
Het woord van de Directeur

Beste medewerkers van het Arsenaal, Zutendaal, 
 het CEM en St-Laurent,

Deze Manu Menteque special geeft een overzicht van 
de roemrijke geschiedenis van het Arsenaal na WO II.  

Een grote dank aan Kol IMM b.d. Fernand Gérard voor dit  
artikel. Sommige anciens zullen misschien nog mensen  
herkennen op de foto’s. Het contrast met de huidige  
situatie is natuurlijk groot, maar gans Defensie heeft een  
gelijkaardige dalende personeelsevolutie gekend. Laat 
ons nog even mijmeren bij het verleden om vervolgens  
vanaf april de sprong naar een nieuwe toekomst te nemen.
Veel leesplezier! 

Kol SBH Degraen, Ir

Speciale uitgave Maart 2020
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“Het heden verbinden met het verleden om 
de toekomst voor te bereiden” (Jean Brunon) 

Ik draag dit op aan alle leden van het Arsenaal, 
burgers en militairen, mannen en vrouwen, die met 
hun motivatie, vaardigheden en werk de talrijke 
studie-, opleverings-, controle-, inspectie-,  
vormings- en onderhoudsopdrachten niveau C tot 
een goed einde brachten: slijpers, bankwerkers, 
boorders, wapenmakers, zeilmakers, carrosserie-
bouwers, chauffeurs, chemici, bestuurders  
van tuigen, controleurs, tekenaars, typistes,  
schrijnwerkers, elektriciens, elektronici, elektrotech-
niekers, elektromecaniciens, smeden, frezers,  
hydrauliekers, informatici, ingenieurs, inspecteurs, 
magazijniers, mecaniciens , houtbewerkers, CNC-
operatoren, optiekers, optroniekers, schilders, 
ponsers, fotografen, programmeurs, afslijpers, 
specialisten in het rechtbuigen van lopen, 
herstellers, metrologen, specialisten in oppervlakte-
behandeling, in veiligheid-hygiëne, plaatslagers, 
draaiers, vertalers, lassers… 
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Centraal Bewapeningsatelier 

Na de Tweede Wereldoorlog verlaat het personeel van de Koninklijke Kanongieterij en de Wapenfabriek van de 
Staat de Luikse installaties die verwoest en van hun uitrustingen ontdaan werden door de Duitsers. Ze worden  
geleidelijk aan tewerkgesteld in het kwartier van Rocourt dat gebouwd werd in 1938 voor het 15de Regiment  
Artillerie. We hebben enkele documenten geschreven over de geschiedenis van de Koninklijke Kanongieterij en 
de Wapenfabriek van de Staat vóór 19401. 

Zo wordt de Centraal Bewapeningswerkplaats gevormd onder leiding van Kolonel Ingenieur der Militaire  
Fabrikaten (IMF) Bertrand. Het is een enorm werk: men moet zich installeren in het kwartier, de werktuigmachines 
recupereren, de bewapening, afgestaan door het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten, ontvangen en 
herstellen. In eerste instantie worden er zo’n 10 000 handvuurwapens hersteld. 

 
Tanks M26 Pershing die wachten om overgenomen te worden door het Arsenaal 

Het doel van dit document is om de belangrijkste activiteiten van de nieuwe technische installatie te beschrijven. 
Deze worden geïllustreerd door foto’s die doorheen de jaren genomen werden door meerdere fotografen: de 
data van deze foto’s worden niet gegeven2.  

                                                                 
1 Le Major IFM Paul Dufour et les siens 
 La FRC de 1830 à 1940. Un remarquable fleuron belge (I) 
 La FRC de 1830 à 1940. Un remarquable fleuron belge (II) 
 Jean-Baptiste Neuens, directeur de la FRC de 1859 à 1870 
 La statue du Roi Léopold Ier, oeuvre de la FRC 
 L’inauguration de l’Arsenal d’Armement 
 L’inauguration du monument de l’Arsenal 
 Le Major IFM Paul Dufour et les siens. La rédaction du livre. 
2 Ik bedank Alain Beerts, Jacques Dubuffet, Francis Goffin, Patrice Lognard, Francis Smets en Jacques Snijders voor de talrijke 

foto’s. 
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Het Wapenarsenaal (As Arm) 1949 

Op 28 maart 1949 huldigt Minister de Fraiteur het Wapenarsenaal3 in. Datzelfde jaar wordt op 1 december ook het 
monument voor de gesneuvelden, waarvoor de nodige fondsen werden verzameld door het personeel van de 
installatie, ingewijd door Generaal Vansprang. 

