- en Dienstenbatterij in Helchteren 
- Één schootsbatterij Mor 120 RT: Delta-batterij in 

Helchteren 
- Één sectie Regimentsstaf (-) in Brasschaat 
- Één schootsbatterij Mor 120 RT: Charlie-batterij 

in Brasschaat 
- Één schootsbatterij 105 LG: Batterij Para-

Commando in Brasschaat. 
De benamingen A- en B- batterij zullen voortaan gebruikt 
worden door 1 A dat slechts twee schootsbatterijen telt. 
De nota vermeldt daarenboven ook dat nieuwe logo’s 
moeten ontworpen worden voor de batterijen, die 
goedgekeurd moeten worden door de korpscommandant. 
Op 11 november 2005 wordt het zusterbataljon in het 
Duitse Homberg/Efze opgeheven. 
Alle stukken M109A2 die naar Rocourt zijn gegaan voor 
de “midlife update” komen niet meer terug naar de 
eenheden maar worden verzameld in de artillerieschool 
in Brasschaat… omdat daar nog de nodige know-how 
zou zitten om de stukken te onderhouden… uiteindelijk 
zal dit materieel verkocht worden aan het buitenland. 
In 2007 zullen 180 mannen en vrouwen van 2 A 
deelnemen aan ISAF als BE-ISAF 14 in Afghanistan. Ze 
zullen er ingezet worden voor de beveiliging van de 
internationale luchthaven van Kabul. De 31ste augustus 
vallen vier gewonden bij een mislukte bomaanslag. 
In 2010 verhuist 2 A dan uiteindelijk toch volledig van 
Helchteren naar Brasschaat, vier jaar vroeger dan in het 

oorspronkelijke plan van minister Flahaut; alle 
artilleriecapaciteiten worden verzameld in Kwartier West, 
de capaciteit AA wordt een ondereenheid en blijft in 
Lombardzijde, om praktische redenen. Op 11 juli vindt te 
Helchteren de afscheidsparade plaats. 
De standaard van het 2de Artillerie, nu bij de Groep 
Artillerie, zijn de volgende: “VELDTOCHT 1914-1918” – 
“IJZER” – “ANTWERPEN”, plus de vuurkoord in de 
kleuren van het oorlogskruis. 
2de Regiment Zware Artillerie 
het 2 RAL wordt in januari 1917 opgericht door het 
ontdubbelen van het 1 RAL. Haar groepen worden op het 
Legerdagorder vermeld voor de acties bij de offensieven 
van 1918. De vermelding “KLERKEN” staat op de 
regimentsstandaard geborduurd. Het 2 RAL wordt 2 RAA 
in 1923. 
2de Regiment Legerartillerie (1923) 
Het 2 RAA ziet het levenslicht in 1923 door 
naamsverandering van het 2 RAL. Het ligt in garnizoen in 
Fort III in Borsbeek-Antwerpen. Het wordt op 1 
september 1939 gemobiliseerd en het omvat dan drie 
groepen van drie batterijen met vier houwitsers van 220 
mm Schneider. Het is met die organisatie dat het 
deelneemt aan de Achttiendaagse Veldtocht. Het 2 RAA 
heeft de bijzonderheid om vanaf 1935 een groep ALVF (II) 
verdeeld in twee actieve batterijen en vier 
reservebatterijen te hebben. Haar tradities en standaard 
wordt in 1951 aan 72 A toevertrouwd. 
3de Regiment Artillerie 
Het 3de Regiment Artillerie wordt bij KB van 21 februari 
1836 opgericht. Vanaf dat moment en tot 1913 ondergaat 
het 3 A net zoals het 1 A en 2 A de onvermijdelijke 
reorganisaties. Het jaar 1910 is dat van een vrij 
belangrijke: de vier veldregimenten ontdubbelen om acht 
eenheden te vormden die de vier artilleriebrigades 
stichten. 
Het 3 A van 1836 richt het 7de en 8ste Artillerie op terwijl 
het 2 A vanaf 1836 de nieuwe 3de en 4de regimenten 
sticht. De reorganisatie van 1913 is zeer belangrijk. Ze 
voorziet de oprichting van de Groepen Artillerie 
verbonden aan elke Gemengde Brigade (GB) en ze past 
de artillerieregimenten aan hun opdracht bij de 
Legerdivisies en Gemengde Brigades aan. De 
oorlogsverklaring overvalt het 3 A, in volle reorganisatie 
sinds 15 december 1913. Het heeft slechts één groep 
kanonnen van 75 mm TR terwijl toch die van de 9de, 11de, 
12de en 14de Gemengde Brigades worden opgericht. Dit 
geheel vormt de Artillerie van de 3de Legerdivisie waarbij 
de groepen van de 15de GB, die van de 4 LD komt, 
worden toegevoegd. 
De 3 LD van generaal Leman ondergaat de Duitse 
aanval op Liège. De artilleriegroep van de 3 LD wordt er 
hevig bij betrokken en vecht stoutmoedig. Na de slag om 
Liège moet 3 A door de verliezen (alweer) 
gereorganiseerd worden. Het krijgt een tweede groep 
gevormd door de 37ste, 38ste en 39ste batterijen terwijl de 
andere batterijen van de 3 LD gehergroepeerd worden 
onder de vorm van Brigadeartillerie die respectievelijk de 
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naam draagt van hun commandant: Artilleriebrigade 
Janssens, Artilleriebrigade Bertrand, Artilleriebrigade 
Jacquet. De 3 LD ontplooit zich vervolgens in de 
Versterkte Stelling Antwerpen waar haar groepen 
opnieuw hun waarden tonen. Op 11 oktober 1914 voegt 
3 A zich bij de troepen aan de IJzer nabij Nieuwpoort 
waar de lange stabilisatieoorlog begint. In december 
1916 wordt de artillerie van de 3 LD gehergroepeerd om 
een brigade te vormen bestaande uit het 3de en 9de 
Artillerie. Het 3 A bestaat uit drie groepen, haar oude 
eerste groep ligt aan de basis van het nieuwe 9 A. Het 
regiment neemt nog actief deel aan de gevechten bij 
Merkem, Hoofd van Vlaanderen en Torhout-Tielt, waar 
haar groepen meerdere citaties verwerven voor hun mooi 
gedrag. 
Het 3de Artillerie ligt in positie bij de Schelde met het oog 
op het offensief op de Dender wanneer de 
Wapenstilstand wordt afgekondigd. 
Na de vredige jaren van het interbellum komt een 
troebele periode die een nieuwe oorlog aankondigt. Het 
Belgisch leger wordt op 1 september 1939 gemobiliseerd. 
Het 3 A, in garnizoen in Liège in de kazerne Fonck, bevat 
vier groepen met paarden: drie met kanonnen van 75 
mm TR of GP en één groep met houwitsers van 105 mm 
GP. Het hoort bij de 3ID en sticht op dat moment het 5de 
Artillerie (8 ID), de I/23 A (15 ID) terwijl haar vijfde groep 
een groep uit 5 A het 25ste Artillerie (17 ID) opricht. Het 
neemt deel aan de veldtocht van mei 1940 die het begint 
in de Versterkte Stelling van Liège zoals in augustus 
1914. Omdat het zo beproefd wordt tijdens de eerste 
dagen moet het op 16 mei gereorganiseerd worden. Het 
regiment wordt vervolgens achter de Leie gelegd waar 
het tot de 28ste blijft. Haar II, III en IV worden vermeld op 
het Legerdagorder voor hun moedig gedrag aan de Leie. 
Het 3de Regiment Artillerie ziet opnieuw het levenslicht in 
1946 in Hasselt. Het bestaat uit drie groepen van twee 
batterijen met getrokken kanonnen 25 pdr. Het wordt in 
juni 1951 aangepast door de overgang naar de 
Amerikaanse organisatie. Het verliest haar derde groep 
die naar 20 A overgaan terwijl men de batterijen J, K en L 
vormt met houwitsers van 155 mm getrokken door 
rupstrekkers M4 alsook een Stafbatterij en een 
Dienstenbatterij. In december 1956 gaat L-batterij naar 
de reserve en in 1960 wordt 3A nog eens 
gereorganiseerd. Het bestaat vanaf dan als Bataljon 
Artillerie van de 1ste Divisie en bevat een batterij EMS, 
een B-batterij getrokken houwitsers van 8” en een A-
batterij raketten “Honest John”. Op 15 augustus 1964 
wordt het materieel van B-batterij vervangen door 
zelfbewegende houwitsers van 8” M55: die worden op 11 
februari 1969 afgestaan aan 20 A Het 3 A verandert haar 
organisatie en hiërarchische verbondenheid door de 
reorganisatie die dan bezig is. Het regiment gaat over 
naar het 1ste Korps en bevat dan twee batterijen “Honest 
John”. In februari 1978 worden haar twee 
schootsbatterijen uitgerust met twee zelfbewegende 
affuiten voor tactische raketten “Lance”. 
Volgende vermeldingen komen voor op de standaard van 
het 3de Artillerie: “VELDTOCHT 1914-1918” – “LUIK” – 
“ANTWERPEN” – “IJZER” – “MERCKEM” – 

“STADENBERG” – “DE LEIE”, het is versierd met de 
vuurkoord in de kleuren van de Leopoldsorde. 
3de Regiment Zware Artillerie 
Het 3 RAL ziet op 15 september 1919 het levenslicht 
door samenvoeging van de batterijen mortieren Van 
Deuren van de Loopgraafartillerie. Het neemt in 1923 de 
naam van 3de Regiment Zware Artillerie aan. Haar 
vaandel draagt de vermelding “VELDTOCHT 1914-1918”, 
wat de vele verworven vermeldingen samenvat van de 
batterijen mortieren VD gedurende de hele oorlog. 
3de Regiment Legerartillerie 
Het 3 RAA verschijnt in 1923 op de slagorde door 
naamsverandering van het 3 RAL. Het is een onderdeel 
van de 1ste Legerartilleriebrigade en bestaat uit een groep 
kanonnen van 155 mm lang en een andere groep 
kanonnen van 120 mm lang. Het wordt ontbonden 
ingevolge een reorganisatie van het leger in 1926. Het 
regiment ziet opnieuw het daglicht in september 1939, 
opgericht door het 1ste en 2de RAA. Het omvat drie 
groepen met drie batterijen van vier kanonnen van 155 
mm lang Schneider M17 en een groep mortieren VD 
types 58L en 70. In 1951 worden de tradities en de 
standaard toevertrouwd aan het 73 A. 
4de Regiment Artillerie 
Op 4 juni 1842 wordt de artillerie gereorganiseerd in vier 
veldregimenten. Het 4 A wordt dan opgericht en het is 
verdeeld in vijf bereden batterijen, zes 
belegeringsbatterijen en een depotbatterij. In 1863 wordt 
het een belegeringsregiment. Een nieuw 4de Artillerie 
wordt in 1874 opgericht terwijl het oude het 7de Artillerie 
wordt. 
De plotse oorlogsverklaring in augustus 1914 overvalt de 
Belgische artillerie die in volle reorganisatie is. Het 4 A 
bevat slechts één enkele groep kanonnen van 75 mm TR 
(I/4A) terwijl het toch de groep voor de 8ste, 10de, 13de en 
15de Gemengde Brigades opricht. Het geheel vormt de 
Artillerie van de 4 LD (generaal Michel), belast met de 
verdediging van de Versterkte Stelling Namur.  
Na de woelige gevechten onder die stad en de terugtocht, 
wordt het 4de gereorganiseerd in drie groepen met twee 
batterijen waaronder de 59ste en 60ste batterij van de 8ste 
Gemengde Brigade en de 67ste batterij van de 13de 
Gemengde Brigade. 4 A blijft nog steeds bij de 4 LD. Bij 
de oprichting van de 12 infanteriedivisies in januari 1918 
gaat het 4 A over naar de 4 ID. Het wordt ter beschikking 
gesteld van de 11de en 77ste Franse Infanteriedivisie van 
31 oktober tot 9 november 1918 en daarvoor wordt het 
Oorlogskruis van dit land verleend voor het mooie gedrag 
van het 4de Regiment Artillerie. 
Na de Wapenstilstand vertrekt het naar Düsseldorf als 
onderdeel van de Rijnbezetting. Het komt in België terug 
waar één van haar groepen in Arlon gestationeerd wordt 
en dit vanaf maart 1919. 4 A wordt in 1923 ontbonden. 
Het is voorzien als reserve-eenheid en wordt bij een 
wederoproeping van de 9 ID in maart-april 1936 opnieuw 
opgericht. Bij de mobilisatie wordt het weer een actieve 
eenheid door het ontdubbelen van het 2de Artillerie en het 
neemt deel aan de veldtocht van ’40 met de 9ID. het 4 A, 
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alsook haar I, II en III worden vermeld op het 
Legerdagorder voor hun doeltreffende en besliste acties 
gedurende de slag om de Leie. 
De standaard draagt de volgende vermeldingen: 
“VELDTOCHT 1914-1918” – “IJZER” – “EESSEN” – 
“CORTEMARCK” – “NAMEN” – “DENDERMONDE” – 
“DE LEIE 1940”, verder het juweel van het oorlogskruis 
en de vuurkoord in de kleuren van de Leopoldsorde. 
4de Regiment Legerartillerie (1923) 
Het 4 RAA wordt in 1923 opgericht. Het hergroepeert op 
haar eentje alle luchtdoelmiddelen. Het wordt in 1926 
ontbonden en wordt dan het “Régiment de Défense 
Terrestre contre Aéronefs (DTCA). 
4de Regiment Legerartillerie (1939) 
Een nieuw 4 RAA ziet bij de mobilisatie van september 
1939 het levenslicht. Het wordt geboren uit het 1 RAA en 
2 RAA. De organisatie omvat een automobiele groep met 
drie batterijen van vier houwitsers van 150 mm lang 
Krupp M17 (I), drie groepen met drie batterijen van vier 
houwitsers van 150 mm lang Krupp (M17 (II, III, IV) en 
twee groepen met drie batterijen van vier houwitsers van 
6” Vickers M17 (V en VI). Het neemt deel aan de 
veldtocht van mei 1940 en wordt op de 28ste ontbonden. 
Haar tradities worden in 1951 hernomen door het 74 A. 
5de Regiment Artillerie 
Het 5de Regiment Artillerie, een belegeringseenheid, 
wordt in 1868 gesticht. Een nieuw 5 A wordt in 1910 
samengesteld. Het gaat deze keer om een veldregiment 
dat afgedeeld bij de 5 LD. Op 4 augustus 1914 heeft het 
slechts één groep kanonnen van 75 mm TR. Het vecht 
onder Antwerpen en aan de IJzer. In januari 1915 
worden de Gemengde Brigades ontbonden en hun 
artilleriegroepen worden aangehecht aan de 
divisieartillerie. Het 5 A recupereert aldus de groep van 
de 1ste, 16de en 17de GB. Het is afgedeeld bij de 5 LD. Bij 
de oprichting van de 12 infanteriedivisies in januari 1918 
wordt het aangehecht bij de 5 ID. de vermeldingen 
“ANTWERPEN”, “IJZER” en “BALGERHOEK” op de 
standaard herinneren aan het mooie gedrag in WO I. 
Het KB van 29 oktober 1923 beveelt de ontbinding van 5 
A. Het wordt in september 1939 opnieuw opgericht door 
het ontdubbelen van het 3 A en hoort dan bij de 8 ID. het 
neemt deel aan de veldtocht en wordt vermeld op het 
Legerdagorder voor haar gedrag aan de Leie. 
Op 20 mei 1946 wordt in Tournai een nieuw 5 A 
opgericht. Het hoort dan bij de 2 ID en is verdeeld in drie 
groepen van drie batterijen met vier kanonnen 25 pdr. 
Het wordt reeds op 26 mei van het volgende jaar 
opgedoekt maar blijft voorzien op oorlogsvoet en houdt 
daarom regelmatig wederoproepingen. 
De standaard van het 5de Artillerie wordt volgens KB 455 
van 30 juli 1994 toegekend aan het 97ste Bataljon 
Logistiek, ondertussen ontbonden. Ze draagt de 
volgende vermeldingen op beide zijden: “ANVERS” – 
“YSER” – “BALGERHOEK” – “CAMPAGNE 1914-1918” – 
“LA LYS 1940” en de vuurkoord in de kleuren van de 
Leopoldsorde. 

5de Regiment Legerartillerie (1923) 
Het 5 RAA wordt bij de reorganisatie van het leger 
heropgericht volgens KB van 29 oktober 1923. Buiten de 
Staf bevat het een bereden groep kanonnen (75 mm) en 
houwitsers (105 mm), een groep ALVF (waarvan een 
actieve batterij met een houwitser van 12”), een groep 
Loopgraafartillerie, een groep kanonnen GP en twee 
groepen mortieren. Het is aangehecht bij de 2de 
Legerartilleriebrigade. In 1926 wordt het ontbonden. 

 
De houwitser van 12” (MBR) 

5de Regiment Legerartillerie (1940) 
Op 16 januari wordt er een nieuw 5 RAA opgericht door 
de vereniging van de Kustartillerie en de II ALVF van het 
2 RAA. De onafhankelijke Kustartillerie wordt bij de 
mobilisatie opgericht. Het bevat zowel oude als zeer 
uiteenlopende stukken, zoals kanonnen van 120 mm de 
Bange en stukken van 170 mm Krupp in betonnen kuipen. 
Één van haar batterijen bevat 13 kanonnen van 47 mm 
met coaxiale mitrailleurs onder torens die op betonnen 
sokkels staan, onderling verbonden door ondergrondse 
abri’s en verdeeld langsheen de kust. De ALVF, 
bestaande uit Duitse stukken geleverd volgens het 
Verdrag van Versailles, worden in 1935 de II/2 RAA. Die 
groep bestaat uit drie batterijen kanonnen van 170 mm 
Krupp (4de, 5de en 6de batterijen), drie batterijen kanonnen 
van 280 mm (7de, 8ste en 9de batterijen) en een houwitser 
van 12” Vickers (10de batterij). 
6de Regiment Artillerie 
De reorganisatie van de artillerie door KB van 15 april 
1868 inspireert tot nieuwe strategische opvattingen wat 
de verdediging van het land betreft. Vanaf 1867 is een 
commissie belast met een onderzoek of de organisatie 
van het leger overeenstemt met het nieuwe 
verdedigingssysteem: een veldleger dat het gebied 
verdedigt en, in geval van algemene terugtrekking, 
verschuilt zich in het grote fortenkamp van Antwerpen. 
Vanaf dan wordt het leger gereorganiseerd en de 
artillerie zal dan bestaan uit drie veldregimenten en drie 
belegeringsregimenten. Aldus verschijnt er voor het eerst 
een 6de Artillerie, belegeringseenheid, bestaande uit 16 
actieve batterijen. 1910 is het jaar van de grote 
reorganisatie in het leger: de 5de, 6de, 7de, 8ste en 9de 
belegeringsbatterij zijn de artillerie van de Versterkte 
Stellingen Antwerpen, Liège en Namur terwijl men 
nieuwe 5de, 6de, 7de en 8ste veldartillerieregimenten opricht. 