Het Arsenaal moet ingericht worden voor toekomstige opdrachten: werkplaatsen voor zware bewapening, lichte 
bewapening, artillerie, optiek, laboratoria voor ballistiek, metrologie, chemie, bevoorrading… 

In het begin van de jaren vijftig, begint het Arsenaal aan de herstelling van een honderdtal Sherman tanks die 
achtergelaten waren door de geallieerde troepen in de regio van Antwerpen, daarna 100 kleine rupsvoertuigen 
Loyd Carrier CATI (Canon Anti-Tank d’Infanterie Automoteur) uitgerust met een 90 mm kanon. 

 
Het rupsvoertuig Loyd Carrier CATI wekt veel belangstelling. 

 
Vlaggengroet in de jaren vijftig: op de achtergrond ziet men talrijke voertuigen. 

                                                                 
3 De installatie zal meerdere keren van naam veranderen: 2 Arsenal Ordonnance (2 As Ord), Wapenarsenaal (As Bew), Arsenaal 

van Rocourt (As Rocourt), Arsenaal van het Mechanisch Materieel en de Bewapening (As MECA), Logistiek Steuncomplex ZUID 
(Cx Sp Log SUD) en Competentiecentrum Rollend Materieel & Bewapening (CCR&A). 
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In 1952 rusten de Verenigde Staten meerdere NAVO-landen uit met M47 Patton-tanks gewapend met een 90 mm 
kanon. België ontvangt er 784 in het kader van het Mutual Defense Assistance Program. In het Wapenarsenaal 
geven de Amerikaanse instructeurs de nodige lessen aan militairen van verschillende landen. 

Op 4 december 1952 wordt het MG 11, bestemd voor het herstellen van artilleriematerieel, ingewijd door Minister 
Etienne De Greef. Hier worden Houwitsers 105 mm en 155 mm, luchtafweerkanonnen 40 mm, Bofors 57 mm  
kanonnen hersteld. 

 
De toren van een M47 Patton-tank van het 3de regiment 

Lansiers en een Houwitser M110 in het MG 11 

Het personeel van het Arsenaal, 
ondertussen het 2de Arsenaal 
Ordonnance, vermindert ten 
gevolge van pensioneringen, 
die niet gecompenseerd  
worden door rekruteringen, tot 
ongeveer 350 burgers en  
militairen. Pas in 1968 groeit het 
aantal personeelsleden terug 
dankzij de aanwerving van  
burgerpersoneel. Het kwartier 
van Rocourt zal meerdere  
wijzigingen en moderniseringen 
ondergaan: het zal 20 hectare 
groter worden en zal zich  
uitstrekken over 35 hectare. 

 

. 
Rupsvoertuig Loyd Carrier uitgerust met een mortier 81 mm Onderhoud van een Full-Track M75 
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M47 Patton tank (kanon 90 mm), strijdros van de gepantserde troepen van 1952 tot 1968 

 
M41 Walker Bulldog tank (kanon 76 mm) voor het MG 11 

 
Een takelwagen heft de motor van een bergingstank Sherman op in nabijheid van het wachtlokaal. 
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Een AMX 13 opgetild door een bergingstank M74 

 
Demontage van het kanon (203 mm) van een M110 A2 van het 20ste Bataljon Artillerie 

 
Fabricagewerkplaatsen: een groot werkstuk wordt bewerkt op een boormachine Pégard in de werkplaats “Grote Mechaniek”. 
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Mijnheer Maurice Desmicht bewerkt een 
werkstuk op een draaibank van de werkplaats 

kleine mechaniek4. 

Toezichthoudend personeel: Mijnheren 
Wauters (2de) en Focan (3de). 