 

16 

Een nieuwe belangrijke reorganisatie, die van 1913, 
bestaat er in dat het 7 A en 8 A ontbonden worden terwijl 
men artillerie van de Gemengde Brigades opricht. Het 6 
A bestaat dan nog steeds. De I/7 A wordt I/6 A. bij het 
losbreken van de Eerste Wereldoorlog bestaat 6 A 
slechts uit één groep (bij de 6 LD) maar de batterijen die 
van het oude 7de Artillerie komen, maken de Groepen 
Artillerie van de 18de, 19de en 20ste GB van de 6 LD uit. 6 
A ontvangt in haar rangen de Groep Artillerie te Paard 
van de 2de Cavaleriedivisie die in 1913 ontbonden is en 
die de IV wordt. In januari 1915 worden de GB geschrapt 
en hun groepen gaan weer naar hun regimenten van 
oorsprong. Het 6de Artillerie is dan weer compleet. 
Op 1 januari 1917 ontdubbelt 6A en vormt het nieuwe 12 
A. deze twee eenheden zijn respectievelijk aangehecht 
aan de 6 ID en 12 ID. 6 A ontvangt nog een Groep 
Loopgraafartillerie. Bij de Wapenstilstand bevindt 6 A 
zich aan de Schelde. 
Na de oorlog ligt de eenheid in Etterbeek, kazerne 
majoor Géruzet en is het afgedeeld bij de 6 ID. Op de 
vooravond van de mobilisatie van 1939 bestaat het uit 
drie groepen kanonnen van 75 mm GP en TR en een 
groep houwitsers van 105 mm GP. Bij de afkondiging van 
de mobilisatie op 1 september 1939 worden 12 A, II/ 24A 
en 26 A uit het 6de geboren. Na de veldtocht, die eervol is, 
wordt 6 A op de 28ste ontbonden. 
In mei 1946 wordt een nieuw 6 A opgericht. Het heeft 
eerst kanonnen 25 pdr. maar krijgt algauw getrokken 
houwitsers van 105 mm. op 1 januari 1961 bestaat 6 A 
uit twee batterijen houwitsers van 105 mm en een 
getrokken batterij van 155 mm. dit materieel wordt in de 
loop van 1962 vervangen door zelfbewegende 
houwitsers van 105 mm M7 en van 155 mm M44. 
Op 15 februari 1965 krijgen de batterijen B en C de 
nieuwe zelfbewegende houwitsers 105 mm M108 en 
vervolgens, op 8 maart 1967, krijgt de A-batterij de 
houwitsers 155 mm M109. In het kader van de 
belangrijke reorganisatie van 1969 wordt de indeling, 
uitrusting en hiërarchische aanhechting van het 6de 
Artillerie volledig veranderd. Het regiment heeft vanaf 
dan drie batterijen zelfbewegende houwitsers 155 mm 
M109 en is aangehecht bij de Artillerie van het I Korps. 
In 1994 verhuisde 6 A van Soest naar Brasschaat waar 
het vanaf 2003 “Artillerieschool- 6de Artillerie” genoemd 
wordt. In het kader van de “Transformatie” van defensie 
behoort ook deze benaming tot het verleden; alle 
artilleriecapaciteit wordt verzameld in Brasschaat, de 
school wordt vandaag de dag “departement Artillerie” 
genoemd. 
Het 6 A heeft een standaard met de volgende 
vermeldingen: “VELDTOCHT 1914-1918” – 
“ANTWERPEN” – “IJZER” – “IEPER 1915” – “WEST-
ROOZEBEKE” – “RUMBEKE”, plus de vuurkoord in de 
kleuren van de Leopoldsorde. 
6de Regiment Legerartillerie 
Deze eenheid wordt opgericht bij de mobilisatie in 1939 
door het 1 RAA en 2 RAA. Het maakt deel uit van het 
CRI (Centre de Renfort et d’Instruction) van de Artillerie. 
In theorie moet het twee opleidingsbatterijen hebben met 

verschillend materieel: een batterij met twee kanonnen 
van 155 mm lang, kanonnen van 155 mm  M24 en één 
kanon van 150 mm L43 en een batterij met vier 
houwitsers van 220 mm. 
7de Regiment Artillerie 
Het 7 A ziet in 1874 het levenslicht als 
belegeringseenheid. Door de reorganisatie van 1910 is 
het 7de één van de drie regimenten van de Versterkte 
Stelling Antwerpen terwijl men een nieuw 7de Regiment 
Veldartillerie opricht. Deze eenheid wordt in 1913 
ontbonden. Een nieuw 7 A wordt in januari 1917 
opgericht door de vereniging van de III, Iv en V van het 1 
A. 7 A onderscheidt zich bij de aanval op het Bos van 
Houthulst in september 1918 en krijgt het Franse 
Oorlogskruis voor haar acties in steun van de 70ste 
Franse Infanteriedivisie. 
Het 7de Artillerie wordt in 1923 ontbonden door de 
reorganisatie die het leger op vredesvoet zet. het wordt 
opnieuw opgericht bij de mobilisatie in 1939 als 
ondubbeling van het 1ste Artillerie en het hoort dan bij de 
12 ID. 7 A krijgt de vermelding “DE LEIE 1940” voor haar 
acties die bijzonder doeltreffend zijn bij de gevechten aan 
het afwateringskanaal van de Leie, op 24, 25 en 26 mei 
1940. 
In 1952 wordt een nieuw 7 A voorzien op oorlogsvoet 
waarbij het aan de 3 ID wordt gehecht. Het houdt een 
wederoproeping in 1953 en 1955. Op 6 december 1956 
wordt de 3 ID geschrapt  en 7 A wordt een hulpbataljon 
van de provincie Antwerpen, doch definitief ontbonden op 
1 september 1957. 
De standaard is in bewaring bij het Logistiek 
Steuncomplex Centrum, wanneer het door KB nr. 455 
van 30 juli 1994 terug naar het museum gaat; het Log Sp 
Cx verkrijgt de vlag van het 2de Genie. De volgende 
vermeldingen zijn op de standaard van het 7de Artillerie 
terug te vinden: “VELDTOCHT 1914-1918” – “7e 
REGIMENT D’ARTILLERIE” – “FORET D’HOUTHULST” 
– “YSER” – “ANVERS” – “DE LEIE 1940”, verder het 
juweel van het Franse oorlogskruis en de vuurkoord in de 
kleuren van de Leopoldsorde. 
7th/13th BFA (Belgian Field Artillery) 
Het 7th BFA wordt op 5 maart 1915 opgericht in de streek 
van Cap Griz-Nez en staat onder bevel van kolonel 
Dechesne. Het personeel komt uit de hele artillerie. 
Tussen maart en mei levert het Belgische “Régiment 
Provisoire d’Artillerie (RAP) artilleriesteun aan het Britse 
leger. De zes batterijen van de groep Dujardin worden 
vooral ten westen van Ieper ingezet. Vanaf half mei wordt 
deze eenheid vervangen door het “7e Régiment 
d’Artillerie de Campagne belge”, dat onder Brits bevel 
valt. De gebruikte stukken zijn kanonnen van 75 mm 
Schneider, bestemd voor Portugal en afgestaan door 
Groot-Brittannië. Op 10 december van het volgende jaar 
neemt het de naam 13th BFA aan door het ontdubbelen 
van de zes artillerieregimenten die op dat moment 
bestaan. 
Het 7th/13th BFA vecht van mei 1915 tot mei 1917 in de 
saillant van Ieper waar het afgedeeld is bij het Britse 
Expeditionary Corps. Haar briljante acties dragen de 
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bewondering weg van de hoogste Britse militaire 
autoriteiten. Haar stukken worden ongeschikt voor de 
strijd en 7th/13th BFA wordt op de 17de mei 1917 
ontbonden. Het personeel wordt verdeeld over de 
legerdivisies. 
In Ieper, meer bepaald tegen de huisgevel van 
Boterstraat 2/4 aan de kant van de J. Coomansstraat in 
het centrum ten westen van de Lakenhallen, staat de 
gedenkmuur ter herinnering aan de militaire en 
burgerlijke slachtoffers van beide Wereldoorlogen. Links 
daarvan hangt een gedenkplaat ter herinnering aan het 
13th BFA. Deze plaat kwam er na de oorlog mede door de 
verbroedering van het 7th/13th BFA1.  
8ste Regiment Artillerie 
Op 20 juli 1889 richt men een 8ste Regiment Artillerie 
(Forten) op. het omvat 16 actieve batterijen, twee 
reservebatterijen en een depotbatterij. Bij KB van 20 
december 1916 wordt een nieuw 8 A opgericht voor de 8 
ID. Eerst bestaat het uit twee groepen komende van 2 A 
en een groep houwitsers van 105 mm. 8 A ondergaat de 
reorganisaties tijdens het interbellum en ligt in garnizoen 
te Mechelen, kazerne generaal baron Michel. Bij de 
mobilisatie in ’39 vormt 8 A het 9 A en I/24 A. 
Het wordt zelf aangehecht bij de 4 ID. 8 A wordt vermeld 
op het Legerdagorder voor haar actie en steun aan de 
eenheden ChA in Vinkt op 25 mei 1940. 
Een 8ste Artillerie is na de oorlog voorzien op oorlogsvoet 
en houdt een wederoproeping van 21 april tot 5 mei 1950. 
Het 8ste Bataljon Artillerie, opgericht in 1952 houdt 
rappels in Brasschaat en Elsenborn van 2 tot 30 
augustus 1952, te Vogelsang en Elsenborn van 19 juli tot 
7 augustus 1954, te Elsenborn van 24 augustus tot 13 
september 1956, van 1 tot 25 september 1958, van 11 tot 
25 april 1961, van 9 tot 23 mei 1962 en van 30 augustus 
tot 15 september 1965. 
De standaard draagt de vermeldingen “VELDTOCHT 
1914-1918” – “IJZER” – “MOORSLEDE” – “DE LEIE” – 
“ANTWERPEN” – “VINKT” en de vuurkoord in de kleuren 
van de Leopoldsorde. Vandaag de dag is de standaard in 
bewaring bij het Bataljon Hoofdkwartier van de 
Defensiestaf in het Kwartier Koningin Astrid. 
9de Regiment Artillerie 
 
9 A ziet het levenslicht in 1916 door I/3 A. Het heeft eerst 
vier groepen, twee met kanonnen van 75 mm, één met 
houwitsers van 105 mm en één met loopgraafartillerie. 
Het hoort bij de 9 ID. in 1926 wordt het ontbonden ten 
gevolgen van het op vredesvoet zetten van het leger. Het 
wordt weer actief bij de mobilisatie van 1939 door 8 A en 
is dan afgedeeld bij de 11 ID. 
In 1952 voorziet men een nieuw 9de Artillerie dat aan de 
10de Infanteriebrigade wordt gehecht. Het heeft kanonnen 
25 pdr. en vervolgens getrokken houwitsers 105 mm. In 
1956 wordt het ontbonden maar het blijft voorzien op 

                                                 
1 Extra informatie komende van 
http://inventaris.vioe.be/woi/relict/1462, de online inventaris 
van het onroerend erfgoed. 

oorlogsvoet. Er is een wederoproeping in Elsenborn van 
28 augustus tot 17 september 1957 en van 26 augustus 
tot 19 september 1959. 
De standaard heeft de vermeldingen “VELDTOCHT 
1914-1918” – “IJZER” – “MERCKEM” – “LUIK” – 
“ANTWERPEN” – “OOST-NIEUWKERKEN” – “OOST-
ROZEBEKE”, plus de vuurkoord in de kleuren van de 
Leopoldsorde. 
10de Regiment Artillerie 
10 A wordt opgericht op 25 december 1916 te 
Ramskapelle. Het is afgedeeld bij de infanteriedivisie met 
dezelfde nummer. Eerst bestaat het uit twee groepen met 
kanonnen 75 mm, een groep houwitsers van 120 mm en 
een groep loopgraafartillerie. In 1923 houdt het op te 
bestaan maar in september verrijst het terug, door het 
11de Artillerie dat het mobiliseert. Het 10de hoort opnieuw 
bij de 10 ID. het bestaat uit twee groepen kanonnen van 
75 mm TR, één met kanonnen van 75 mm GP en één 
groep met houwitsers van 105 GP. 
Een nieuw 10 A is voorzien op oorlogsvoet bij de 2 ID in 
1952 en houdt de nodige wederoproepingen: van 1 tot 30 
augustus 1952 te Brasschaat en Leopoldsburg, van 19 
juli tot 7 augustus 1954 te Brasschaat en Elsenborn, van 
24 augustus tot 13 september 1956 en van 1 tot 25 
september 1958, beide te Elsenborn. 
De standaard draagt de vermeldingen “CAMPAGNE 
1914-1918” – “IJZER” – “ZARREN” – “HANDZAEME” – 
“TERMONDE” – “MERCKEM” – “NAMUR” plus de 
vuurkoord in de kleuren van de Leopoldsorde. 
11de Regiment Artillerie 
11 A wordt in december 1916 opgericht door de artillerie 
van de 16de en 17de Gemengde Brigade. Het is afgedeeld 
bij de 11 ID en heeft twee groepen kanonnen van 75 mm, 
een groep houwitsers van 120 mm en een groep 
loopgraafartillerie. 
11A ondergaat alle reorganisaties tussen de 
Wereldoorlogen. Het is aangehecht bij de 5 ID en ligt in 
Mons, kazerne Leopold (Staf, III en IV) en Tournai, 
kazerne Saint-Jean (I en II). In september 1939 vormt het 
10 A en II/23 A. het blijft bij dezelfde divisie.  
Vanaf 1952 is er een nieuw 11 A voorzien op oorlogsvoet 
bij de 3 ID met getrokken houwitsers van 105 mm. Van 
23 augustus tot 12 september 1955 is er een 
wederoproeping in Elsenborn. 
De standaard draagt de vermeldingen 
“VELDTOCHT1914-1918” – “IJZER” – “MOORSLEDE” – 
“ANTWERPEN” – “INGELMUNSTER” en de vuurkoord in 
de kleuren van de Leopoldsorde. 
Op 26 november 1962 wordt de standaard, “tot nader 
bevel”, aan de School van de Ordonnance te Tournai in 
bewaring gegeven. De opvolger hiervan – School van het 
Logistieke Materiaal – krijgt bij KB nr. 455 van 30 
september 1994 de vlag van het 2de Transportkorps, 
waardoor de standaard van 11 A naar het museum 
verwezen wordt. 
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12de Regiment Artillerie 
Het 12de wordt gevormd op 1 januari 1917 voor de 12ID. 
Het omvat vier groepen: I en II komen van 6 A, III heeft 
twee batterijen houwitsers van 120 mm, IV is het 
samengaan van de 6de batterij mortieren VD en de 6de 
Begeleidingsbatterij. Een jaar later, bij de oprichting van 
de infanteriedivisies, gaat IV over naar 18 A, III wordt 
opnieuw genummerd naar IV terwijl de op dat moment 
ontbonden Groep Bereden Artillerie van de 2de 
Cavaleriedivisie de nieuwe III wordt. 
12 A wordt ontbonden in 1926 maar opnieuw opgericht 
bij de mobilisatie in 1939 door het 6 A en het hoort dan 
bij de 7 ID. het omvat drie groepen kanonnen van 75 mm 
GP of TR alsook een groep houwitsers van 105 mm GP.  
De onafhankelijke batterijen houwitsers van 6”, genaamd 
“van Neufchateau” en “van Libramont” (elk vier stukken) 
worden er administratief aangehecht. In april 1940 wordt 
in de 7 ID het hippomobiele 12 A vervangen door het 
automobiele 20 A in de sector Albertkanaal. Het wordt de 
28ste mei 1940 ontbonden. 
In 1952 wordt een nieuw 12 A voorzien op oorlogsvoet in 
de 3 ID en is dan uitgerust met getrokken 25 pdr. 
kanonnen. Er is een wederoproeping te Elsenborn van 
23 augustus tot 12 september 1955. 
De standaard draagt de vermeldingen “VELDTOCHT 
1914-1918” – “IJZER” – “RUMBEKE” – 
“PASSCHENDALE” – “ANTWERPEN” en de vuurkoord in 
de kleuren van de Leopoldsorde. 
Die standaard is in bewaring bij het Logistiek 
Steuncomplex NOORD tot dit door KB nr. 455 van 30 juli 
1994 de vlag van het 12de Genie toegewezen kreeg. De 
standaard van het 12 A gaat dan naar het museum. 
13de Regiment Artillerie 
13 A ziet op 5 februari 1918 het levenslicht. Haar I is de 
oude groep 105 mm lang van de 1 LD, de II, een nieuwe, 
heeft drie batterijen houwitsers van 155 mm S, III is de 
oude I/1 RAL (van VSA) en is uitgerust met houwitsers 
van 149 mm. tussen de twee Wereldoorlogen hoort 13 A 
bij de 2 CD en ligt het in Brugge, kartuizerskazerne. Bij 
de mobilisatie in september 1939 gaat 13 A naar 4 LK en 
omvat dan drie groepen met houwitsers van 155 mm 
Schneider (I, II, VI), een groep kanonnen van 105 mm 
lang (III) en twee gemotoriseerde groepen met kanonnen 
van 120 mm FRC (IV, V). het neemt deel aan de vorming 
van 16 A.  
In 1952 wordt een nieuw 13 A opgericht voor de 11 
Bde/4 ID. Het vervangt er het bataljon artillerie dat 
geleverd wordt door het Groothertogdom Luxembourg. 
Het ligt in Aachen en is uitgerust met getrokken 
houwitsers van 105 mm. In 1956 wordt het ontbonden 
maar het blijft voorzien op oorlogsvoet en houdt 
meerdere wederoproepingen: te Elsenborn van 28 
augustus tot 17 september 1957 en van 26 augustus tot 
19 september 1959. 
De standaard heeft de vermeldingen “VELDTOCHT 
1914-1918” – “CLERCKEN” – “CORTEMARCK” en is 
versierd met de vuurkoord in de kleuren van het 
oorlogskruis. Bij KB nr. 455 van 30 juli 1994 is de 

standaard toegekend aan de Batterij Veldartillerie Para-
Commando, tot deze batterij opgeslorpt wordt door het 
2de Artillerie. 
13de Groep Artillerie 
In de loop van 1962 wordt er een multinationale 
overeenkomst getekend door langs de ene kant 
Duitsland, Nederland en België en langs de andere kant 
de Verenigde Staten van Amerika. Het akkoord beschrijft 
het engagement jegens de VS betreffende de ontvangst, 
opslag, het transport, beheer en gebruik van speciale 
munitie. Er is ook de administratieve en operationele hulp 
voorzien van twee Amerikaanse eenheden: de 5th US 
Artillery Group en de 27th US Ordnance Company. 
Het is met die reden dat op 1 november 1962 in Büren de 
Gemengde Groepering wordt opgericht. Het gaat om een 
Staf die de Belgische 30ste Compagnie Transport en om 
beurten een Nederlandse of Belgische wachtcompagnie 
overkoepelde. Haar opdrachten bestaan uit het 
verzekeren van de administratieve en operationele hulp 
aan Amerikaanse eenheden voor de uitbating van 
speciale munitie. Als gevolg van het arriveren van de 
eerste Amerikaanse en Nederlandse eenheden, wordt in 
1963 in Büren de Intergeallieerde Instelling nr. 2 
opgericht; de Gemengde Groepering maakt er deel van 
uit. 
Op 1 december 1972 fusioneren de Gemengde 
Groepering en de 30 Cie Tpt om de 13de Groep Artillerie 
te worden. Deze beslissing gaat uit van de commandant 
van het 1ste (BE) Korps en is volledig verantwoord door 
het feit dat speciale munitie alleen door de Artillerie 
gebruikt wordt. 
14de Regiment artillerie 
Het 14de Artillerie ziet op 5 februari 1918 het levenslicht 
en wordt verbonden aan de 2 LD. Het bevat een groep 
kanonnen van 105 mm lang komende van het 1 RAL (I), 
een groep houwitsers van 155 mm S (II), een groep 
houwitsers van 155 mm S (1ste batterij) en van 150 mm 
(2de batterij) – deze twee laatste komen van de 2de Groep 
Zware Houwitsers of Groep Quintin - en een groep 
Loopgraafartillerie. 
Tijdens het interbellum hoort 14 A bij het 1 LK (1926) en 
ligt dan in Etterbeek, Rollinkazerne. Bij de mobilisatie ligt 
het daar nog steeds. Één van haar groepen zal in 1927-
28 uitgerust worden met tractors als proef, met het oog 
op de motorisering van de Artillerie. In september 1939 
blijft het bij het 1 LK en bevat de volgende onderdelen: 
de I, II en III met drie batterijen houwitsers van 155 mm 
Schneider waarvan twee automobiele, de IV en V met 
drie batterijen kanonnen van 105 mm lang, de VI 
automobiele groep met twee batterijen kanonnen van 
120 mm FRC. 
In 1952 wordt een nieuw 14de Artillerie opgericht dat in 
Saive ligt. Het is afgedeeld bij de 12de Brigade, 4de 
Infanteriedivisie en omvat drie batterijen getrokken 
houwitsers van 105 mm. het wordt in 1956 ontbonden op 
oorlogsvoet (zoals alle eenheden van de 4 ID) en wordt 
reserve-eenheid. Er zijn wederoproepingen te Elsenborn 
van 28 augustus tot 17 september 1957 en van 26 
augustus tot 19 september 1959. Op 1 juli 1960 wordt het 
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ook in de reserve afgeschaft behalve één batterij die aan 
de steuntroepen Binnenlandse 
Verdedigingsstrijdkrachten wordt aangehecht. Het wordt 
vervolgens weer opgericht op 1 januari 1963 in Dellbrück, 
Kwartier Moorslede, als eenheid met tactische raketten 
“Honest John” en het hoort dan bij het 1ste Korps. Reeds 
na twee maanden verhuist het naar kazerne Nieuwpoort 
in Westhoven. De 17de augustus 1964 verhuist het naar 
Werl. Op 16 februari 1978 laat B/14 A op het Kamp van 
Bergen-Höhne de laatste “Honest John” van het Belgisch 
leger vertrekken. 14 A verdwijnt dan in die vorm. Vanaf 1 
maart van dat jaar wordt het omgevormd tot 
luchtdoelartillerie-eenheid met “Gepard” en verhuist in 
mei naar Spich. 
Op 26 april 1991, na 28 jaar in Duitsland verbleven te 
hebben, neemt het 14 A afscheid van de BSD en verhuist 
het in mei naar Nieuwpoort waar het de 30ste juni 
geïntegreerd wordt in de Luchtdoelartillerieschool in het 
Kwartier Lombardzijde als eerste schoolbataljon van de 
Landmacht. 
Op 1 juli 1994 wordt de school afgeschaft en het 14 A 
wordt omgevormd tot MISTRAL bataljon met personeel 
van die school en vele andere eenheden. 
Het 14de Artillerie verdwijnt onder die naam met de 
“Transformatie 2010-2011” maar wordt een 
ondereenheid van de Groep Artillerie, belast met 
luchtverdediging. Het blijft gekazerneerd in Lombardzijde. 
De standaard draagt de vermeldingen “REIGERSVLIET” 
– “EESSEN” – “VELDTOCHT 1914-1918” en de 
vuurkoord in de kleuren van het oorlogskruis. 
15de Regiment Artillerie 
15 A wordt opgericht op 1 februari 1918 en is afgedeeld 
bij de 3 LD. Haar eerste groep omvat drie batterijen van 
105 mm lang waarvan de 1ste en 2de batterijen komen van 
de 4de en 5de batterijen van het beroemde 7th BFA, ter 
beschikking gesteld van de Britten in mei 1915. II heeft 
houwitsers van 155 mm S, III, komende van III/1 RAL, is 
uitgerust met houwitsers 155 mm S en met buitgemaakte 
Duitse houwitsers van 150 mm. 
Het regiment ondergaat tussen de twee Wereldoorlogen 
alle reorganisaties en is afgedeeld bij het 3 LK. Het ligt in 
Liège, kazerne la Chartreuse en in Tienen, 
Minderbroederskazerne. Bij de mobilisatie in 1939 is 15 
A nog steeds aangehecht aan hetzelfde korps. En het is 
als volgt verdeeld: I, II en VI met drie batterijen 
houwitsers 155 mm Schneider, III met drie batterijen 
kanonnen 105 mm lang, de automobiele IV en V hebben 
kanonnen 120 mm FRC. 
Na de Tweede Wereldoorlog wordt 15 A nooit meer als 
actieve eenheid opgericht. Vanaf 1952 is het voorzien op 
oorlogsvoet en wordt het samengesteld bij verschillende 
wederoproepingen: te Lüdenscheid en Elsenborn van 1 
tot 30 augustus 1953 en te Elsenborn van 23 augustus 
tot 12 september 1955. Het is onder andere het 
artilleriebataljon van de 12de Gemotoriseerde 
Infanteriebrigade (reserve), ondertussen opgedoekt. 
De standaard draagt de vermeldingen “VELDTOCHT 
1914-1918” – “MERCKEM” – “STADENBERG” en is 

versierd met de vuurkoord in de kleuren van het 
oorlogskruis. 
16de Regiment Artillerie 
Op 5 februari 1918 ziet het 16de Artillerie het levenslicht. 
Het hoort bij het 4 LK. De eenheid is samengesteld uit 
een groep met drie batterijen kanonnen 105 mm lang 
(1ste en 2de batterij van 4 A, waren de oude 6de en 3de 
batterij van het 7th BFA),de tweede groep bestaat uit drie 
batterijen houwitsers 155 mm Schneider, de derde groep, 
waarvan twee batterijen komen van 1 RAL, heeft drie 
batterijen houwitsers 6” Vickers. Tot de ontbinding in 
1926 ligt het in garnizoen in Tienen, 
Minderbroederskazerne. Bij de mobilisatie van 
september 1939 wordt het weer opgericht, dit maal bij het 
2 LK. Het bestaat dan uit drie groepen met drie batterijen 
houwitsers 155 mm Schneider (I, II en VI), twee groepen 
met drie batterijen kanonnen van 105 mm lang (III en IV) 
en een automobiele groep met twee batterijen kanonnen 
120 mm FRC. 
Een nieuw 16 A richt men in 1951 op tot steun van de 4 
ID. het heeft drie batterijen getrokken houwitsers 155 mm. 
reeds in 1956 wordt het ontbonden maar het is dan nog 
steeds voorzien op oorlogsvoet. Er is een rappel in 
Elsenborn van 28 augustus tot 17 september 1957, van 
26 augustus tot 19 september 1959, van 30 mei tot 13 
juni 1961 en van 31 augustus tot 20 september 1963. 
Ook hier komt een einde aan, bij het einde van de Koude 
Oorlog wanneer bijna alle reserve-eenheden worden 
opgedoekt. 
De standaard heeft de vermeldingen “VELDTOCHT 
1914-1918” – “CLERCKEN” – “HANDZAEME” en de 
vuurkoord in de kleuren van het oorlogskruis. 
Volgend origineel document komt uit het “Belgisch 
Archief uit Moskou”, bewaard in het archief van het 
Legermuseum. 
17de Regiment Artillerie (1918) 
17 A wordt de 5de februari 1918 geboren. Het heeft een 
groep kanonnen 105 mm lang, een groep houwitsers 155 
mm Schneider en een groep houwitsers 6” Vickers. De 
1ste en 2de batterijen komen van III/1 RAL en IV/1 RAL). 
Het hoort bij de 5 LD. Door een herstructurering wordt 
het in 1926 ontbonden. 
De standaard heeft slechts één vermelding, dezelfde op 
beide zijden: “CAMPAGNE 1914-1918”. 
17de Regiment Artillerie (1939) 
Een 17 A wordt opgericht bij de mobilisatie door de 
eerste groep van het Regiment Artillerie van het 
Cavaleriekorps (RACC). Het is afgedeeld bij 1 CD en erft 
de tradities van de I Groep Rijdende Artillerie. Het is 
verdeeld in twee automobiele groepen met elk drie 
batterijen met vier kanonnen 75 mm GPIII. 
De Veldartillerieschool wordt de standaard van het 18 A 
toevertrouwd, welke in 1967 terug naar het 
Legermuseum dient te gaan om gerestaureerd te worden. 
Ter vervanging wordt van 13 juni 1967 tot 11 juni 1969 
de standaard van het 17de Artillerie aan de wacht van de 
School toevertrouwd. Op die 11de juni neemt de School 
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terug de standaard van het 18de Artillerie over en die van 
het 17de gaat terug naar het museum. 
In 1955 neemt het 52ste Bataljon Artillerie, dat op 
vredesvoet voorzien is, de tradities en standaard over 
van het 18 A. Aangezien het Opleidingsbataljon 
Veldartillerie bij de mobilisatie de Staf en het 
Detachement Staf 52 moet vormen, wordt de standaard 
daar aan toevertrouwd. De overhandiging gebeurde op 4 
december 1957 aan majoor E. Burette. Wanneer het 
opleidingsbataljon opgedoekt wordt, gaat in april 1963 de 
standaard over naar de Veldartillerieschool. In 1994, 
wanneer de opvolger Artillerieschool-6de Artillerie 
opgeheven wordt, gaat de standaard terug naar het 
museum. 
Zie ook de opmerking bij de standaard van het 17de 
Artillerie aangaande de bewaring ervan door de 
Veldartillerieschool. 
17de Bataljon Rijdende Artillerie (1951) 
Het 17 RA wordt opgericht in Köln-Longerich in 1951 
voor de 16de Pantserdivisie. Het erft de tradities van de I 
Groep te Paard en die van 17 A van 1939-40. De 
standaard komt van het Regiment Artillerie van het 
Cavaleriekorps (RACC). Het heeft eerst drie 
schootsbatterijen met zes houwitsers 105 mm SP M7. Na 
de herstructurering van 1960 gaat 17 RA naar de 16de 
Infanteriebrigade. Het krijgt dan een batterij houwitsers 
155 mm M44 in de plaats van één van haar M7 batterijen. 
Dit laatste materieel, reeds verouderd, wordt in 1965 
vervangen door nieuwe houwitsers M108 van hetzelfde 
kaliber. In 1961 wordt de eenheid, samen met het 18 RA 
Nederlandstalig. In 1962 aanvaardt de stad Leuven het 
peterschap. De batterij van 155 ziet haar materieel in 
1967 vervangen worden door de voertuigen van het type 
M109. De reorganisatie van 1969 voorziet de 
verandering van de opdracht en hiërarchische 
verbondenheid van het 17de Rijdende Artillerie dat dan bij 
het 1ste Legerkorps komt. Vanaf dan is het volledig 
uitgerust met houwitsers 155 mm M109. 
In 1986 behoort het 17de, samen met het 18de, tot de 
Korpsartillerie met twee actieve en één reservebatterij, 
elk met acht houwitsers. 
Het 17de Rijdende Artillerie heeft in volgende plaatsen in 
garnizoen gelegen: 

- Aachen, vanaf 1951 tot in 1956 
- Altenrath, vanaf 1956 tot in 1994 

De standaard draagt de volgende vermeldingen, dezelfde 
op beide zijden: “HAELEN” – “STUYVEKENSKERKE” – 
“REIGERSVLIET” – “MALDEGHEM” – “1914-1918” en de 
vuurkoord in de kleuren van de Leopoldsorde. 
Deze standaard wordt door KB nr. 455 van 30 juli 1994 
toegekend aan het Regiment Rijdende Artillerie dat dan 
wordt opgericht. Deze eenheid wordt in 2002 ontbonden 
waarbij de standaard naar het museum gaat. 
18de Regiment Artillerie (1918) 
Het 18 A wordt opgericht voor de 6 LD op 5 februari 1918. 
Haar eerste groep bestaat uit kanonnen 105 mm lang (de 
1ste en 2de batterijen komen van IV/6 A en daarvoor van 
het 7th BFA), de tweede groep is uitgerust met drie 

batterijen houwitsers 155 mm Schneider en opgericht in 
Eu in maart 1918, de derde groep bevat drie batterijen 
houwitsers 6” Vickers (de 1ste en 2de batterijen komen van 
III/1 RAL en IV/1 RAL). 
De standaard heeft dezelfde vermeldingen op beide 
zijden: “CAMPAGNE 1914-1918” – “PASSCHENDAELE” 
– “RUMBEKE” en de vuurkoord in de kleuren van het 
oorlogskruis. 
18de Regiment Artillerie (1939) 
Een nieuwe 18de Artillerie ziet het levenslicht bij de 
mobilisatie van ’39 door II/RACC. Het bevat twee 
automobiele groepen met elk drie batterijen met vier 
kanonnen 75 mm GPIII. 18 A hoort bij de 2 CD en erft de 
tradities van de II Groep te Paard. 
18de Bataljon Rijdende Artillerie (1951) 
18 RA wordt geboren in mei 1951 in het Kamp van 
Vogelsang. Het erft de tradities van de II Groep te Paard 
en van het 18de Artillerie van 1939-40 en het krijgt een 
nieuwe standaard. Het 18de hoort bij de 16 PsDiv en 
heeft houwitsers 105 mm SP M7. De reorganisatie van 
1960 zorgt er voor dat 18 RA een gemengd 
artilleriebataljon wordt met houwitsers 105 mm SP M7, 
vervolgens M108 en houwitsers 155 mm SP M44. Het is 
aangehecht bij de 18 PsBde. Daarna gaat het over naar 
de 4 InfBde van 1965 tot 1969 en daarna de 1 PsInfBde. 
Vanaf 1965 verhuist het van Duitsland naar Brasschaat. 
Het is uitgerust met houwitsers 105 mm SP M108. Vanaf 
1961 is het 18 RA een Nederlandstalige eenheid en net 
zoals van het 17de aanvaardt de stad Leuven ook van het 
18de in 1962 het peterschap. 
In 1986 behoort het, samen met het 17 RA, tot de 
Korpsartillerie, met twee actieve en één reservebatterij, 
elk met acht houwitsers. 
Volgende garnizoenen hebben 18 RA zien komen en 
gaan: 

- Altenrath, vanaf 1951 tot in 1952 
- Euskirchen, vanaf 1952 tot in 1965 
- Brasschaat, vanaf 1965 tot in 1994 

 
Twee M7 “Priest” van het 18 RA. Let op het regimentsembleem en de 
citaties op het linker stuk. (MBR) 

De standaard van het 18 RA draagt de vermeldingen 
“VELDTOCHT 1914-1918” – “IJZER” – 
“PASSCHAENDAELE” – “RUMBEKE” – “ANTWERPEN” 
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– “DE GETE” – “DE LEIE 1940”. Daarenboven heeft het 
de vuurkoord in de kleuren van de Leopoldsorde en van 
het oorlogskruis 1940”. Wanneer in 1994 het 18 RA 
wordt opgedoekt om op te gaan in het nieuwe Regiment 
Rijdende Artillerie à Cheval, krijgt deze laatste eenheid 
de standaard van het 18 RA en 19 ACh in bewaring; de 
gevoerde standaard is die van het 17 RA. 
19de Regiment Artillerie (1923) 
In 1923 vervangt met de zes legerdivisies door vier 
legerkorpsen die elk een brigade artillerie van het 
legerkorps krijgen, met twee regimenten. De regimenten 
artillerie van het legerkorps worden vermeerderd van 6 
naar 8. Daarom wordt een 19 A opgericht. Het 4 LK 
wordt in 1926 ontbonden, de 19de en 20ste Artillerie 
worden opgedoekt. 
19de Regiment Artillerie (1939) 
Bij de mobilisatie voorziet men een nieuw 19de Artillerie 
door de III en IV van het RACC samen te voegen. Het is 
volledig gemotoriseerd en afgedeeld bij het 
Cavaleriekorps (CC). 19 A is verdeeld in twee groepen 
met drie batterijen met elk vier kanonnen van 75 mm 
GPIII en twee groepen met drie batterijen met vier 
houwitsers van 105 mm. gedurende de veldtocht van mei 
1940 handelen de groepen van het 19de Artillerie het 
meest geïsoleerd en niet alleen voor het CC. De 
vermelding “SLAG VAN BELGIE 1940” op de standaard 
vat het mooie gedrag van haar verschillende groepen 
samen die alle vermeld worden op het Legerdagorder: 
“DE GETE” – “KNESSELARE” – “WINTERBEEK” (I) – 
“VINKT” – “DE DENDER 1940” – “WINTERBEEK” (II) – 
“DE GETE” (III) – “ZWIJNDRECHT” (IV). 
19de Bataljon Rijdende Artillerie (1951) 
Het 19 RA wordt op 15 juli 1951 opgericht in het Kamp 
van Vogelsang. Het erft de tradities van het 19 RA uit 
1939-40 en krijgt een nieuwe standaard (die van het 19 A 
is nooit gemaakt). Het is uitgerust met drie batterijen 
houwitsers 105 mm SP M7 en hoort bij de 16 PsDiv. 
Vanaf 1960 hoort het bij de 17 PsBde en verandert in 
een gemotoriseerd artilleriebataljon met twee batterijen 
houwitsers 105 mm SP M7 en houwitsers 155 mm M44. 
In januari 1965 krijgt 19 RA nieuwe houwitsers 105 mm 
M108 die de oude M7 vervangen. Vervolgens wordt in 
januari 1967 het materieel M44 vervangen door de 
stukken van 155 mm M109. In 1969 tenslotte wordt de 
eenheid gereorganiseerd in drie batterijen houwitsers van 
105 mm SP M108. 
Hoewel Elsene de peterstad is van het 19 RA, zullen er 
met deze eenheid ook geprivilegieerde banden zijn met 
de stad Leuven, die reeds het peterschap heeft over het 
17de en 18de RA. 
Na zeer lang in Düren gelegen te hebben (1951 – 1973), 
bezet het bataljon het garnizoen van Siegen waarbij het 
nog steeds bij de 17 PsBde hoort, met twee actieve en 
één reservebatterij, elk met acht houwitsers. Dit tot in 
1994, jaar waarin de drie bataljons Rijdende Artillerie 
samensmelten in één enkele eenheid. 
De standaard van het 19de Rijdende Artillerie heeft de 
vermelding “SLAG VAN BELGIE 1940”. Bij 

wederoproepingen van het 191ste Artilleriebataljon te 
Elsenborn in april-mei 1959, april-mei 1961 en mei 1962, 
wordt het aan die eenheid voorgesteld. 
Regiment Rijdende Artillerie 
Op 29 juni 1994 fusioneren 17 RA, 18 RA en 19 Ach tot 
één enkele eenheid, in het kader van de 
professionalisering en de totale herstructurering van de 
Landmacht. Het wordt het Regiment Rijdende Artillerie – 
Artillerie à Cheval (Regt RACh) dat de tradities van de 
drie regimenten overneemt. Het ontvangt de standaard 
van het Artillerieregiment van het Cavaleriekorps, dat 
door 17 RA na de oorlog wordt gevoerd. Het heeft de 
standaards van het 18 RA en het 19 ACh in bewaring 
(KB nr. 455 van 30 juli 1994). Het garnizoen is Altenrath 
en de eenheid bestaat uit twee actieve batterijen en één 
reservebatterij. Het RACh is tweetalig. Tevens is deze 
eenheid het artillerieregiment van de 17de 
Gemechaniseerde Brigade dat zijn hoofdkwartier heeft in 
Spich. 
Op 31 december 2001 eindigt de operationele opdracht 
van het RACh en op 30 juni 2002 is het regiment 
ontbonden. 
20ste Regiment Artillerie (1923) 
Het KB van 29 oktober 1923 voorziet de oprichting van 
het 20ste Artillerie in het kader van de reorganisatie van 
het leger die de zes LD vervangt door vier LK. Elk van 
deze krijgt een brigade artillerie van het legerkorps met 
twee regimenten en die worden verhoogt van zes naar 
acht. 20 A wordt afgedeeld bij het 2 LK. Later beslist men 
de vier legerkorpsen te schrappen en 20 A, zoals het 
19de, wordt op 14 december 1926 ontbonden. 
Regiment van de Divisie Ardeense Jagers (20A) 
Bij de oprichting van de Gemengde Groeperingen van de 
Ardeense Jagers in 1934 wordt er een Groep 
Steunartillerie aan toegevoegd onder bevel van majoor 
Hautem. De groep wordt op 30 september 1938 het 
Regiment Artillerie van de Divisie Ardeense Jagers. Het 
is volledig gemotoriseerd en bevat een groep met twee 
batterijen houwitsers 105 mm en een groep met twee 
batterijen kanonnen 75 mm Bofors M34. De stukken 
worden getrokken door de trekkers FN van 3 ton. De 
artillerie ligt eerst in Arlon, maar in 1937 gaat ze naar 
Flawinne. De benaming vernadert op 11 januari 1940 in 
20ste Artillerie. De eenheid blijft aangehecht bij de ChA tot 
april 1940, wanneer 20 A ter beschikking gesteld wordt 
van de 7ID waar het 12 A vervangt. Op 10 mei 1940 
bevindt 20 A – onder bevel van kolonel SBH Rigano – 
zich in defensieve positie aan het Albertkanaal tussen 
Eigenbilzen en Lixhe. Het bestaat dan uit twee groepen 
kanonnen 75 mm Bofors M34 en twee groepen 
houwitsers van 105 mm, volledig gemotoriseerd. 
Het 20ste Artillerie krijgt een eerste krachtige aanval te 
verwerken van de vijand op de sleutelpositie aan het 
Albertkanaal. Het biedt moedig het hoofd: één voor één 
worden de batterijen omsingeld en de meeste hebben de 
tijd om hun stukken onklaar te maken zodat ze niet in 
vijandelijke handen vallen. Op de avond van de 11de mei 
is 20 A praktisch vernietigd. De overblijfselen worden 
gehergroepeerd in Frankrijk in Morbihan in de loop van 
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juni 1940. Met het personeel van het CRI/A in Limoux 
wordt het weer opgericht in twee groepen op 7 juni 1940. 
Enkele dagen later gaat het regiment naar Vannes waar 
het stukken van 75 mm krijgt die op het laatste moment 
worden afgestaan door het Franse 105e Régiment 
d’Artillerie. 
20ste Bataljon Artillerie (1951) 
Op 2 april 1951 wordt in Arlon een nieuw 20ste Artillerie 
opgericht onder bevel van luitenant-kolonel Wibin en het 
wordt afgedeeld bij de 16 PsDiv als antitankbataljon. Het 
heeft drie schootsbatterijen met “Tank Destroyers” M36 
(90 mm). in de loop van mei 1952 verandert 20 A van 
materieel en operationele rol. Het wordt een middelzwaar 
artilleriebataljon van de 16de Pantserdivisie en is verdeeld 
in drie batterijen houwitsers 155 mm getrokken door 
trekkers M5. 