 
Meesterknecht Lecloux gebruikt een machine 

om tandwielen te frezen. 
De smid aan het werk 

 

 
Fabricagewerkplaatsen: in die tijd, een arbeider achter elke werktuigmachine. 

  

                                                                 
4 Bedankt aan de opperwerkmeester Guy Henrion voor het identificeren van enkele anciens van het Arsenaal. 
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De werkplaats “Lichte Bewapening” herstelt een aanzienlijk aantal lichte wapens en mortieren. 

In het begin van de jaren 80 kreeg de werkplaats de kwaliteitscertificering AQAP (Allied Quality Assurance 
Publications) van de NAVO voor alle herstellingen van lichte bewapening. 

Tank M74 in de schildercabine Hydrauliekwerkplaats 
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Werkplaats houtbewerking… … en optiek 

 
Het beheer van documentatie vóór het computertijdperk 

 

Het studiebureau verantwoordelijk voor het beheer van de dossiers van plannen en de 
technische documentatie, het opstellen van plannen, het schrijven van specificaties en lastenboeken, 

het uitvoeren van studies, het onderzoeken van wijzigingen voorgesteld door de gebruikers. 
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Het laboratorium metrologie (M. Lambert Kempeners op de voorgrond) 

 
Het chemie laboratorium, onmisbaar voor de controles van materialen 

Ballistisch laboratorium 

Het ballistisch laboratorium controleert alle lichte wapens die hersteld worden door de 
werkplaats lichte bewapening. Het is ook het Belgisch Nationaal TestCentrum (BNTC) van 
de NAVO en heeft als opdracht te controleren of de 9 mm, 7,6 mm, 5,56 mm en 12,7 mm 
munitie, vervaardigd in België, de technische specificaties respecteren die opgelegd zijn 
door de NAVO. Deze munitie moet kunnen afgevuurd worden met alle lichte wapens die 
gebruikt worden door alle NAVO-landen. Daarom beschikt het laboratorium over één 
exemplaar van alle wapens van deze landen, waarvan 2 voorbeelden hieronder. 

 
ENFIELD L85, Brits wapen M16 A2, Amerikaans wapen 
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Het diensthoofd van het Departement « Controle en laboratoria » maakt deel uit van de NAVO-werkgroep AC/225 
Commissie III, Ondercommissie I, die belast is met het bepalen van de technische vereisten en het verduidelijken 
van de talrijke uit te voeren testen om het gebruik van deze munitie met deze lichte wapens te kunnen garanderen. 
Deze specificaties worden in detail uitgelegd voor elke munitie in de STANAG (Standardization Agreement). 

In 1980 vervangt de NAVO de patroon kaliber 7,62 mm door het kaliber 5,56 mm: na de evaluatietesten van de 
munitie die voorgelegd worden door meerdere landen, is het de patroon SS109 van de Fabrique Nationale van 
Herstal die gekozen wordt als NAVO-munitie. Zij overtreft namelijk alle anderen en, in het bijzonder, deze  
voorgesteld door de Verenigde Naties die nochtans, sinds 1960, gebruikt wordt in het geweer M16. 

Aan het begin van de jaren 80, krijgt het Arsenaal bezoek van militaire attachés van meerdere landen in België: 
onder hen zijn er twee hogere officieren van de Sovjet-Unie zeer geïnteresseerd in de activiteiten van het ballistisch 
laboratorium. Tijdens de receptie in de Officieren Mess vragen ze of ze geen souvenir kunnen krijgen van hun  
bezoek, namelijk, een patroon 5,56 mm SS109! Dit wordt natuurlijk geweigerd! 

 
Adjudant Jacques Dubuffet en werkmeester Jacques Snyders voeren controleschoten uit met een FAL M2. 

De wapenmakers van het ballistisch labo moeten ook onderzoeken uitvoeren in de eenheden in geval van een 
incident/ongeval bij het schieten. 