 
Een trekker M5 (MBR) 

Vanaf januari 1954 wordt dit materieel vervangen door 
zelfbewegende houwitsers van 155 mm M41, vervolgens 
M44 in mei 1956. In de loop van 1960 wordt 20A volledig 
geherstructureerd: de L-batterij wordt op 8 augustus 
afgestaan aan 19ACh, het materieel van J-batterij gaat 
naar 17 RA op 20 oktober; op 1 november 1960 wordt B-
batterij opgericht met vier houwitsers van 8” getrokken 
door rupstrekkers, op 20 december ziet A-batterij het 
levenslicht met twee raketlanceerders “Honest John”. In 
1962 vervangen houwitsers 8” SP M55 het getrokken 
materieel van B-batterij. De eenheid wordt in februari 
1969 opnieuw hervormd ingevolge een belangrijke 
reorganisatie van het 1ste Korps. De “Honest John” van A-
batterij wordt afgestaan aan de VASch. In de plaats 
komen de houwitsers M55 van B/3 A. de batterij EMS 
wordt geschrapt en 20 A verlaat de 16 Div voor de 
Artillerie van het 1ste Korps. Het omvat vanaf dan twee 
batterijen van vier houwitsers van 8” type M55. Tenslotte, 
in 1972, wordt dit materieel vervangen door nieuwe 
stukken van het type M110. 
De standaard, die op het voetstuk (lange zijde) de 
benaming “ARTILLERIEREGIMENT VAN DE DIVISIE 
ARDENNER JAGERS” draagt, heeft slechts één 
vermelding: “ALBERTKANAAL”. De standaard wordt in 
1939 toegekend. 

Gezien de band met de artillerie, wordt de standaard 
vandaag de dag bewaard in het Kamp van Elsenborn. 
21ste Regiment Artillerie (1939) 
21 A wordt bij Fase D van de mobilisatie van september 
1939 opgericht door 2 A. het heeft twee groepen 
kanonnen 75 mm GP en hoort bij de 13 ID. 
Bij KB nr. 2950 van 5 februari 1940 wordt aan het 21ste 
een standaard toegekend, maar het begin van de 
vijandelijkheden belet waarschijnlijk de uitvoering van dit 
besluit; er wordt nergens over deze emblemen 
gesproken. 
21ste Regiment Artillerie (1946) 
In 1946 wordt 21 A, een ATK eenheid van de 2 ID 
opgericht. Het erft de tradities van het Fortenregiment 
van Liège. Haar II ziet het levenslicht in het Kamp van 
Helchteren op 16 januari van dat jaar en is aangehecht 
bij de artillerieschool. In februari worden de andere 
groepen in Oudenaarde gevormd. Het 21ste Artillerie 
bevat vier groepen van drie batterijen met vier getrokken 
kanonnen 17 pdr. het gaat naar Ath vanwaar het 
verdeeld wordt: I gaat naar Elsenborn vervolgens Soest, 
II blijft bij de artillerieschool, III verhuist naar Soest 
vervolgens Siegen, IV en de Staf gaan naar Arnsberg.  
Op 16 september 1949 wordt 21 A een zwaar ATK 
regiment bestaande uit twee groepen van drie batterijen 
met vier kanonnen van 90 mm SP M36. In april 1951 ligt 
het in Aachen en in mei heeft het de Amerikaanse 
organisatie aangenomen. Het wordt gereorganiseerd tot 
een Artilleriebataljon ATK met drie batterijen kanonnen 
van 90 mm SP M36.  
21 A wordt op 1 oktober 1951 ontbonden. Het personeel 
gaat naar het 1ste Bataljon Zware Tanks, de 7de 
Compagnie Tanks en het 74 A. het materieel wordt 
verdeeld over het 1 ZwTk. De standaard gaat mee naar 
het 74ste Artillerie, maar op 21 oktober wordt het aan het 
Legermuseum overgedragen. 
Bij KB van (…) wordt het toevertrouwd aan het Arsenaal 
Materiaal van Rocourt, later het Competentiecentrum 
Rollend Materieel en Bewapening, waar het vandaag nog 
bewaard wordt. 
22ste Regiment Artillerie (1939) 
22 A wordt door Fase D in september 1939 opgericht 
door 1 A (I/22 A) en 2 A (II/22 A). het hoort bij de 14 ID 
en is uitgerust met twee groepen kanonnen van 75 mm 
TR. 
Bij KB nr. 2950 van 5 februari 1940 wordt aan het 22ste 
een standaard toegekend, maar het begin van de 
vijandelijkheden belet waarschijnlijk de uitvoering van dit 
besluit; er wordt nergens over deze emblemen 
gesproken. 
22ste Regiment Artillerie (1946) 
Het 22ste Artillerie ziet op 20 mei 1946 in Lier het 
levenslicht als ATK eenheid voor de 1ste Divisie. Het voert 
de tradities en standaard van het Fortenregiment van 
Namur. Het bevat een Staf en vier groepen met drie 
batterijen met vier kanonnen 17 pdr. Op 1 september ligt 
22 A in Verviers. Het wordt verkleind tot drie groepen in 
februari 1947en gaat dan in november naar Brugge na 
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een kort verblijf in Liège. Het wordt op 15 september 
1948 verdeeld: I en II gaan respectievelijk naar 23 A en 
32 A. op dezelfde datum wordt een nieuw 22 A opgericht, 
als gemengd regiment. Haar I heeft drie batterijen van 
zes kanonnen 40 mm Bofors. De II is verdeeld in vier 
batterijen van vier kanonnen 17 pdr. 22 A wordt tenslotte 
ontbonden op 1 september 1949; de Staf wordt de Staf 
van de Groepering AA van de DAT (Défense Aérienne du 
Territoire) in Brugge, I en II gaan respectievelijk naar 33 
A en 23 A. 
De standaard wordt vanaf 1986 bewaard door de Plaats 
en Kamp Marche-en-Famenne, die de tradities van het 
3de Jagers te Voet bewaart. Bij KB nr. 455 van 30 juli 
1994 wordt de standaard toevertrouwd aan het Logistiek 
Steuncomplex ZUID. NA ontbinding hiervan gaat het 
naar het museum, waar het later, door de “Transformatie 
2010-2013” toevertrouwd wordt aan het 
Competentiecentrum Landcomponent. 
23ste Regiment Artillerie (1939) 
23 A wordt opgericht bij Fase D van de mobilisatie in ’39 
voor de 15 ID. Het omvat twee groepen van kanonnen 75 
mm TR en wordt gemobiliseerd door het 3de Artillerie 
voor wat betreft haar eerste groep en door het 11de 
Artillerie voor de tweede. 
Bij KB nr. 2950 van 5 februari 1940 wordt aan het 23ste 
een standaard toegekend, maar het begin van de 
vijandelijkheden belet waarschijnlijk de uitvoering van dit 
besluit; er wordt nergens over deze emblemen 
gesproken. 
23ste Regiment Artillerie (1948) 
Het 23 A, gemengd regiment van de 1ste Infanteriedivisie, 
wordt op 15 september 1948 gesticht door de I van 22 A 
en III van 31 A. Het omvat een groep AA met drie 
batterijen van zes getrokken kanonnen van 40 mm (I), 
een groep ATK met drie batterijen van vier kanonnen 17 
pdr (II). Het regiment ligt in garnizoen in Lüdenscheid en 
herneemt de tradities van het 1ste Legerartillerie waarvan 
de standaard op 10 februari 1949 toegekend wordt.  
In januari van het volgende jaar wordt 23 A 
geherstructureerd naar middelzwaar ATK 
artillerieregiment voor de 1 ID en heeft vanaf dan twee 
groepen met drie batterijen van vier getrokken kanonnen 
17 pdr en twee andere groepen met drie batterijen van 
vier kanonnen 17 pdr SP M10. De overgang naar de 
Amerikaanse organisatie betekent een nieuwe 
omschakeling voor het 23ste Artillerie dat een 
divisiebataljon ATK wordt met vier batterijen kanonnen 
17 pdr SP M10. Op 1 februari 1952 gaat de eenheid naar 
de 4ID in afwachting van de oprichting van het 4de 
Bataljon Zware Tanks. Een KB van 6 april 1952 schaft de 
bepalingen van het KB uit 1949 af en kent de standaard 
en de tradities toe aan 71 A. Op 1 februari 1953 wordt 
het 23A ontbonden en het personeel gaat naar 13 A en 
naar de batterijen raketlanceerinrichting 4”5 van 76 A.  
De standaard, van het 1ste RAA, heeft de vermeldingen 
“VELDTOCHT 1914-1918” en “CLERCKEN”.  

24ste Regiment Artillerie (1939) 
Bij de mobilisatie in september 1939 wordt het 24ste 
Artillerie gesticht, bestemd voor de 16 ID. Haar I komt 
van 8 A, II van 6 A. Het gebruikt materieel is het kanon 
75 mm TR. 
Bij KB nr. 2950 van 5 februari 1940 wordt aan het 24ste 
een standaard toegekend, maar het begin van de 
vijandelijkheden belet waarschijnlijk de uitvoering van dit 
besluit; er wordt nergens over deze emblemen 
gesproken. 
24ste Bataljon Artillerie (1952) 
Het 24 A is voorlopig voorzien als ATK eenheid van de 2 
ID in afwachting van de oprichting van het divisiebataljon 
Zware Tanks. Het wordt opgericht te Brasschaat van 2 
tot 30 augustus 1952. 24 A gaat naar de 5 ID op 23 
januari 1954 en wordt de 1ste december van het volgende 
jaar ontbonden. 
25ste Regiment Artillerie (1939) 
25 A wordt bij de mobilisatie opgericht voor de 17 ID. het 
heeft twee groepen van drie batterijen kanonnen 75 mm 
GP komende van V/3 A (I/25 A) en van 5 A (II/25 A). 
Bij KB nr. 2950 van 5 februari 1940 wordt aan het 25ste 
een standaard toegekend, maar het begin van de 
vijandelijkheden belet waarschijnlijk de uitvoering van dit 
besluit; er wordt nergens over deze emblemen 
gesproken. 
25ste Regiment Artillerie (1951) 
Het 25 A zou in 1951 worden opgericht voor de 4 ID als 
middelzwaar regiment ATK artillerie. Het moet twee 
groepen met drie batterijen bevatten met kanonnen 17 
pdr. het 25 A wordt echter nooit opgericht. 
26ste Regiment Artillerie (1939) 
26 A ziet het levenslicht wanneer Fase D van de 
mobilisatie van start gaat. De stichtende eenheid is het 6 
A. het 26ste Artillerie hoort bij de 18 ID en heeft twee 
groepen kanonnen van 75 mm GP. 
Bij KB nr. 2950 van 5 februari 1940 wordt aan het 26ste 
een standaard toegekend, maar het begin van de 
vijandelijkheden belet waarschijnlijk de uitvoering van dit 
besluit; er wordt nergens over deze emblemen 
gesproken. 
26ste Bataljon Artillerie (1952) 
26 A wordt op 1 december 1952 voorzien op oorlogsvoet 
voor de 3 ID in afwachting van de oprichting van het 
divisiebataljon Zware Tanks. Het wordt samengesteld 
voor een wederoproeping in Elsenborn van 1 tot 30 
augustus 1953. Het gaat op 31 januari 1956 naar de 5 ID 
en wordt vervolgens op 1 december van datzelfde jaar 
ontbonden.  
31ste, 32ste en 33ste Regimenten Artillerie 
Deze drie regimenten van het CRI Artillerie worden bij de 
mobilisatie van 1939 opgericht uit de Artillerie van het 1ste, 
2de en 3de Legerkorps. Hun samenstelling is identiek en 
hun materieel is over het algemeen het volgende: I met 
twee batterijen van vier kanonnen van 75 mm TR, een 
batterij van vier kanonnen van 75 mm GP, een batterij 
van vier houwitsers 105 mm GP – II met dezelfde 
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samenstelling – III met een batterij van vier kanonnen 
105 mm en een batterij van vier houwitsers van 155 mm. 
31ste Bataljon Artillerie 
Het 31 A wordt in 1946 gesticht. Haar III met kanonnen 
40 mm Bofors is gelegerd in het Kamp van Helchteren en 
kan als oorsprong beschouwd worden van de 
Luchtdoelartillerieschool: het maakt deel uit van het 
Opleidingsregiment van de Artillerieschool voor het haar 
regiment vervoegt. 31 A herneemt de tradities van het 
1ste Regiment DTCA. Bij de overgang naar de 
Amerikaanse organisatie in 1951 wordt het een Bataljon 
Luchtdoelartillerie. Het hoort bij de 1ste Groepering AA en 
is uitgerust met getrokken kanonnen van 40 mm Bofors. 
Als eerste in België gestichte AA eenheid verlaat 31 A 
haar garnizoen in Tienen om naar Ossendorf-Köln te 
verhuizen. Het bevindt zich aldus in de zone van het I 
Korps die 31 A moet verdedigen tegen aanvallen op lage 
hoogte. Op 31 december 1956 wordt de eenheid 
ontbonden maar het wordt de 1ste november 1968 
opnieuw opgericht en is dan uitgerust met kanonnen 20 
mm HS en belast met de lichte AA verdediging van het I 
Korps. In februari 1978 wordt het definitief ontbonden. 
De standaard, van het 1ste Regiment DTCA (het voetstuk 
heeft op de lange zijde de benaming “EENDRACHT 
MAAKT MACHT – 1 REGIMENT VAN 
GRONDVERWEER TEGEN LUCHTSCHEPEN”), heeft 
de vermeldingen “VELDTOCHT 1914-1918” en “SLAG 
VAN BELGIE 1940”. 
32ste Regiment Artillerie 
32A wordt in mei 1946 gesticht als gemengde divisie-
eenheid met een groep AA (40 mm). het erft de tradities 
van het 2 DTCA. Het wordt op 1 september 1949 
ontbonden. Haar groep AA wordt 33 A. 
32ste Bataljon Artillerie 
In 1952 wordt het 32 A gevormd als lichte reserve AA 
eenheid. Het wordt voor een eerste keer samengesteld in 
het Kamp van Lombardzijde van 1 tot 30 augustus 1952. 
Daarbij wordt er op 20 augustus te Nieuwpoort een 
standaard verleend aan het bataljon. Het 32 A herneemt 
de tradities van de DTCA. Na nieuwe rappels in ’54, ’56 
en ’58 wordt 32 A geschrapt in 1960. Het wordt, nog 
steeds in de reserve, weer samengesteld als lichte AA 
eenheid van het I Korps. Het materieel bestaat uit 
kanonnen 20 mm HS en het houdt een eerste 
wederoproeping in Lombardzijde van 25 september tot 9 
oktober 1961. Het bataljon is voorzien op oorlogsvoet 
voor de Gpg AA/I Korps van 1978 tot 1982. 
De standaard draagt de vermelding “SLAG VAN BELGIE 
1940”.  
33ste Bataljon Artillerie 
Het 33 A wordt op 1 september 1949 opgericht, 
vertrekkende van de groep AA van het 32 A en het 
herneemt de tradities van het 2 DTCA. Het ligt in 
garnizoen in Brugge, later Brasschaat om dan in 
december 1949 naar Lüdenscheid te gaan. Het bataljon 
staat onder bevel van luitenant-kolonel Buisseret en 
hoort bij de 1 ID. bij de overgang naar de Amerikaanse 
organisatie verandert het bataljon in een eenheid 

verdeeld in vier batterijen met acht getrokken kanonnen 
van 40 mm Bofors en acht mitrailleurs .50 op halftrack 
M16. In juli 1956 gaat 33 A naar Ossendorf-Köln en 
wordt vervolgens ontbonden op 1 juli 1959. De 
meerderheid van het personeel gaat naar 43 A. 
De standaard, eerst bij het 32ste Regiment, daarna het 
33ste Regiment, heeft de vermelding “SLAG VAN BELGIE 
1940”. Het is het embleem van het 2 DTCA, op de lange 
zijden staat “EENDRACHT MAAKT MACHT – 2e 
REGIMENT VOOR GRONDVERWEER TEGEN 
LUCHTSCHEPEN”. Bij de ontbinding van het 33 A gaat 
het op 23 juni 1959 naar het museum. 
34ste Regiment Artillerie 
Een ander CRI Artillerie Regiment. Het komt van het 
Regiment Artillerie van het Cavaleriekorps en van het 
Regiment Artillerie van de Ardeense Jagers. Het is 
volledig gemotoriseerd en heeft een I met een batterij 
van vier kanonnen 75 mm GP en een batterij van twee 
kanonnen 75 mm GP en twee houwitsers 105 mm; II 
heeft een batterij van vier houwitsers 75 mm Bofors M34 
en een batterij met twee houwitsers 105 mm. 
34ste Bataljon Artillerie 
Het 34 A is voorzien in 1952 als licht AA bataljon voor de 
3 ID. het houdt een rappel in Lombardzijde in augustus 
1953, in juni-juli 1955 en in maart 1958. Het 34 A wordt 
geschrapt op 1 februari 1961. 
35ste Bataljon Artillerie 
35 A wordt op 1 juni 1951 opgericht. Haar I wordt op 15 
januari van dat jaar gesticht in Lüdenscheid en is 
uitgerust met kanonnen van 40 mm M1. In juli 1951 wordt 
dit materieel vervangen door Canadese kanonnen van 40 
mm op Ford camionnetten. 35 A staat onder bevel van 
luitenant-kolonel Janssens en erft de tradities van de 
DTCA. Het krijgt een nieuwe standaard. Intussen wordt 
35 A een licht AA bataljon en hoort het bij de 16 PsDiv. 
Achtereenvolgens ligt het bataljon in Düren, Longerich-
Köln en Dellbrück. Het wordt op 1 juli 1959 ontbonden. 
Op 1 mei 1979 wordt het opnieuw opgericht en is dan 
uitgerust met Gepard 35 mm. het bataljon dient tot AA-
steun voor de gevechtselementen in de zone vóór het I 
Korps. 
In 1992 wordt het een bataljon MISTRAL (MISsile 
TRansportable Antiaérien Léger).  
Deze eenheid wordt in 1994 ontbonden maar één batterij 
blijft behouden om de 35ste Luchtdoelbatterij Para-
Commando te heten. De 1ste juli van dat jaar start de 
batterij met op de slagorde 8 officieren, 60 
onderofficieren en 90 korporaals en soldaten, voor het 
grootste deel afkomstig van 35 A, 62 A en de GVP 
compagnie. 
De batterij kan onafhankelijk optreden en is uitgerust met 
18 stukken MISTRAL. Het verzekert de bescherming 
tegen vliegtuigen tot op een hoogte van 2000 meter. De 
optimale dracht bevindt zich tussen de 800 en 1500 
meter. 
De batterij heeft Commandotradities overgenomen: 
groene muts met het kenteken van de Brigade Para-
Commando waarop twee gekruiste raketten staan en 
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dezelfde kentekens op de kledij als deze van het 2Cdo. 
Door KB van 30 juli 1994 wordt de standaard van het 
35ste Artilleriebataljon aan de batterij toevertrouwd. Het 
draagt de vermelding “Veldslag van België 1940”. Vanaf 
1997 is de batterij verbroederd met het 35ste Artillerie 
Para van het 54e Régiment d’Artillerie van het Franse 
leger, die hetzelfde materieel gebruiken. 
De batterij is gekazerneerd in Kwartier Knesselaere in 
Spich. 
In 1999 neemt een sectie, in versterking bij het 2de 
Commando, deel aan de NAVO-operatie “Allied Harbour” 
in Albanië. In juli is ze terug thuis. De batterij neemt 
verder deel aan dezelfde operaties als versterking bij het 
3de Regiment Lansiers Para. 
Op 2 september 2002 wordt de Bij 35 AA ontbonden2. 
De standaard heeft de enige vermelding van de DTCA 
overgenomen: “SLAG VAN BELGIE 1940”. Bij de 
ontbinding gaat deze naar het museum. 
36ste Bataljon Artillerie 
Op 27 november 1951 wordt in Vogelsang het 36ste 
Artillerie gesticht als lichte AA eenheid voor de 4 ID. het 
is uitgerust met kanonnen van 40 mm en het erft de 
tradities van de DTCA. Er wordt op 20 oktober 1953 een 
nieuwe standaard overhandigd aan luitenant-kolonel 
Blanlin. De eenheid ligt in Eschweiler in april 1952, 
vervolgens in Helchteren waar het op 31 januari 1956 
ontbonden wordt ingevolgde de schrapping van de 4 ID. 
het is nog steeds voorzien op oorlogsvoet en houdt een 
opleidingsrappel in Lombardzijde in juni-juli 1957. 36 A 
wordt vervolgens definitief geschrapt op 1 juli 1960. 
De standaard draagt de vermelding “SLAG VAN BELGIE 
1940”. 
38ste Bataljon Artillerie 
Een 38ste Bataljon Artillerie ziet in 1951 het levenslicht. 
Haar eerste groep wordt gesticht in Aachen op 15 januari 
van dat jaar. het regiment wordt op poten gezet op 12 
maart en is georganiseerd in twee groepen van twee 
batterijen met kanonnen 57 mm. het erft de tradities van 
de DTCA. Bij de overgang naar de Amerikaanse 
organisatie wordt 38 A een bataljon met vier batterijen 
kanonnen 57 mm Bofors en mitrailleurs .50 vierlingen. 
Het staat onder bevel van majoor Stillemans. In 
september 1951 komt het terug naar België, naar Tienen 
en Vielsalm. Het wordt op 1 november ontbonden; het 
personeel en materieel gaat naar 65 A in Bevekom en 
Chièvres. Op 1 oktober van het volgende jaar wordt er 
een nieuw 38ste Artillerie opgericht uit de schoot van de 
GTA en het is uitgerust met kanonnen van 57 mm Bofors. 
Op 1 juli 1953 wordt 38 A geschrapt als middelzwaar AA 
bataljon. Op dezelfde dag wordt opnieuw een nieuw 38 A 
opgericht, een gemengd bataljon voor de verdediging 
van de vliegpleinen. Het ligt in garnizoen in Tienen, met 
als doel de verdediging van de Basis van Brustem. De 
eenheid is verdeeld in twee batterijen met kanonnen van 