De InspectieDienst Bewapening (IDB) en de Ballistische ploegen (Bal Plg)  

De IDB heeft als opdracht streng toezicht te houden op de gebruiksveiligheid van de wapens van de Landmacht 
(evenals de Luchtmacht, de Zeemacht en de Rijkswacht tot het einde van de jaren 80). Ze voeren onderzoeken 
uit bij incidenten of ongevallen in samenwerking met de Inspectiedienst voor Buskruit en Oorlogsspringstoffen 
(SIPEG). De Bal Plg moeten jaarlijks alle zware wapens (met een kaliber gelijk aan of groter dan 20 mm) van de 
Landmacht inspecteren. Specifieke opdrachten van de IDB zijn: de levensduur van de lopen en hun declassering 
op het einde van de levenscyclus opvolgen.  

De Landmacht beschikte destijds over meer dan 1500 zware wapens: de burger en militaire wapenmakers gingen 
elk jaar naar de garnizoenen die zich uitstrekten van Lombardsijde tot Kassel over meer dan 500 km om een groot 
aantal van deze wapens te inspecteren: 
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20 mm HS 804 

25 mm Oerlikon op AIFV 

30 mm Rarden op Scimitar 

35 mm Oerlikon op Gepard 

76 mm op Scorpion 

90 mm op JPK 

105 mm op Leopard 

105 mm op M108 

155 mm op M109 A2 

203 mm op M110 A2 

Diametermeting van een loop van een M110 A2 

 

In mei 1978 wordt de IDB opgeroepen naar de basis van de 
1ste Wing te Bevekom voor een onderzoek naar aanleiding 
van een incident op een kanon M61 Vulcan met 6 lopen 
kaliber 20 mm van een F-104 Starfighter (zie foto hiernaast). 

 

 
 

Endoscoop om de loop van de Leopard tank 
te inspecteren 

Zware gaserosie van een loop L7A1 
van Leopard op het einde van de  levensduur 
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Hulzen .50 doorgesneden door een te grote 
 sponning van de mitrailleur 

Het belangrijkste doel van de IDB is erop toezien dat de wapens altijd voldoen aan de strengste veiligheidscriteria. 
Nochtans, in de jaren 80, was de IDB verantwoordelijk voor een onderzoek naar aanleiding van een dodelijk  
ongeval door onvoorzichtigheid bij het schieten met het kanon 20 mm HS 804 in Elsenborn.  

Felicitaties van Generaal Pierre Juliam 

 
De IDB is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarlijks rapport over de staat en het onderhoud van de bewapening. 

Op 22 februari 1983 uitte Generaal Pierre Juliam, commandant van de Logistieke Divisie, 
 zijn felicitaties aan alle leden van de IDB voor “de kwaliteit van het geleverde werk 

 en het grote professionele plichtsbesef” van zijn personeel. 

De fusie met het Voertuigenarsenaal 

Op 19 juni 1972 huldigt de Minister van Landsverdediging, Meneer Paul Vanden Boeynants, het monument met 3 
M41 Walker Bulldog tanks in. Ze zijn geschilderd in het wit en de kanonnen 76 mm zijn naar boven gericht.  
Dit symboliseert “een team dat zich vastbijt en zichzelf overtreft”.   

Zo was de werf van het Arsenaal van Rocourt dat de activiteiten van het Voertuigenarsenaal in Etterbeek overnam, 
officieel geopend.  

Röntgenstralen tonen twee projectielen 
9 mm die geblokkeerd zitten 
in de loop van een Vigneron. 
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Kolonel IMM Fernand Legros gaf dit souvenir aan de minister na de inhuldiging van het monument. 

 
Voorbij de oude gebouwen strekt het nieuwe terrein van 20 hectare zich uit. 

In 1972 begint het Arsenaal met de modernisering en de algemene instaatstelling van 504 AMX-13 voertuigen. Deze 
opdracht zal afgewerkt zijn eind jaren 80. De capaciteit van het gebouw 11 wordt praktisch verdubbeld door de 
constructie van het MG 11 Plus. 
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Het duurt 4 jaar om de 6 gebouwen op het nieuw verkregen terrein te bouwen. 

 
Door de instabiliteit van het terrein en oude fosfaatschachten moeten 

er Franki palen gebruikt worden voor alle nieuwe gebouwen. 
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Kolonel IFM Fernand Legros volgt de vorderingen van de werken op. 
 Ingenieur Maurice Dobrange onderzoekt de toekomstige spoorlijn. 