                                                 
2 Informatie over 35AA van na 1994 komt van 
http://www.cdomuseum.be/NEERLANDAIS/09_nl.htm  

40 mm en een batterij kanonnen van 57 mm Bofors. 38 A 
wordt tenslotte definitief ontbonden op 15 oktober 1957. 
De standaard heeft de vermelding “SLAG VAN BELGIE 
1940”. Deze wordt na de ontbinding voor een 
onbepaalde tijd in leen gegeven aan het 
Opleidingsbataljon voor Luchtafweerartillerie. Op 30 juni 
1959 wordt het aan het Legermuseum overgedragen. 
41ste Bataljon Artillerie 
De eerste groep van het 41ste Artillerie wordt opgericht in 
Brasschaat op 1 december 1948, uit I/32 A. het is 
aangehecht aan het Opleidingsregiment van de 
Artillerieschool. Het ligt in november 1949 in Brugge en 
bevat dan drie batterijen kanonnen van 40 mm. in maart 
1951 is 41 A georganiseerd in twee groepen van twee 
batterijen met zes kanonnen van 57 mm. het staat onder 
bevel van luitenant-kolonel Zwaenepoel. Door de 
Amerikaanse organisatie wordt 41 A een middelzwaar 
AA bataljon; het is vanaf dan verdeeld in vier batterijen 
met zes kanonnen van 57 mm en met zes mitrailleurs .50 
vierlingen. Op 9 november 1951 wordt in Brussel een 
standaard overhandigd aan 41 A dat de tradities van de 
GTA erft, waarin het geïntegreerd is. Vanaf juni 1952 
worden twee batterijen gedetacheerd naar Bevekom en 
twee andere naar Chièvres. Het 41ste Artillerie wordt op 1 
juli 1952 ontbonden om een nieuw 41 A te stichten, een 
gemengd bataljon voor de verdediging van vliegpleinen. 
Op 1 oktober 1959 wordt het geschrapt en het sticht het 
62ste Artillerie waaraan het de standaard doorgeeft. 

 
50 vierlingen te over… (MBR) 

42ste Bataljon Artillerie 
I/42 A wordt gevormd op 1 april 1949 en is verdeeld in 
twee batterijen met kanonnen van 40 mm. in oktober 
1950 wordt het materieel vervangen door kanonnen van 
90 mm en vervolgens, in maart 1951, wordt het een 
zwaar AA regiment verdeeld in twee groepen van twee 
batterijen met vier kanonnen van 90 mm en vier 
mitrailleurs .50. het staat onder bevel van majoor Bastin 
en is gekazerneerd in Maisières-Casteau. Op 9 
november 1951 wordt in Brussel een standaard verleend 
aan 42 A die de tradities herneemt van de GTA waarin 
het geïntegreerd is. Op 1 juli 1953 wordt 42 A een 
gemengd bataljon voor de verdediging van vliegvelden. 
Het bevat een batterij kanonnen van 57 mm Bofors en 
twee batterijen kanonnen van 40 mm. Het dient voor de 
verdediging van de Basis van Chièvres. Op 1 oktober 
1957 is het 42ste Artillerie ontbonden. 
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43ste Bataljon Artillerie 
In 1943 wordt 43 A opgericht en het erft de tradities van 
de DTCA. Het gaat naar de eerste Groepering AA en het 
is uitgerust met vier batterijen kanonnen van 90 mm. op 1 
juli 1959 wordt het 43ste gereorganiseerd: het heeft dan 
nog maar één batterij kanonnen van 90 mm en twee 
andere met kanonnen van 40 mm. in de loop van de 
zomer van 1960 komt het terug naar België en installeert 
zich in Tongeren waar het kanonnen van 40 en 57 mm 
krijgt. Vervolgens wordt het op 1 februari 1961 ontbonden. 
Bij de aankoop van de Hawk raketten wordt 43 A weer 
opgericht onder een andere vorm. Na een 
opleidingsperiode voor het kader in de USA bij de Army 
Air Defense School in El Paso wordt het 43ste Artillerie 
samengesteld in het Kamp van Lombardzijde vanaf 15 
september 1964. In 1966 gaat het naar Duitsland om de 
zone te bezetten die haar is toebedeeld in het kader van 
de Hawk-barrière. Het wordt versterkt met 91DSU (Hawk), 
een ondereenheid, vervolgens het 1ste Peloton TTR 
(Hawk). 
De standaard van het 43 A heeft één vermelding (die van 
de DTCA): “SLAG VAN BELGIE 1940”. 
51ste Bataljon Artillerie 
I/51 A wordt op 14 februari 1951 opgericht in de schoot 
van het Opleidingsregiment van de Artillerieschool. Het 
neemt de naam aan van 511de Groep Artillerie op 12 
maart en is samengesteld uit twee batterijen met vier 
houwitsers van 105 mm SP M7. In 1952 is 51 A voorzien 
op oorlogsvoet voor de 5 ID. haar materieel wordt in 
1954 vervangen door getrokken houwitsers van 105 mm. 
op 1 februari 1956 wordt de actieve batterij van 51 A 
ontbonden terwijl de volledige eenheid op oorlogsvoet 
geschrapt wordt vanaf 1 september 1959. 
52ste Bataljon Artillerie 
De eerste groep van het 52ste Artillerie ziet op 1 oktober 
1950 het levenslicht in de schoot van het 
Opleidingsregiment van de Artillerieschool. Het wordt op 
12 maart 1951 de 521ste Groep Artillerie en is dan 
verdeeld in twee batterijen met vier kanonnen 25 pdr. Het 
52ste Artillerie is voorzien op oorlogsvoet voor de 5 ID en 
vervolgens de BVS. Op 1 mei 1961 wordt het geschrapt. 
53ste Bataljon Artillerie 
I/53 A wordt op 12 november 1951 opgericht. Het heeft 
twee batterijen met vier kanonnen 25 pdr. het neemt de 
naam van 531ste Groep Artillerie aan. Het bataljon is 
onderdeel van de BVS en hoort bij het 
Opleidingsregiment van de Artillerieschool. Vanaf 1952 is 
53 A voorzien op oorlogsvoet voor de 5 ID. op 1 
augustus 1952 wordt in Brasschaat een actieve batterij 
van 53 A – de 531ste Batterij – opgericht. Deze wordt op 1 
februari 1956 ontbonden. 53 A blijft echter op oorlogsvoet 
behouden voor de 5 ID, vervolgens voor de BVS. Het 
wordt geschrapt op 1 september 1959. 
54ste Bataljon Artillerie 
I/54 A wordt op 1 december 1950 in Brasschaat 
opgericht. Het heeft twee batterijen met vier getrokken 
houwitsers van 155 mm. de groep is aangehecht bij het 
Opleidingsregiment van de Artillerieschool en hoort bij de 

BVS. Dan krijgt het de naam van 541ste Groep Artillerie. 
Op 1 februari 1952 wordt het 54 A voorzien op 
oorlogsvoet voor de 5 ID. Het houdt een wederoproeping 
in Elsenborn van 23 oktober tot 15 november 1956 en 
wordt definitief geschrapt op 1 september 1959. 
55ste, 56ste, 57ste en 58ste Bataljons Artillerie 
Deze vier bataljons worden voorzien op oorlogsvoet voor 
de 6 ID vanaf 1 december 1952. 55 A moet de 
divisieartillerie worden en uitgerust zijn met getrokken 
houwitsers van 155 mm. 56 A, 57 A en 58 A moeten 
worden aangehecht aan elk van de brigades en moeten 
getrokken houwitsers van 105 mm (56 A) of kanonnen 25 
pdr. (57 A en 58 A) hebben. De 6 ID ziet echter nooit het 
levenslicht en verdwijnt reeds op 21 september 1953. 
61ste Bataljon Artillerie 
I/61 A wordt in Brasschaat opgericht op 1 oktober 1950 
en vervangt III/33 A in de Artillerieschool. Het heeft drie 
batterijen met zes kanonnen van 40 mm Bofors. De 
volgende maand begeeft het zich naar Lombardzijde. Op 
1 februari 1952 wordt 61 A voorzien op oorlogsvoet als 
AA-bataljon voor de 5 ID. Op 1 september 1953 wordt 
het geschrapt en haar batterijen gaan haar het 
Opleidingsbataljon van de Luchtdoelartillerieschool. In 
1959 voorziet men een nieuw 61 A voor de verdediging 
van de Basis van Brustem, met garnizoen in Tongeren, 
maar dit blijft zonder gevolg. 
62ste Bataljon Artillerie 
In het kader van de GTA wordt op 1 juli 1959 het 62ste 
Artillerie opgericht. Het is een hergroepering van de vier 
onafhankelijke AA-batterijen: 411de en 412de (uit 41 A), 
413de (uit 42 A) en 414de (uit 23 GTA). Elk van deze 
batterijen hebben twee pelotons kanonnen van 57 mm 
Bofors en een peloton kanonnen van 20 mm HS. Vanaf 
mei 1960 gaat 62 A over naar de Territoriale 
Luchtdoelartillerie, voorheen GTA, vervolgens het 
Operationeel Commando van de Luchtdoelartillerie van 
het 1ste Korps. Het wordt op 15 november 1963 
ontbonden. De zo snelle evolutie van het vliegwezen 
noodzaakt uitrusting met krachtiger en meer doeltreffend 
materiaal dan de klassieke luchtdoelartillerie. België 
besluit het systeem met Hawk raketten aan te kopen. Op 
1 juli 1964 wordt het 62ste Artillerie weer opgericht onder 
de vorm van een Hawk-bataljon. Haar personeel wordt in 
de USA opgeleid en de eenheid gaat in 1968-69 naar 
Duitsland om daar haar operatiezone te vervoegen. 
De standaard van het 62 A heeft de vermelding “SLAG 
OM BELGIE 1940”. Het wordt op 3 februari 1949 
overhandigd aan het 41 A, benaming die ook eerst op het 
voetstuk staat. In 1953 wordt de eenheid afgeschaft en 
wordt een nieuw bataljon opgericht met dezelfde naam. 
Op 15 oktober 1957 krijgt deze eenheid de benaming “St 
en Det St 41 Bn GTA”. Na de ontbinding hiervan op 
vredes- en oorlogsvoet gaat de standaard op 16 
november 1959 naar het museum. Bij KB nr. 7287 van 
29 augustus 1959 wordt de standaard toegekend aan het 
62ste Artillerie. Het besluit bepaalt daarenboven dat er 
een nieuw voetstuk met de nieuwe benaming dient te 
komen. 
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Door KB van (…) komt de standaard bij de 255 Cie Maint 
& Dep Lt Avn terecht. 
63ste Bataljon Artillerie 
63 A moet in 1959 opgericht worden met het oog op de 
verdediging van de Basis van Kleine Brogel, met 
garnizoen in Kaulille-Helchteren. Het zou een batterij 
kanonnen bevatten van 57 mm Bofors, één met 
kanonnen van 40 mm Bofors en een nadere met 
kanonnen van 20 mm HS. 63 A wordt echter nooit 
opgericht. 
64ste Bataljon Artillerie 
64 A wordt opgericht op 1 oktober 1959 met personeel uit 
de Staf en Detachement Staf van 42 A/GTA en uit de 
422ste en 424ste batterijen GTA. Het ligt in Liège, citadel, 
en in Vottem, onder bevel van majoor J. Dinant. Het 
bataljon herneemt de tradities van de DTCA en krijgt de 
standaard van 42 A. eerst maakt het deel uit van de GTA, 
vanaf 16 april 1960 van het Territoriaal Commando 
Luchtdoelartillerie. Het omvat vier batterijen met twee 
pelotons kanonnen van 57 mm Bofors en een peloton 
kanonnen van 20 mm. Bij de gebeurtenissen in Belgisch 
Kongo in 1960 levert 64 A een Marscompagnie, alsook 
twee pelotons kanonnen van 20 mm voor de bases van 
Kamina en Kitona. 64 A vervoegt Saive in de zomer van 
1960 en wordt op 20 februari van het volgende jaar 
ontbonden. Het blijft in de reserve onder de vorm van 
een Hawk-bataljon. Op poten gezet door de 
Luchtdoelartillerieschool, houdt het een rappel in 
Lombardzijde in september 1972. 
De standaard draagt het opschrift “SLAG VAN BELGIE 
1940”. Deze standaard is eerst van het 42ste 
Artillerieregiment, opgericht in 1950 en afgeschaft op 1 
juli 1953. Diezelfde dag  ziet het 42ste bataljon het 
levenslicht. Op 15 oktober 1957 krijgt het de benaming 
“St en Det St 42 Bn GTA”, met behoud van het embleem. 
Dit wordt echter op 25 september 1959 overgedragen 
aan het Legermuseum. Het KB nr. 7373 van 13 oktober 
van dat jaar kent het toe aan het 64ste bataljon, met 
aanpassing van het voetstuk. Na ontbinding van de 
eenheid gaat de standaard opnieuw naar het museum. 
65ste Bataljon Artillerie 
Bij KB nr. 624 van 1 maart 1952 wordt een standaard 
toegekend aan het 65ste Bataljon Artillerie, dat de tradities 
van de DTCA overneemt. Op 20 oktober overhandigt 
koning Boudewijn in de Sint-Annakazerne te Laken het 
embleem aan luitenant-kolonel Stiellemans. Dit embleem 
is de standaard die in 1951 voor het 24ste Bataljon 
Artillerie, dat nooit het levenslicht ziet, vervaardigd wordt. 
In 1952 wordt het cijfer 24 op het voetstuk door het cijfer 
65 vervangen. 
Op 1 juli 1953 wordt het 65 A ontbonden. Diezelfde dag 
wordt een nieuw bataljon met dezelfde benaming 
opgericht met behoud van de standaard. Op 15 oktober 
1957 krijgt het 65 A de benaming “St en Det St 65 Bn 
GTA” eveneens met behoud van de standaard. Wanneer 
deze eenheid ontbonden wordt, gaat op 21 januari 1960 
het embleem naar het Legermuseum. 65 A is vanaf 1959 
een eenheid op oorlogsvoet en houdt een 

wederoproeping in Lombardsijde van 28 maart tot 11 
april 1962. 
66ste, 67ste en 68ste Bataljon Artillerie 
Bij KB nr. 3381 van 6 december 1954 ontvangen het 66ste, 
67ste en 68ste Bataljon Artillerie elk een standaard. Op 19 
oktober 1954 overhandigt koning Boudewijn in het 
Jubelpark de emblemen aan de korpsoversten, 
respectievelijk luitenant-kolonel Neefs, luitenant-kolonel 
Waldburger en commandant Dinant. 
De bataljons hebben de tradities van de DTCA 
overgenomen. Door ontbinding van de drie eenheden op 
vredes- en oorlogsvoet worden op 14 oktober 1957 de 
standaards aan het Legermuseum overgedragen. 
In 1959 worden de bataljons opnieuw op oorlogsvoet 
voorzien. Het 67 A beschikt over de standaard tijdens 
een rappel te Lombardsijde van 13 tot 27 september 
1961 en van 17 tot 31 maart 1965. Het 68 A krijgt de 
standaard tijdens wederoproepingen te Lombardsijde van 
29 mei tot 12 juni 1961 en van 27 april tot 11 mei 1965. 
69ste Bataljon Artillerie 
Het 69 A is voorzien op oorlogsvoet op 15 augustus 1959 
maar het wordt al geschrapt op 1 oktober 1960. 
71ste Bataljon Artillerie 
71 A wordt op 1 maart 1951 in Aachen gesticht. Het heeft 
getrokken kanonnen van 155 mm verdeeld in drie 
batterijen van vier stuks. Het erft de tradities van het 1ste 
Legerartillerie en ook de standaard. Op 1 november 1956 
wordt het ontbonden maar het blijft voorzien op 
oorlogsvoet. 
De standaard van 71 A draagt de vermeldingen 
“VELDTOCHT 1914-1918” en “CLERCKEN”. 
72ste Bataljon Artillerie 
In 1951 wordt in Aachen het 72ste Artillerie opgericht. Het 
is uitgerust met getrokken kanonnen van 155 mm 
verdeeld in drie batterijen van vier stuks. Het bataljon erft 
de tradities en standaard van het 2 RAA. Op 1 november 
1960 wordt 72 A ontbonden maar het blijft voorzien op 
oorlogsvoet als steuneenheid van het I Korps, uitgerust 
met houwitsers van 8”. 
De standaard heeft de vermeldingen “VELDTOCHT 
1914-1918” en “CLERCKEN”. 
73ste Bataljon Artillerie 
73 A ziet het levenslicht op 1 maart 1951 in Aachen. Het 
erft de tradities en de standaard van het oude 3de 
Legerartillerie. Eerst heeft het getrokken kanonnen van 
155 mm, vervolgens, in 1956, getrokken houwitsers van 
8”. Door de herstructurering van 1960 blijft het 73ste 
Artillerie de enige klassieke zware artillerie-eenheid. Het 
heeft twee batterijen getrokken kanonnen van 155 mm 
en twee batterijen getrokken houwitsers van 8” waarvan 
twee in reserve. Het komt in 1964 naar Hasselt terug 
waar het op 31 oktober 1968 ontbonden wordt. Het kader 
gaat over naar 31 A. 
Op de standaard staat enkel “CAMPAGNE 1914-1918” 
(zelfde op beide zijden) en het draagt de vuurkoord in de 
kleuren van de Leopoldsorde. 



 

28 

74ste Bataljon Artillerie 
In 1951 wordt met personeel van 21 A dat ontbonden is, 
het 74 A opgericht. Het is gekazerneerd in Aachen. 74 A 
erft de tradities en de standaard – die geen vermeldingen 
draagt – van het 4RAA uit 1939. Het is uitgerust met 
getrokken houwitsers van 155 mm, verdeeld in drie 
batterijen van zes stuks. Op 1 november 1956 wordt het 
74ste bataljon geschrapt maar het blijft voorzien op 
oorlogsvoet. Er is een rappel te Elsenborn van 21 april tot 
15 mei 1959, van 29 augustus tot 12 september 1961 en 
van 18 mei tot 7 juni 1963. Later wordt het de artillerie 
van de 10 PsInfBde (reserve). 
75ste Bataljon Artillerie 
Op 20 april 1959 wordt het 75ste Artillerie gesticht. Het ligt 
in garnizoen in Dellbrück. Het kader wordt opgeleid in het 
321st (US) Artillery. De tactische raketten Honest John 
komen in 75 A aan op 1 oktober 1959. Op dat moment is 
het bataljon de eerste en enige Belgische eenheid die 
deze tuigen met nucleaire capaciteit gebruikt. Het is ook 
een nieuwe eenheid die geen tradities erft, het verkrijgt 
wel een standaard op 1 april 1960. 75 A is aangehecht bij 
de I Gpg VA. Niettegenstaande haar schitterende staat 
van dienst ontsnapt het niet aan de nieuwe reorganisatie 
die op 28 februari 1969 de ontbinding betekent van het 
75ste Artillerie. 
76ste Bataljon Artillerie 
De oprichting van twee groepen lanceringaffuiten voor 
raketten 4”5 aangehecht aan de Artillerie van het 1ste 
Korps, is voorzien vanaf 12 maart 1951. Elk van de 
groepen moet drie batterijen met zes stuks bevatten. In 
feite wordt op 1 februari 1953 slechts één batterij 
opgericht, met effectieven van het ontbonden 23 A. de 
batterij ligt in Brasschaat. Het neemt de naam aan van 
76ste Artillerie en omvat een Staf, twee schootspelotons 
met zes secties raketlanceerinstallaties, een ploeg Recce 
en een sectie Onderhoud. Op 1 februari 1957 wordt 76 A 
ontbonden op vredesvoet, maar het blijft tot 1 juli 1960 
voorzien op oorlogsvoet, waarna het definitief geschrapt 
wordt. 
77ste Bataljon Artillerie 
De oprichting van 77 A is voorzien in 1952 maar dit 
project blijft zonder gevolg. Dit bataljon zou uitgerust 
moeten worden met raketlanceerinstallaties van 4”5. 
78ste Bataljon Artillerie 
78 A zou het levenslicht moeten zien in 1961 of 1962 als 
eenheid met tactische raketten Honest John en het zou 
aangehecht worden aan de Artillerie van het 1ste Korps. 
In de plaats wordt echter op 1 januari 1963 het 14 A 
opgericht. 
79ste Bataljon Artillerie 
79 A is voorzien op oorlogsvoet in 1952. Het is een 
observatiebataljon dat het 80 A bijstaat in het 1 LK. Het 
wordt echter geschrapt op 1 februari 1957. 
80ste Bataljon Artillerie (Observatie) 
Op 1 juli 1951 wordt in het Kamp van Brasschaat het 80 
A opgericht door het Observatie Opleidingscentrum en 
de Opsporingsdienst van de Artillerie. Het herneemt de 

tradities van de Opsporingsdienst van de Artillerie (Dienst 
Plaatsbepaling van de Artillerie door Klank en Licht) uit 
de Eerste Wereldoorlog en krijgt een standaard op 9 
november 1951. De eenheid is dan gelegen te Bergish-
Glabach en is samengesteld uit een Staf en drie 
waarnemingsbatterijen, elk  bestaande uit een peloton 
topografie, een peloton plaatsbepaling door licht, een 
peloton plaatsbepaling door radar en een peloton 
plaatsbepaling door klank. 80 A is belast met het 
verstrekken van topografische gegevens aan de 
bevriende artillerie en met het opsporen van de artillerie 
van de vijand. In mei 1952 vervoegt de B-batterij 
Brasschaat om omgevormd te worden tot 
opleidingscentrum voor topograafwaarnemers. In 
december 1956 installeert het bataljon zich in Köln-
Dellbruck. Na in Duitsland gelegen te zijn, komt het op 26 
augustus 1960 naar Spa. Op 1 januari 1969 wordt het de 
onafhankelijke 80ste Observatiebatterij en vervoegt het de 
Belgische troepen Duitsland weer, opnieuw in Dellbrück. 
Er blijft een Staf, twee pelotons Topografie en één 
peloton Plaatsbepaling door Licht over. 
In 1989 fusioneert de 80ste Observatiebatterij met het 1ste 
Peloton Drones SCB (Slagveldbewaking) en wordt de 
Waarnemings- en Bewakingsbatterij 80 A. het peloton 
Plaatsbepaling door Licht wordt ontbonden. 
In 1990 sluiten verschillende kazernes in Duitsland en 
het 80ste verhuist naar Elsenborn. In 1999 zet de GPS ten 
gevolge van de technische evolutie een punt achter de 
topografische activiteit van de eenheid.  
Vandaag is de batterij met het nieuwe systeem “B-
HUNTER” uitgerust. Na een operationele evaluatie, 
tijdens de oefening van CC ALC van Comopsland in juni 
2004 wordt de eenheid nog maar eens gereorganiseerd 
en wordt het 80 UAV Squadron genoemd (UAV = 
Unmanned Aerial Vehicles) en de maand er op 
overgeheveld naar de Luchtcomponent. Het eskadron is 
samengesteld naar model van een Wing en bestaat uit 
drie onderdelen: Flight Group, Maintenance Group en 
Support Group. Het meteostation van Elsenborn maakt 
eveneens deel uit van deze laatste Group. 
In december van 2005 ontplooit ze zich voor het eerst in 
het buitenland, meer bepaald in Solenzara, Corsica, wat 
een generale repetitie wordt voor een reële inzet. Die 
komt er in 2005: op 1 juli opereert de batterij in Bosnië-
Herzegovina voor vier maanden ten voordele van 
EUFOR in de operatie ALTHEA. 
171ste Bataljon Artillerie 
Het 171 A, komende uit het 17 RA, is voorzien in 1952 op 
oorlogsvoet voor de Veldartillerie van de 
Interventiemacht. Het is uitgerust met houwitsers van 105 
mm SP M7. Het houdt een enige rappel in Elsenborn van 
11 tot 31 oktober 1955 en wordt vervolgens op 1 juli 1960 
geschrapt. Één van haar batterijen wordt de B-batterij 
van het 10 A. 
181ste Bataljon Artillerie 
Het 181ste Artillerie komt voort uit het 18 RA en wordt 
vanaf 1952 voorzien op oorlogsvoet voor de 20 PsGpg. 
Het is uitgerust met houwitsers van 105 mm SP M7. Er 
wordt een eerste wederoproeping gehouden in Elsenborn 
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in juni 1958, andere vinden plaats van 7 tot 27 juni 1960, 
van 13 tot 27 juni 1961 en van 18 mei tot 7 juni 1963. Bij 
die gelegenheid wordt de standaard van het 18 RA 
voorgesteld. Het 181 A wordt op 2 april 1968 geschrapt. 
191ste Bataljon Artillerie 
Met het 19 RA als oorsprong is het 191ste Artillerie 
voorzien op oorlogsvoet in 1957 en dient het als steun 
voor de 21 PsGpg. Het is bedeeld met houwitsers van 
105 mm SP M7. Het bataljon houdt een rappel in 
Elsenborn van 21 april tot 15 mei 1959, van 25 april tot 9 
mei 1961, van 9 tot 23 mei 1962 en van 29 maart tot 14 
april 1965. Het wordt geschrapt op 1 september 1968. 
201ste Bataljon Artillerie 
Een 201ste Artillerie wordt in 1957 voorzien op 
oorlogsvoet, als bataljon houwitsers van 155 mm SP. Het 
is samengesteld in Elsenborn voor een rappel van 7 tot 
27 juni 1958. Op 1 juli 1960 wordt 201 A geschrapt. 
311de Bataljon Artillerie 
Het 311 A is een licht AA-bataljon in 1952 voorzien op 
oorlogsvoet voor de Interventiemacht. Het heeft een 
wederoproeping in Lombardzijde van 7 tot 27 april 1955. 
Op 1 september 1959 wordt het geschrapt. 
312de Bataljon Artillerie 
Als licht AA-bataljon wordt 312 A voorzien in 1952 op 
oorlogsvoet voor de Interventiemacht. Op 8 maart 1957 
wordt het geschrapt. 
351ste Bataljon Artillerie 
Het 351ste Artillerie, een licht AA-bataljon, wordt in 1952 
op oorlogsvoet voorzien voor de Interventiemacht. Het 
houdt een wederoproeping in Lombardzijde van 29 
september tot 15 oktober 1955 en wordt vervolgens 
geschrapt op 16 mei 1960. 
431ste Bataljon Artillerie 
Het 431 A wordt in 1952 voorzien voor de 
Interventiemacht als zwaar AA-bataljon. Het is uitgerust 
met kanonnen van 90 mm getrokken door rupstrekkers. 
Het houdt een opleidingsrappel in Lombardzijde van 27 
augustus tot 16 september 1958 en wordt ontbonden op 
1 juli 1960. 
432ste Bataljon Artillerie 
432 A wordt in 1952 op oorlogsvoet voorzien voor de 
Interventiemacht als zwaar AA-bataljon met kanonnen 
van 90 mm. het houdt een rappel van 25 april tot 15 mei 
1959 en wordt op 1 juli 1960 geschrapt. 
433ste Bataljon Artillerie 
Een 433ste Artillerie wordt in 1956 voorzien op 
oorlogsvoet en het moet gemobiliseerd worden door de 
Luchtdoelartillerieschool. Het wordt evenwel op 1 juli 
1960 geschrapt. 
711de Bataljon Artillerie 
711A is een bataljon met kanonnen van 155 mm, 
getrokken door vrachtwagens en voorzien in 1952 voor 
de Steuntroepen van de Interventiemacht. Het houdt een 
enige rappel in Elsenborn van 8 tot 31 oktober 1956. Op 
6 december gaat het bataljon over naar de BS als 
hulpbataljon. Het wordt op 1 september 1959 ontbonden. 

712de Bataljon Artillerie 
Het 712de Artillerie wordt voorzien op oorlogsvoet in 1952 
voor de Steuntroepen van de Interventiemacht. Het is 
uitgerust met kanonnen van 155 mm getrokken door 
vrachtwagens. Het wordt op 2 mei 1957 ontbonden. 
721ste Bataljon Artillerie 
721 A is uitgerust met kanonnen van 155 mm getrokken 
door rupstrekker M4 en is voorzien op oorlogsvoet in 
1952 voor de Steuntroepen van de Interventiemacht. Na 
een rappel in Elsenborn van 8 tot 31 oktober 1956 wordt 
het op 10 juni 1957 ontbonden. 
722ste Bataljon Artillerie 
722 A wordt voorzien op oorlogsvoet in 1952 voor de 
Steuntroepen van de Interventiemacht en heeft 
kanonnen van 155 mm getrokken door rupstrekkers M4. 
Het wordt op 2 mei 1957 ontbonden. 
731ste Bataljon Artillerie 
Het 731ste Artillerie is een bataljon met zware getrokken 
houwitsers van 8” en wordt in 1952 voorzien op 
oorlogsvoet voor de Steuntroepen van de 
Interventiemacht. Het erft de tradities van het 5RAA. Het 
bataljon houdt meerdere wederoproepingen in Elsenborn: 
van 11 tot 31 oktober 1955 en van 7 tot 27 juni 1957 
onder het bevel van luitenant-kolonel Scheere; van 3 tot 
17 juli 1962 met luitenant-kolonel Pernot; van 30 
augustus tot 15 september 1965, gecommandeerd door 
majoor Ringeot. Het 731 A wordt geschrapt op 2 april 
1968. 
De standaard wordt gemaakt met het oog op de rappels 
van het 731ste. Het 741ste Bataljon beschikt over dit zelfde 
embleem tijdens wederoproepingen te Elsenborn van 29 
augustus tot 12 september 1961 en van 31 augustus tot 
20 september 1963. 
732ste Bataljon Artillerie 
Dit bataljon wordt voorzien in 1952 voor de Steuntroepen 
van de Interventiemacht. Het is uitgerust met zware 
getrokken houwitsers van 8”. Op 8 maart 1957 wordt het 
geschrapt maar op 10 juni ziet een nieuw 732 A het 
levenslicht. Het komt samen in Elsenborn van 21 april  tot 
15 mei 1959 waarna het op 1 december van dat jaar de 
naam 72ste Bataljon Artillerie aanneemt. 
733ste Bataljon Artillerie 
Het 733 A is een bataljon met getrokken houwitsers 
8”,voorzien op oorlogsvoet in 1952 voor de 
Interventiemacht. Het wordt reeds geschrapt op 15 juli 
1954. 
741ste Bataljon Artillerie 
Deze eenheid is een bataljon met houwitsers van 155 
getrokken door rupstrekkers M4 en wordt in 1952 
voorzien op oorlogsvoet voor de Steuntroepen van de 
Interventiemacht. Het houdt een eerste wederoproeping 
in Elsenborn van 11 tot 31 oktober 1955 en van 7 tot 27 
juni 1958. In februari 1960 houdt de C-batterij een 
opleidingsperiode bij het 3de Artillerie. Er worden nog 
twee andere rappels uitgevoerd van 29 augustus tot 12 
september 1961 en van 31 augustus tot 20 september 
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1963. 741 A wordt tenslotte ontbonden op 1 september 
1968. 
742ste Bataljon Artillerie 
In 1952 wordt een 742 A voorzien op oorlogsvoet als 
onderdeel van de Steuntroepen van de Interventiemacht. 
Het is uitgerust met getrokken houwitsers van 155 mm. 
op 6 december 1956 wordt het een hulpbataljon en op 1 
september 1959 is het geschrapt. 
743ste Bataljon Artillerie 
Dit bataljon is een eenheid met getrokken houwitsers van 
155 mm en het wordt in 1952 op oorlogsvoet voorzien 
voor de Steuntroepen van de Interventiemacht. Het hoort 
bij de 5 ID in 1955 en wordt op 1 december 1956 
geschrapt. 
744ste Bataljon Artillerie 
744 A heeft getrokken houwitsers van 155 mm en wordt 
op 15 juli 1954 voorzien voor de Interventiemacht. Het 
wordt geschrapt op 2 mei 1957. 
1ste, 2de en 3de Luchtafweergewest (Luchtdoelartillerie 
Verdedigingsregio’s)  
Bij KB nr. 3045 van 24 juli 1954 krijgen het 1ste, 2de en 3de 
Luchtafweergewest elk een standaard toegewezen. Ze 
hebben de tradities van de GTA overgenomen. Op 12 
mei 1955 overhandigt koning Boudewijn in het Jubelpark 
de emblemen aan de respectievelijke korpsoversten: 
kolonel SBH Piers de Raveschoot, kolonel Dusausois en 
kolonel SBH Janssens. 
Op 1 juli 1959 worden het HK en Bij HK van de drie 
Luchtafweergewesten ontbonden. Op 30 juni wordt de 
standaard van het 3de aan het Legermuseum 
overgedragen, dat van het 1ste de dag er na. 
De standaard van het 2de Luchtafweergewest wordt op 
13 juni 1959 toegekend aan het Opleidingsbataljon voor 
Luchtafweerartillerie maar het telegram tot uitvoering 
wijst de standaard echter toe aan het Centrum voor 
Luchtafweerartillerie. Op 1 januari 1960 worden het 
Centrum en het Opleidingsbataljon omgevormd tot de 
Luchtdoelartillerieschool, zodoende dat het embleem 
daar belandt waar het steeds bewaard blijft tot de 
afschaffing van de school op 1 juli 1994, datum waarop 
ze geïntegreerd wordt in het 14de Artillerie. 
Regiment Artillerie van het Cavaleriekorps 
De reorganisatie van 1910 voorziet dat de Rijdende 
Groepen komende uit 2A en 4A de artillerie van beider 
cavaleriedivisies, die dan worden opgericht, stichten. De 
2 CD wordt reeds in 1913 ontbonden, haar II gaat tijdelijk 
naar 6 A waar het IV/6 A wofdt. Eind 1914 wordt de 2 CD 
weer opgericht en de II Rijdende Groep Artillerie 
herneemt haar plaats.  
In januari 1918 wordt 2 CD opnieuw geschrapt en de 
groep gaat nu naar 12 A als III/12 A. in het kader van de 
reorganisatie van de Cavaleriedivisie in 1923 wordt een 
artillerieregiment opgericht met de I en II Rijdende 
Groepen alsook een III met houwitsers van 105 mm. het 
wordt Regiment Rijdende Artillerie genoemd, vervolgens 
in 1930 Artillerie van het Cavaleriekorps en tenslotte 
Regiment Artillerie van het Cavaleriekorps (Régiment 

d’Artillerie du Corps de Cavalerie – RACC) in 1936. Het 
RACC is volledig gemotoriseerd en omvat twee groepen 
met drie batterijen kanonnen van 75 mm GPIII, een 
groep met twee batterijen kanonnen van 75 mm GPIII en 
een groep met twee batterijen houwitsers van 105 mm. 
De stukken worden getrokken door Latil 4x4 trekkers. Bij 
de mobilisatie in september 1939 valt het RACC uiteen 
en haar groepen vormen de nieuwe 17de, 18de en 19de 
Artillerie, respectievelijk afgedeeld bij de 1 CD, 2 CD en 
het CC. 
Fortenregiment van Liège 
Het Fortenregiment van Liège ziet in 1928 het levenslicht; 
het bevat eerst een regimentsstaf, twee groepsstaven en 
acht fortenbatterijen opgericht per garnizoen van de acht 
oude forten: Pontisse – Barchon – Evegnée – Fléron – 
Embourg – Flémalle – Boncelles – Chaudfontaine. In 
1933 worden de batterijen van Eben-Emael en Battice 
opgericht en vervolgens in 1937 die van Tancrémont en 
Aubin-Neufchâteau alsook twee nieuwe groepsstaven.  
Op de vooravond van de oorlog omvat het 
Fortenregiment 5 Groepen en 14 Fortenbatterijen: 

- I: 2 batterijen: Eben-Emael 
- II: 3 batterijen: Pontisse, Barchon, Aubin-

Neufchâteau 
- III : 2 batterijen: Evegnée, Fléron 
- IV: 5 batterijen: Chaudfontaine, Embourg, 

Boncelles, Tancrémont, Flémalle 
- V : 2 batterijen: Battice 

Het regiment staat onder bevel van kolonel M. Modard en 
hangt tactisch af van de commandant van het 3 LK. 
Vanaf november 1939 valt de eerste groep tactisch onder 
het 1 LK. 
Fortenregiment van Namur 
Het Fortenregiment van Namur wordt in 1932 opgericht. 
Haar staf bevindt zich in Namur in een gebouw aan de 
IJzerlaan. Het omvat zeven forten van 1888, geleidelijk 
herbewapend vanaf 1930. Op 10 mei 1940 staat het 
regiment onder bevel van luitenant-kolonel Drion en 
bestaat uit een eerste groep (forten van Marchovelette, 
Maizeret, Andoy, Dave) en een tweede groep voor de 
forten van Saint-Héribert, Malonne, Suarlée). De tradities 
en de standaard van het RFN worden in 1946 
toevertrouwd aan het 22 A. 
Opsporingsdienst van de Artillerie 
De Opsporingsdienst van de Artillerie ziet in maart 1918 
het levenslicht met de drie secties opsporing door geluid 
die toen bestonden, de divisiecontrolediensten en de 
Observatiedienst die georganiseerd was door de Zware 
Artillerie vóór Diksmuide. De dienst omvat dus zes 
opsporingsecties (drie met geluid, drie met licht). Een 
vierde sectie van elke soort wordt later gevormd wanneer 
het Belgisch front zich uitstrekt. De essentiële opdracht 
van de SRA (Service de Repérage d’Artillerie) is het 
opsporen van vijandelijke stukken in actie alsook alle 
zichtbare of hoorbare objecten en het regelen van de 
schoten van de bevriende artillerie. Onrechtstreeks kan 
de SRA het commando inlichten over de vijandelijke 
bewegingen en bedoelingen. 
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Bij het offensief van Vlaanderen in 1918 draagt de SRA 
bij tot het muilkorven van de Duitse artillerie en in het 
bijzonder van de grote kustbatterijen. Op 14 oktober van 
dat jaar kan een sectie “Geluid” ter beschikking gesteld 
van de Franse zware artillerie, de batterij van 
Leugenboom lokaliseren. Dit marinestuk van 380 mm 
kwelt aanzienlijk de Belgische infanterie bij de aanval op 
Torhout en het heeft de stad Duinkerken volledig in het 
objectief. De juiste opsporing van deze sectie “Geluid” 
betekende de vernietiging van de vijandelijke batterij bij 
de tiende inslag. 
Op het einde van de oorlog bestaat het effectief van de 
Opsporingsdienst uit 10 artillerieofficieren en 550 
manschappen. 
Op vredesvoet heeft het een Sectie Geluid en een Sectie 
Licht en is het aangehecht bij de Artillerieschool. Bij de 
mobilisatie in 1939 is de SRA georganiseerd in een Staf 
en vijf batterijen. Hoewel sterk beperkt door de mobiliteit 
van de operaties tijdens de veldtocht van ’40, kan de 
dienst toch bruikbare inlichtingen aan de artillerie 
doorgeven. 
De tradities van de SRA worden door het 80ste Artillerie 
hernomen (opgericht op 1 juli 1951) waarvan de 
eigenlijke opdrachten het opsporen van de vijandelijke 
artillerie en het doorspelen van topografische gegevens 
zijn. 
Commando Artillerie van het 1ste Korps. 
Het Commando wordt op 3 januari 1946 in Brussel 
opgericht tegelijkertijd met de Staf van het 1ste 
Legerkorps waar het aangehecht is. Na respectievelijk in 
Lüdenscheid en Bonn in garnizoen te zijn geweest, 
installeert het Commando zich op 31 oktober 1949 in 
Weiden-Köln. De artillerie van het Korps bevat 
verschillende veldeenheden, middelzware en zware 
artillerie, antitankartillerie en luchtdoelartillerie. De 
overgang naar de Amerikaanse organisatie  betekende 
grondige veranderingen. Daarom bevat op 1 december 
1951 de Artillerie van het Korps de 1ste Groepering 
Veldartillerie (Aachen) en de 1ste Groepering 
Luchtdoelartillerie (Köln-Longerich). In februari 1952 
wordt hier de 80ste Bataljon Artillerie (Observatie) aan toe 
gevoegd. 
Na verschillende reorganisaties in de eenheden krijgt de 
Korpsartillerie in 1959 de eerste tactische tuigen, in 
gebruik genomen door het 75ste Artillerie, dat om die 
reden het levenslicht ziet. 
Op 1 maart 1960 wordt de 1 Gpg AA ontbonden terwijl 
het Operationeel Commando van de Luchtdoelartillerie 
van de Interventiemacht in de plaats wordt opgericht. Op 
1 november 1960 bevat de 1 Gpg VA, na 
achtereenvolgens drie van haar bataljons verloren te 
hebben, nog slechts het 73 A. 
In 1963 wordt een tweede bataljon met Honest John 
opgericht: 14 A. het Operationeel Commando van de 
Luchtdoelartillerie van de Interventiemacht wordt op haar 
beurt op 15 juli 1964 geschrapt terwijl er in de plaats de 
Groepering Hawk gesticht wordt die 43 A en 62 A met de 
grond-lucht raketten Hawk hergroepeert. De belangrijke 
reorganisatie van 1969 betekent grondige aanpassingen 

in de organisatie en uitrusting van de Artillerie van het 1ste 
Korps: vijf bataljons veldartillerie met stukken van 155 
mm, 8”, “onest John (3 A, 6 A, 14 A, 17 RA, 20 A), een 
bataljon lichte AA (31 A), twee bataljons Hawk (42 A, 62 
A), de 80ste Observatiebatterij, de 13de Groep Artillerie, de 
20ste Compagnie TTR en de 95ste Compagnie Materieel 
Hawk.  
Weer volgen nieuwe veranderingen. De houwitser 8” 
M110 wordt aangekocht en in 1972 door 20 A in gebruik 
genomen. Deze stukken komen in de plaats van de M55. 
Honest John wordt in 1978 gedeclasseerd en vervangen 
in het 3 A door de Lance raketten. Datzelfde jaar wordt 
het 31ste Artillerie ontbonden, sticht men de Groepering 
AA in de plaats van de Groepering Hawk, wordt de 
Gepard en het systeem Hawk-HELIP aangekocht, wordt 
14 A met Gepard uitgerust en in 1979 ziet 35 A het 
levenslicht, eveneens met Gepard. 
1ste Groepering Veldartillerie 
Deze groepering wordt in 1951 in Aachen gesticht. Ze 
heeft drie bataljons met getrokken kanonnen van 155 
mm – de 71ste, 72ste, 73ste Artillerie en een bataljon met 
getrokken houwitsers van 155 mm, het 74ste Artillerie, 
onder haar commando. De Gpg is aangehecht bij het 1ste 
Legerkorps. Gedurende haar bestaan ondergaat deze 
grote eenheid verschillende reorganisaties die de 
structuren veranderen.  
In 1956 krijgt de Groepering er het 18de Eskadron Lichte 
Vliegwezen er bij. In datzelfde jaar worden 71 A en 74 A 
ontbonden. In 1959 wordt een nieuw 75 A opgericht en er 
aan toe gevoegd. Vervolgens verliest de Gpg VA het 72 
A dat op vredesvoet geschrapt wordt. 14 A, uitgerust met 
Honest John, komt er in 1963 bij. De 1 Gpg VA wordt 
tenslotte op 28 februari 1969 volledig ontbonden. 
1ste Groepering Luchtdoelartillerie 
De 1 Gpg AA wordt op 1 oktober 1951 in Köln opgericht. 
Het bevat eerst het 31 A (kanonnen van 40 mm en 
mitrailleurs .50) en het 43 A (kanonnen van 90 mm). in 
1952 komen daar het 1ste Detachement Luchtoperaties 
en het 3de Detachement AA Controle en Inlichtingen bij. 
In december 1956 wordt 31 A ontbonden maar de Gpg 
ziet zich op 15 oktober 1959 versterkt door de 33ste en 
35ste Bataljons Artillerie terwijl 43 A een gemengd 
bataljon wordt (kanonnen van 40 en 90 mm).  
Op 1 maart 1960 wordt het Hoofdkwartier en de Batterij 
Hoofdkwartier van de 1ste Groepering Luchtdoelartillerie 
alsook het 1ste Detachement Luchtoperaties geschrapt. 
Operationeel Commando van de Luchtdoelartillerie 
van de Interventiemacht 
Deze grote eenheid wordt op 1 maart 1960 gesticht als 
opvolger van de 1 Gpg AA. Het bezit slecht het 43 A dat 
al op 1 februari 1961 ontbonden wordt en dat vervangen 
wordt door het 64 A uit de in stilte gestorven GTA. Deze 
eenheid omvat vier batterijen met elk twee pelotons 
kanonnen van 57 mm en een peloton kanonnen van 20 
mm HS. Op dezelfde datum komen 62 A en het 3 Det 
Ops AA, komende van de GTA, onder het bevel van het 
Comdo AA.  Het 64ste Artillerie wordt geschrapt, gevolgd 
door het 62ste. Tenslotte, in het kader van de aankoop 
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van het systeem Hawk, wordt het Ops Comdo AA op 1 
juli 1964 ontbonden. 
Groepering Hawk 
Door de enorme vooruitgang in de strijd tegen vliegtuigen 
wordt de klassieke luchtdoelartillerie weldra verdrongen 
door de raket. Het Belgisch leger besluit het systeem 
Hawk aan te kopen. Daarom wordt op 1 juli 1964 de 
Groepering Hawk gesticht, die in de plaats komt van het 
Operationeel Commando van de Luchtdoelartillerie van 
de Interventiemacht. Dit nieuwe organisme omvat het 
43ste en 62ste Bataljon Artillerie die in 1964 weer worden 
opgericht. Later komt er nog het 31 A bij, een licht AA-
bataljon met kanonnen van 20 mm HS, opgericht in 
Hasselt in 1968. Tien jaar later, op 1 mei 1978, wordt de 
Groepering Hawk ontbonden in het kader van de 
reorganisatie van de AA van het 1ste Korps. 
Groepering Luchtdoelartillerie 
De Gpg AA ziet op 15 mei 1978 in Spich het levenslicht. 
Deze grote eenheid wordt opgericht in de plaats van de 
Gpg Hawk. Ze hergroepeert alle AA middelen van het 1ste 
Korps. Het bevat een Staf, een Batterij Staf en Diensten, 
het 43ste en 62ste Artillerie Hawk, het 14de en 35ste 
Artillerie (Gepard). Op oorlogsvoet wordt de groepering 
versterkt met 32 A en 64 A, reserve-eenheden met 
respectievelijk kanonnen van 20 mm HS en Hawk-
raketten. 
Batterij Veldartillerie Para-Commando 
De Bij VA Para-Cdo wordt onder deze naam opgericht in 
de schoot van de Regiment Para-Commando op 14 mei 
1973. Ze wordt gelegerd te Brasschaat en bestaat uit 
twee pelotons met elk zes houwitsers 105 mm TR. Op 4 
september 1976 aanvaardt de gemeente Bornem het 
peterschap over de eenheid. Op 1 januari 1995 gaat de 
eenheid over van de Binnenlandse Strijdkrachten naar 
het Operationeel Commando van de Landmacht 
(OpsComdo LM). In november 1997 ruilt het zijn 
getrokken houwitsers 105 mm M101A2 voor het 
splinternieuwe getrokken kanon 105 mm GIAT LG1 Mk II. 
De batterij telt nu twee pelotons met elk vier kanonnen. 
Vanaf 1993 neemt de eenheid deel aan verschillende 
humanitaire opdrachten in Afrika (UNOSOM en UNAMIR) 
en in de Balkan (UNTAES, AFOR en KFOR). 
Op 3 mei 2004 gaat de batterij over naar 2A en heet 
voortaan “Batterij Para-Commando” of kortweg “Batterij 
Para”. 
1ste Peloton Drones SCB 
Vanaf 1952 gebruikt het Belgisch leger de “drone”, radio 
geleid luchtdoel, voor schietoefeningen van de 
luchtdoelartillerie. Het 1ste RCATD (Radio Controlled 
Aerial Target Detachement) wordt op 1 april 1952 in de 
schoot van de GTA opgericht. Dit detachement is in 1955 
verbonden aan het Centrum Luchtdoelartillerie en wordt 
er vervolgens in 1957 volledig in opgenomen. Vanaf 
1963 krijgt de AASch drones van het type SD-1. 
In 1962 ziet een voorstel het licht, tot studie van een 
bewakingssysteem met korte dracht, volgens de 
karakteristieken beschreven door een gemengde 
werkgroep van de NAVO in de schoot van de 

Aeronautische Afdeling van de firma MBLE. Het idee 
wordt geboren tussen kolonel Ramaekers, commandant 
van de AASch en een ingenieur van de MBLE, de heer 
Colpaert. 
Het Belgisch programma “Epervier” wordt op 4 februari 
1965 aan de werkgroep van de NAVO voorgesteld. 
Enkele weken later, op 24 april, vliegt het prototype X-1 
(motor Wankel 24 PK) in Lombardzijde. Vanaf dan 
volgen de verschillende vluchten van prototypes zich op: 
de X-2 (motor Hirth 26 PK) vliegt op 20 november van 
datzelfde jaar, de X-3 (gemoderniseerde X-2) vliegt op 8 
september 1967 en de X-4 (turboreactor Rover) op 18 
september 1968. 
De militaire evaluatiefasen beginnen en op 1 september 
1973 komen de eerste elementen van de 1ste Groep 
“Epervier” in Dellbrück aan. Op 1 oktober van het 
volgende jaar verandert deze benaming in 1ste Peloton 
Drones SCB (Surveillance du Champ de Bataille – 
Slagveldbewaking). 
Het materieel wordt vanaf juni tot september 1976 in 
ontvangst genomen en de eenheid wordt operationeel 
verklaard de 1ste januari 1977. 
20ste Compagnie Transmissie 
De 20 Cie TTR, eerste met deze benaming, wordt bij de 
mobilisatie op 22 november 1939 opgericht. Ze staat 
onder bevel van kapitein G. Luyckx en hoort bij de 2de 
Divisie Ardeense Jagers. De compagnie neemt deel aan 
de veldtocht waar het 11 man verliest bij de gevechten 
om en rond Tielt. 
In 1952 wordt een 20ste Compagnie TTR op oorlogsvoet 
voorzien voor de Algemene Reserve van de 
Binnenlandse Verdedigingsstrijdkrachten maar ze wordt 
reeds het volgende jaar geschrapt. 
Op 1 maart 1969 wordt een nieuw 20 Cie TTR opgericht 
door een reorganisatie van het 1ste Korps. De compagnie 
is belast met het leveren, verzekeren en uitbaten van de 
transmissies ten voordele van de nucleaire artillerie-
eenheden van het 1ste Korps. 
95ste Compagnie Onderhoud Hawk/Lance 
Deze compagnie wordt gesticht op 1 januari 1971 bij de 
oprichting van het Korps Logistiek. Ze bestaat uit de fusie 
van drie speciale eenheden, komende van de 
Ordonnance, bestemd voor de steun aan het 43ste en 
62ste Bataljon Artillerie die werken met het systeem Hawk: 

- 95ste GSU (General Support Unit), opgericht op 
13 juli 1964 

- 91ste DSU (Direct Support Unit), bestemd voor de 
steun aan 43 A 

- 92ste DSU, bestemd voor steun aan 62 A 
Deze laatste twee eenheden worden in 1964 gesticht bij 
de oprichting van de twee bataljons Hawk. Het personeel, 
hoofdzakelijk uit de TTR (elektronica techniciens) en de 
Ordonnance (electro-mecaniciens bewapening) worden 
opgeleid in de USA vanaf 1962 in de Guided Missiles 
School. 
De volledige vorming wordt afgesloten en de Hawk 
eenheden vervoegen in 1966 hun inplantingzone in 
Duitsland, met het 91ste DSU en 43 A in Brakel, 95ste 
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GSU in Werl. Het 92ste DSU en het 62 A komen in 1969 
in Essentho aan. Op dat moment herneemt het 95ste DSU 
een deel van de opdrachten van de 274ste Compagnie 
Ordonnance Depot Hawk/Lichte Vliegwezen (274 Cie 
Ord Dep Hawk/Lt Avi) uit Probsteierwald, te weten 
Nationaal Depot Hawk. Vanaf de oprichting in 1971 hoort 
de 95ste Compagnie bij de Groepering Hawk, op haar 
beurt afkomstig van de Groepering AA.  
Het systeem Lance noodzaakt in 1977 de oprichting van 
het Steundetachement Lance. Deze eenheid, bestemd 
voor steun aan 3 A, wordt op 15 oktober 1977 
geïntegreerd in de 95ste Compagnie Maintenance Hawk. 
Deze neemt de naam aan van 95ste Compagnie 
Maintenance Hawk-Lance en is aangehecht bij de Sectie 
Artillerie van het 1ste Korps. 
Lijst der administratieve eenheden 
Lijst der formatives of delen van formatives 
bestuurlijk aangehecht aan de administratieve 
eenheden (“in bijlage 3 aangeduid”) 
De eenheidsnummers van de Artillerie-eenheden 
III. De insignes 
IV. Gedetailleerde tabel van de eervolle vermeldingen 
per eenheid 
V. Lot van de emblemen op 28 mei 1940 
Wat er vandaag de dag overblijft… 
Er is vandaag (2010) slechts één artillerie-eenheid meer 
in het Belgisch leger: de Artillerie-Groep met twee 
ondereenheden krombaanvuur middellange dracht te 
Brasschaat en één ondereenheid luchtverdediging te 
Lombardzijde. 
Deze groep voert de standaard van het 2de Regiment 
Artillerie en bewaart er tevens de tradities van. Hun mars 
is eveneens die van 2A. Deze Groep wordt vanaf 2010 
samengesteld met personeel van 1A en 14A. 
Personeel van 2A wordt eveneens geïntegreerd in de 
nieuwe “Mediane” en “Lichte” bataljons. 
Het gebruikte materieel is al enkele jaren heel 
verschillend. Geen M109 meer met 155 mm houwitsers, 
maar… mortieren van het type 20RT. 

 
Mortier 20RT achter een Unimog lichte vrachtwagen, tijdens een 
opendeur te Brasschaat in april 2005 (MBR) 

 
Mortier 120 mm RT 
(http://belgianarmedforces.skynetblogs.be/archive/2004/07/10/het-
thomson-csf-daimler-benz-aerospace-120mm-rt-mortier.html) (MBR) 

In 1998 besliste het Ministerie van Defensie dat de oude 
4"2 mortieren uit 1950 dringend aan vervanging toe 
waren. Na een strenge periode van selectieproeven, 
waarbij ook in het Nederlands Leger een kijkje werd 
genomen, viel de uiteindelijke keuze op het 120mm 
mortier van de Franse firma TDA. Er werden uiteindelijk 
60 exemplaren besteld. In 2000 werden ze aan de 
Landcomponent geleverd. Het 120mm mortier is een 
zeer te duchten wapensysteem dat op het terrein 
ondersteund wordt door een Laser afstandsmeter, GPS 
en speciale software die in het 'schootsbureel' gebruikt 
wordt. In de nabije toekomst is zelfs een 
datatransfersysteem voorzien. Dit mortier heeft een 
'getrokken loop', waarbij het wapen achter een M113 A1 
vervoerd wordt. Bij de Para's wordt hij achter een 
Mercedes Unimog lichte vrachtwagen vervoerd. Het 
wapen weegt ruim 643kg en wordt in vredestijd bediend 
door 4 mensen (5 in oorlogstijd). Zij kunnen de mortier 
binnen één minuut in batterij brengen. Een wielas met 
stevige banden bezorgt dit 'getrokken wapen' de nodige 
mobiliteit. Het mortier maakt gebruik van 120mm 
granaten met een diversiteit aan ladingen; zo kan 
bijvoorbeeld explosieve, rookvormende of lichtafgevende 
munitie afgevuurd worden. Een klassiek explosief of 
rookvormend projectiel kan een afstand tussen 1100 en 
8170 meter afleggen. Een lichtafgevend projectiel kan 
een afstand tussen de 1300 en 7700 meter afleggen. Met 
speciale HERA voortstuwing kunnen explosieve 
projectielen een afstand tussen de 1300 en 13000(!) 
meter afleggen. De HERA voortstuwing is een speciale 
lading die tijdens de vlucht wordt ontstoken om de 
granaat over grote afstand te projecteren. Een klassiek 
projectiel meet 93 cm lang, terwijl een projectiel voor 
langere dracht 102 cm meet. In totaal kunnen er ruim 30 
à 50 granaten in één M113 A1 opgeslagen worden. In 
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crisissituaties kan men 9 schoten per minuut uitvoeren. In 
normale omstandigheden 5 schoten per 2 minuten. In 
zwakke situaties 2 schoten per 5 minuten. In 
onderhouden condities kan men 2 schoten per minuut 
uitvoeren gedurende onbeperkte tijd. Samen met het 
105mm Giat LG1 Mk2 kanon, zal deze 120mm mortier de 
ruggengraat van de toekomstige pelotons Lichte Artillerie 
gaan vormen. Getrokken materiaal dus, dat snel 
ontplooibaar is en makkelijk te vervoeren valt op het 
terrein. België maakte dus eigenlijk een uitstekende 
keuze met dit 120mm RT mortier.3 
De luchtverdediging – tot 2011 geleverd door het 14de 
Artillerie te Lombardzijde, vanaf 2011 een ondereenheid 
van de “Groep Artillerie”, blijft de Mistralraket gebruiken. 
Ook enkele tradities blijven gelukkig voortleven. 

- Zo wordt het 1ste Artillerie, sinds 1964 in 
garnizoen in Bastogne de “Basis Bastogne”, een 
zogenaamde “museale groeipool”. Op deze 
manier wordt de “cave of Mc Auliffe” behouden in 
een omgeving waar ook historische voertuigen 
zullen bewaard blijven. 

- Het Bataljon Hoofdkwartier Defenstiestaf in het 
Kwartier Koningin Elisabeth kan beschikken over 
de standaard van het 8ste Artillerie. 

- Het Kamp van Elsenborn, van oudsher de plaats 
waar de Artillerie zich thuisvoelt, bewaart tradities 
en standaard van het 20ste Artillerie, eertijds de 
artillerie van de Ardeense Jagers. 

- Competentiecentrum Rollend Materieel en 
Bewapening (CC R&A) voert de standaard van 
het Fortenregiment van Liège/21ste Artillerie en 
heeft: “Up to Quality” als mars, de mars van het 
vroegere Logistiek Centrum Zuid (Rocourt). 

- Competentiecentrum Landcomponent bewaart 
de standaard en de tradities van het 22ste 
Artillerie; het centrum beschikt evenwel niet over 
een mars. 

- Het Distributiecentrum Wisselstukken (DisC WS) 
heeft de standaard van het 1ste Zware 
Artillerie/71A ter beschikking. 

- Het 80ste Unmanned Aerial Vehicle Squadron, 80 
UAV Sqn 80, behoort bij de Luchtcomponent 
maar beschikt over de standaard van 80 A. 

- Het Competentiecentrum Vorming Steun 
Departement Techniek Air (CC Sp Dept Tech Air 
CC) heeft de standaard van de Luchtwaakdienst 
sinds 3 september 1985 in bewaring. 

Bronnen 
‐ Artillerie, insignes et traditions, Jacques P. 

Champagne, G. Everling s.p.r.l. Arlon, 1982 
‐ Emblemen en eervolle vermeldingen van de 

eenheden, commandant L.A. Lecleir, Belgische 
Krijgsmacht, Dienst Geschiedenis, 1972 

‐ Cavalerie, Du Cheval au Moteur – Van Paard tot 
Motor 1937-1997, Tankmuseum News speciaal 

                                                 
3 Uit: 
http://belgianarmedforces.skynetblogs.be/archive/2004/0
7/10/het-thomson-csf-daimler-benz-aerospace-120mm-rt-
mortier.html 

nummer ter gelegenheid van de 60ste verjaardag 
van de motorisering van de Belgische Cavalerie 

Tenzij anders vermeld, zijn alle afbeeldingen uit 
privéverzamelingen. Ze werden ons vriendelijk ter 
beschikking gesteld, waarvoor onze oprechte dank. 
Auteur: Marc Brans 

 
29ste Batterij, 5de Artillerie Regiment -1910 – Brasschaat (MBR) 

 
De Artillerie te Paard – Brasschaat ~ 1911 (MBR) 

 
De Belgische Artillerie tijdens WO I – Kon. Legermuseum Brussel – foto: 
Kris Schauvliege (KSE) 
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De muziek van de Belgische artillerie 
De muziekkorpsen van de artillerie 
De Artillerie regimenten kregen elk een muziekkapel 
vanaf 1837 maar werden in 1842 officieel ontbonden. 
Niettemin zouden officieuze muziekkorpsen verder 
bestaan in de artillerieregimenten 1 tem. 8 tot eind 19de 
eeuw. De gemiddelde bezetting van deze muziekkorpsen 
bedroeg 25 muzikanten en had eerder een 
fanfarebezetting in 1887. 
Behalve een Kliek die zou bestaan hebben bij het 14de 
Luchtdoelartillerie van Lombardzijde, de GTA in 
Etterbeek en bij het 2de Artillerie, zijn er geen sporen van 
militaire muziek bij de Belgische artillerie na de 2de 
Wereldoorlog. 

 
De Kliek van het 2de Artillerie in Tienen 

De marsen van de Belgische artillerie 
Niettemin werden vele militaire marsen gewijd aan de 
Belgische artillerie regimenten. Het overgrote deel van 
deze marsen werd door de Gidsen op LP o.l.v. Yvon 
Ducène in de jaren ’70 opgenomen en later op CD 
(volume 3, Royal Sound of Belgium) o.l.v. Norbert Nozy 
opgenomen. 

 
LP Artilleriemarsen (foto: Kris Schauvliege) (KSE) 

De volgende marsen zijn bij ons bekend: 
1ste Artillerie: Simon Poulain 
2de Artillerie: Honoré Rimbout – Depestel 
3de Artillerie: H. Hendrickx 
6de Artillerie: René De Ceuninck 
8ste Artillerie: Franz Wangermée 
9de Artillerie: Frans-Aveau 
11de Artillerie: Arthur Depestel - Henri Danhier 
13de Artillerie: Karel Torfs 
14de Artillerie: Gaston Devenijns (R. De Ceuninck) 
15de Artillerie: René De Ceuninck 
20ste Artillerie: Jean-François Redouté 
31ste Artillerie: Gaston Devenijns 
33ste Artillerie: ? 
34ste Artillerie: Louis Quévy 
36ste Artillerie: Franz Wangermée 
41ste Artillerie: Jos Hanniken 
42ste Artillerie (Territoriale Luchtverdediging): Arthur 
Heldenberg 
43ste Artillerie: Guy Duijck 
62ste Artillerie: Jean-François Redouté 
67ste Artillerie: Arthur Heldenberg 
72ste Artillerie: Guy Duijck 
73ste Artillerie: Lefèbvre – Arthur Heldenberg 
75ste Artillerie: Yvon Ducène 
80ste Artillerie: Roland Cardon 
Mars van de Territoriale Luchtverdediging: Arthur Prévost 
3de Territoriale Artillerie: ? 
Artillerie te Paard: Arthur Prévost 
Veldartillerie: Guy Duijck 
Artillerieschool – 6de Artillerie: Eddy Geeraerts 

 
LP Artilleriemarsen (foto: Kris Schauvliege) (KSE) 

 
Auteur: Kris Schauvliege 
 
Internet: http://2de-artillerie.be 
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Compact-Discs / DVDs / Books 
1) CD East Germany’s Elite Musikkorps [1949-1989] “Behind the Iron 
Curtain”  
Musikkorps der Wachregiment Berlin ‘Felix Dzierzynski - Zentrales 
Orchester der NVA - Musikkorps des ‘Stasi’ Wachregiment - Erich 
Weinart Ensemble - Zentrales Orchester der Mdl Berlin - 
Traditionsschalmeien Kapelle ‘Ernst Thälmann’ - Stabsmusikkorps der 
Grenztruppen DDR -Zentrales Spielmannszug der NVA Berlin - 
Stabsmusikkorpsder Kommandantur Berlin und Spielleute der 
Wachregiment ‘Friedrich Engels’ 
Fanfarenklänge - Nationalhymne der DDR - Marsch des Yorck’shen 
Korps - Parademarsch des ‘Stasi’ Wachregiments - Lied der Nationale 
Volksarmee - Kärntner Liedermarsch - Berlin Bleibt Rot - Helenen 
Marsch - Im Paradeschritt - Schwedischer Reitermarsch - 
Geburtstagsmarsch - ‘Stasi’ Wachregiment Lied - Volksmarine Marsch - 
Fichte Marsch - Revue Marsch - Marsch der Fackelträger - 
Parademarsch Nr. 1 - Ceremony at Strausberg Barracks 

 
2) Coffret CD / DVD „L’Honneur d’un Régiment“ 
Le 1er REP de Zéralda au Fort de Nogent - Avril-mai-juin 1961 
« C’est un document pour le 50e anniversaire de la dissolution du 1er 
REP, ce coffret. On y trouve d’abord, réunie sur un CD, l’intégrale du 
33-tours « Chants d’Honneur et de Fidélité » enregistré 
clandestinement en 1961 par les officiers du 1er REP pendant leur 
détention au Fort de Nogent après l’échec du putsch d’Alger. » 
Le Boudin - Contre les Viets (1er REP) - La Légion marche (2e REP) - 
Légionnaires du 1er REP - Chant du 1er REC - Képis blancs - En Algérie 
– Westerwald - Ich hat einen Kameraden - En Afrique - À mes hommes 
qui sont morts (Borelli) 

 
3) 3CD Cinquantenaire de l'Ecole militaire interarmes, promotion 
Colonel du Puy-Montbrun 
La chorale de la promotion Colonel du Puy-Montbrun de l’EMIA 

 
4) 18CDs Heritage of John Philip Sousa Collection 
US Marine Band (enregistrements historiques) 
The Heritage of John Philip Sousa (Robert Hoe Collection): coffret de 
18 CDs – 195 oeuvres – livret de 140 pages 

 

5) CD Pomp and Circumstance - Great Concert Marches 
Canadian 15th Field Artillery Band 
Knightsbridge March - Pomp & Circumstance - Marche Slave  - March 
and Cortege of Bacchus - Marche Militaire Francaise - March of the 
Toreadors Part I & II - Entrance of the Mogul Emporers – Gilbraltar - 
Napoleonic March I & II - Marche Hongroise - Crown Imperial 

 
6) CD Cascadia 
Canadian 15th Field Artillery Band 
Cascadia Suite (Buckley) - Divertimento for Band (Hearshen) - Funiculi, 
Funicula (Denza) - Sinfionetta N° 2 (Sparke) - Music from Henry V 
(Doyle) - Midway March (Williams) 

 
7) CD Taps 
Prelude to Taps - Tattoo (1861) - To Extinguish Lights - Three Drum 
Taps - The Scott Tattoo (1835) - Taps (1862) - Tenting on the Old 
Camp Ground – Taps - Lights Out March - Taps - Eternal Father - Taps: 
Part-song for Memorial Day- The Golden Star - Taps in G -Taps as 
sounded at Arlington National Cemetery - Taps at the funeral of John F. 
Kennedy (Historic Live Recording) - Harmonized Taps - Taps Prologue 
- Taps by Music K-8 - A Bugler's Fantasy - Taps (for Maynard) - Taps 
for the Fallen Brave - Taps from Touch the Spirit - The Bugler's Lament 
- The Last Post - The Rouse - Aux Morts - Ich Hatt' einen Kameraden - 
Il Silenzio – Pahingalay - The Call Has Come: Apotheosis on Taps - 
Day is Done - Honoring Veterans - Tone Poem on Taps - Taps for Band 

 
8) Marine Märsche II 
Marinemusikkorps Nordsee - Fregattenkapitän Lutz Bammler  
Unter der Admiralsflagge (Fucik arr. Bummerl) - U.S. Marine March 
(Murden arr. Ahrens) - Coast Guard Chief Petty Officer March (Labadorf) 
- Cisne Branco (do Espírito Santo) - Klar zum Gefecht (Blankenburg) - 
Präsentiermarsch der Kaiserlich Russischen Marine (arr. Ahrens) - La 
ritarata (Mario arr. Manente) - Viscount Nelson (Zehle) - I Beredskap 
(Rydberg) - Proud Echo (Anderson) - March of the Women Marines 
(Saverino) - Rule Britania (Arne arr. Bammler) - Eesti meremehed 
(Toomaru) - Marsch der Chinesischen Marine (Chia) - Seeadler 
(Schäfer) - The Jolly Roger (Hancock) - March of the Coast Guard 
(Becker) - Marine Défilé (Duijck) - The H.M.C.S. St. John's (Martin arr. 
Davis) - Matrosen auf See (Leuschner) 
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9) i-tunes Marschmusik Und Lieder Der Fallschirmjäger 
Heeresmusikkorps 9 Und Chor Der 1. Luftlandedivision  
Rot Scheint Die Sonne - Richthofen-Marsch -  Es Donnern Die Motoren 
- Graf-Zeppelin-Marsch - Wir Sind Die Grünen Teufel - Marsch Des 
Kreisregiments Durlach-Baden – Regimentsgruss - Glück Ab - Marsch 
Des Yorck'schen Korps - Kaiser-Friedrich-Marsch - Uns Gehört Der 
Blaue Himmel – Silbercondor - Ikaros-Siegesmarsch 

 
10) CD Selected National Anthems 
Military Band of the Chinese People's Liberation Army 
China (People's Republic) – Algeria – Albania – Pakistan – Argentina – 
Ireland – Palestine – Egypt – Austria - Korea (Dem. People's Republic) 
– Brazil – Belarus – Philippines – Ethiopia – Belgium - Korea (Republic) 
– Bolivia – Poland – Cambodia - Congo (Republic) - Denmark (Royal 
Anthem) – Kyrgyzstan – Colombia – Germany – Laos – Ghana - Russia 
1991-2000 – Malaysia – Cuba – France – Mongolia – Cameroon – 
Finland – Bangladesh – Canada – Netherlands – Myanmar – Kenya – 
Croatua - Nepal 1962-2006 - United States of America – Romania – 
Japan – Morocco – Yugoslavia - Sri Lanka – Peru - Norway (National 
Anthem) - Thailand (National Anthem) - Mozambique 1975-2202 – 
Portugal –Turkey – Mexico - Sweden (National Anthem) – Singapore – 
Nigeria – Switzerland - Iraq 1981-2003 (short version) – Chile – Ukraine 
– Iran – Sudan - Spain (before the Royal Decree) – India – Tanzania – 
Greece – Indonesia – Tunisia – Hungary – Israel – Zambia – Italy - 
Jordan (short version) – Australia - United Kingdom – Vietnam - New 
Zealand - European Union - United Nations - Soviet Union (Russia) 

 
11) 2CD Fratelli d'Italia 1861-2011 – L'amor di patria negli archivi di 
Radio Rai 
Il canto degli italiani - Or che innalzato è l'albero - Inno della Repubblica 
Partenopea - La Carmagnola: canto dei Sanfedisti - La partenza del 
voluntario - A Zacinto - Canto degli esuli piemontesi - Suoni la tromba 
(da I puritani di Vincenzo Bellini) - Marcia reale d'ordinanza - Ai 
lombardi - Dagli atri muscosi (coro dell'Adelchi) - Va' pensiero (dal 
Nabucco di Giuseppe Verdi) - Inno degli Studenti - Inno sardo 
(Conservet Deus su Re, 1844) - Dall'Alpi al mar - Inno per la 
costituzione della Guardia Civica di Firenze - O Signore dal tetto natio 
(coro da I Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi) - La bella 
Gigogin - Chi per la patria muor (da Caritea) - Marcia di Radetzky - 
Varda Giulay - Per la patria il sangue han dato - L'addio del voluntario - 
O giovani ardenti - La Repubblica Romana - La bandiera dei tre colori - 
Inno di Garibaldi - La rosa di Novara - Marcia su temi dell'Ernani (Verdi 
arr. Vessella) - Le ultime ore di Venezia - O Venezia che sei la più bella 
- Addio mia bella, addio - La spigolatrice di Sapri - Inno del Regno delle 
due Sicilie (di Giovanni Paisiello) - Sorgete o siculi! - Quartu au maa 
(Quarto sul mare) - O tu Palermo, patria adorata (da I vespri siciliani di 
Verdi) - Brigante se more - Inno popolare per l'inaugurazione del 
Parlamento - Vulesse addeventare nu brigante - La rondinella 
d'Aspromonte - Inno Pontificio (Hallmayer's march) - La morte di 
Giuditta Tavani Arquati - La vista di Caprera - La breccia di Porta Pia - 
Fanfara dei Bersaglieri (Flick e Flock) - Garibaldi, polca patriottica - Il 
Risorgimento: gran valzer e galop - Fratelli d'Italia (vocal) 

 

12) CD Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers 
Trafalgar (Zehle) – Castell Coch (Powell) – Valdres (Hanssen arr. 
Moller) – 1941 (Williams arr. Sykes) – The Vanished Army (Alford) – 
The Conqueror (Sparke) – Le Tricot rouge (Heaton arr. Hindmarsch) – 
The Contestor (Powell) – The Kingdom of God (Bensman) – Crown 
Imperial (Walton arr. Wright) – Mercury (van der Roost) – On Wings of 
Liberty (Goorhuis) 

 
13) DVD Homage an John Philip Sousa 
Musikkorps der Bundeswehr – Walter Ratzek 
American Ouverture - The Thunderer - Symphony on Themes of John 
Philip Sousa - Manhattan Beach - Symphony on Themes of John Philip 
Sousa - Klavierkonzert C-Dur - King Cotton - Ouvertüre zu „Candide“ - 
The Washington Post  Suite für Soloposaune und Blasorchester - 
America the Beautiful - The Stars and Stripes Forever 

 
14) CD Märsche am Preussischen Hofe  
Stabsmusikkorps der Bundeswehr, RSO Berlin, Richter 
Marsch (1751) Es-Dur - Marsch (1750) B-Dur - Parademarsch Es-Dur - 
Marsch (1751) - Marsch für das Regiment Generalleutnant von Saldern 
- Marsch C-Dur WoO 20 (Zapfenstreich) - Dragonermarsch (1764) (für 
2 Oboen, Trompete, 2 Fagotte und Pauken) - The battle of Prag – 
Marsch - Marsch vom 1. Bataillon des Garde-Regiments in Hannover 
(für 2 Oboen, 2 Klar., 2 Hörner, 2 Fagotte) - Bombardon-Marsch op. 
107 (nach Motiven aus der Oper "Das goldene Kreuz") - Marsch aus 
der Oper "Figaros Hochzeit" (Bearbeitung v. 1786) (für 2 Oboen, 2 Klar., 
Tromp., Fagott) - Aufzug für das Regiment Gens d' Arms (1791) (aus 
der Oper "Arzt und Apotheker" von Karl Ditters von Dittersdorf) - Aufzug 
für das Regiment Gens d' Arms (1791) (aus der Oper "Die Entführung 
aus dem Serail" von Wolfgang Amadeus Mozart) - Kaisermarsch - 
Marsch C-Dur J 307 - Kavalerie-Marsch-Potpourri - Marsch für den 
Sultan Abdul Medjid - Marsch für den Sultan Abdul Medjid - 
Krönungsmarsch 

 
15) CD The Sun Will Rise Again 
Maple Leaf Overture (Sparke) - The Sun Will Rise Again(Sparke) - 
Godfather Waltz (Rota arr. Sparke) – Bolero (Ravel arr. Sparke) - White 
Light (Sparke) - Sinfonietta No. 4 (Sparke) - Drink to Me Only with Thine 
Eyes (Callcott arr. Sparke) - A Savannah Symphony (Sparke) 
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16) CD Summon The Heroes 
The Band Of H.M. Royal Marines 
Summon the Heroes - Sailing - A Life On the Ocean Waves - Eternal 
Father and Sunset - Ashokan Farewell - Over The Hills (with Alfie Boe) 
- Fantasia on British Sea Songs - Scarborough Fair - Hands Across The 
Sea - Extremeo Vitulamen (Live Drummers Salute) - There You'll Be 
(with Mary-Jess) - Captain General - Home Away From Home - 
Cockleshell Heroes - Britannic Salute - The King's Speech On The 
Outbreak Of War (Eternal Father) (contains a recording of King George 
VI) - Sailing (with HMS Illustrious Ship's Choir) 

 
17) CD Grüsse aus Hannover 
Heeresmusikkorps 1 - Oberstleutnant Manfred Peter 
Grüsse aus Hannover (Soethe) - Farandole aus der Suite L’Arlesienne  
(Bizet arr. Duthoit) - Walzer aus dem ballet Dornröschen (Tchaikowsky 
arr. Kabakschiev) - Cartoon (Hart) - 1941 (Williams arr. Lavender) - Die 
Lustigen Dorfschmiede (Fucik arr. Rundel) - Gershwin in Concert 
(Gershwin arr. Ravenal) - Nec Aspera Terrent (Blankenburg) - From a 
Distance (Gold arr. Müller-Todo) - 76 Trombones (Wilson arr. Iwai) - My 
Way (Francois arr. Reimers) 

 
18) CD Hocuspocus 
Heeresmusikkorps 1 - Oberstleutnant Manfred Peter 
Toccata und Fuge d-moll - Intermezzo Sinfonico aus "Cavalleria 
Rusticana" - Ouvertüre zur Oper "Der Wildschütz" - Marsch des 
Soldaten Robert Bruce – Hocuspocus - Die deutsche Kaiergarde - 
Exellenz von Bernhardi Marsch - Marsch der Medici - The Incredibles – 
Feelings - "I know him so well" aus "Chess" – Granada - Bert Kaempfert 
Melodien 

 
19) CD Music for Wind Band, Vol. 10 (John Philip Sousa) 
Royal Norwegian Navy Band - Brion, Keith 
The Salvation Army March (Sousa) – Jazz America (Sousa arr. Sugano) 
- The Free Lance (Sousa arr. Brion / Schissel) - The Quilting Party 
March (Sousa arr. Brion) - People Who Live in Glass Houses (Sousa 
arr. Bourgeois) - When the Boys Come Sailing Home! (Sousa arr. Brion) 
- Myrrha Gavotte (Sousa arr. Brion) - Vautour Overture (Sousa arr. 
Brion) - The Beau Ideal March (Sousa arr. Brion) - Humoresque on 
Kern's Look for the Silver Lining (Sousa arr. Brion) - Anchor and Star 
(Sousa arr. Brion) - Who's Who in Navy Blue (Sousa arr. Brion) 

 

20) DVD The Band Plays On 
HM Royal Marines Portsmouth Band - Lt Col N.J. Grace & HM Royal 
Marines Collingwood Band -  WO1 James ‘Wiggy’ Whitwham  
National Anthem – Resplendent Glory – Light Cavalry Overture – 
Demelza – Hora Staccato – Trombonaza – Daedalus – Post Horn 
Galop – Sounds Like Sinatra [selection] – HM Royal Marines March to 
the Bandstand – Militar March – Salute to the Corps – Exremeo 
Vitualamen – Un-Canny – Warship – Praise to the Lord – Nimrod – 
Eternal Father – Sunset – Britannic Salute – Regimental Marches: 
Heart of Oak/A Life on the Ocean Wave 

 
21) CD Military Music of The Home Counties Regiments 
Princess of Wales’s Royal Regiment Band & 3rd Bn Corps of Drums 
The Queen’s Own Buffs – Men of Kent – The Buffs – The Queen’s Own 
Royal West Kent Regiment – Last Post – Reveille – The National 
Anthem – The Danish National Anthem – Roast Beef of Old England – 
Sunset – The Royal British Legion March – The Queen’s Royal Surrey 
Regiment – The Royal Sussex Regiment – The Middlesex Regiment – 
Our Director – Sussex by the Sea – The Queen’s Regiment – 
Caledonian – Garryowen – The Princess of Wales’s Royal Regiment  

 
22) 2CD Royal Heritage Collection – The Age of Elegance 1795-1863 
Regimental Band of the Coldstream Guards - Graham O Jone 
From the Vauxhall Gardens Collection - From Six Military Divertimentos 
- St James’s Band March - March of the Royal Society of Musicians - 
Return of the Guards -- The Beaufort March - Echo du Mont Blanc 
Polka - From Twelve Military Divertimentos - British Army Quadrille  

 
 

Adressen: 
http://www.ukcd.net ou http:// www.discurio.com (1) (17) (22) 
Éditions Italiques, 1, chemin des Beauregards – F-78510 Triel-sur-
Seine - http://www.editionsitaliques.com (2) (3) 
http://www.militarymusic.com (4) (5) (6) (7) 
Tonstudio AMOS AG - In der Rösi 5 - CH 4207 Bretzwil - Tel.: +41 
(0)848 210 200 - http://www.blasmusik.ch (8) 
http://www.amazon.com (9) (11) 
http://www.yesasia.com (10) 
http://www.mmkl.nl/rfggj/cms/ (12) 
http://www.militaermusikversand.de (13) 
http://www.jpc.de (14) 
www.deshaske.com (15) 
http://www.play.com/ (16) 
www.heeresmusikkorps1.de (17) (18) 
In de platenhandel / chez le disquaire / http://www.amazon.com (19) 
http://www.musicprint.nl (20) (21) 
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