 
Er wordt een grote testpiste gebouwd om de verschillende voertuigen die uit de werkplaatsen komen te testen: 

het testbad is hiervan de meest spectaculaire realisatie.  
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Modernisering van 334 Leopard tanks 

Vanaf 1974 worden er 334 Leopard tanks gemoderniseerd door het personeel van het Arsenaal onder leiding van 
specialisten van de Duitse constructeur van de tank, de firma Krauss Maffei. 

Het vuurleidingssysteem (VLS) van de Belgische firma’s SABCA en OIP alsook de stabilisatie-uitrusting van het kanon, 
ontworpen door de Amerikaanse firma Cadillac Gage, moeten de operationele waarde van de tank vergroten. 
Om de schokbestendigheid van de nieuwe uitrustingen te testen, werd er beslist te schieten met papershots,  
speciaal hiervoor ontwikkelde munitie. Deze testen vonden plaats in het fort van Lantin dat toen eigendom was 
van het Ministerie van Landsverdediging. Door de grote geluidsoverlast werden de testen onderbroken na slechts 
enkele schoten. Het personeel van het Arsenaal van het Mechanisch Materieel en de Bewapening (As MECA) 
bestond destijds uit 800 burgers en 500 militairen. 

 
De Leopard moet tot 3 m kunnen diepwaden met snorkel. 

Alle gemoderniseerde tanks ondergingen deze test in het testbad van de tankpiste. 
Deze test, op het programma van alle opendeurdagen, wordt zeer geapprecieerd door de bezoekers. 

 
25 februari 1975: het eerste konvooi van gemoderniseerde tanks, geleid door 

ingenieur Paul Lemauvais, verlaat het Arsenaal naar de Groep Leopard.  
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Minister Frank Swaelen in het Arsenaal voor het eerste CVR-T 

De aluminium pantsering van de CVR-T (Combat Vehicle Reconnaissance-Tracked) Scorpion (133 voertuigen) en 
Scimitar (153 voertuigen) vertonen grote barsten ten gevolge van spanningscorrosie. Na een volledige  
demontage, worden de torens en de romp behandeld door shot peening of het kogelstralen, een techniek  
waarbij een kogelstraalmachine oppervlakten bekogelt om een hardingsproces uit te lokken en zo  
het barsten stop te zetten. 

Op 22 mei 1981 neemt Minister van Landsverdediging Frank Swaelen deel aan de overgave van de eerste CVR-T 
aan het 4de regiment Jagers te Paard. 

Gedurende 4 jaren worden de 286 voertuigen naar het Arsenaal gebracht voor een algemene instaatstelling en 
hun pantsering krijgt er een geschikte behandeling om dit groot defect te verhelpen. Met deze omvangrijke  
realisatie bewijst het bedrijf zijn bekwaamheid om nieuwe technologieën toe te passen.  

 
Het personeel moet beschermd worden om het shot peening toe te passen. 

De rompen worden geplaatst op een “draaispit” vervaardigd door het Arsenaal. 

 
Kapitein Christian Dubar, Ir en zijn team achter de Scimitar 65219 
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De werkplaats motoren en transmissies 

Elk jaar worden ongeveer 1000 transmissies en 1000 benzine- en dieselmotoren hersteld en gecontroleerd op de 
testbanken van het MG 45.  

 

Staatsbegrafenis van koning Leopold III 

Koning Leopold III overlijdt op 25 september 1983. Het Arsenaal krijgt van het Ministerie van Landsverdediging de 
taak om binnen 48 uur een affuit te realiseren voor de uitvaartplechtigheid. Voor deze belangrijke opdracht  
worden alle middelen ingezet. 

 
De affuit van een 105 mm-houwitser, gekoppeld aan een rupsvoertuig Spartan, wordt binnen 

de vastgelegde termijn klaargemaakt voor de begrafenis van de overleden koning. 
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Pégard: een beroemde boor- en freesmachine voor het Arsenaal 

In 1982 begint men de tweede modernisering van de Leopard-tanks te bestuderen: er moet eerst worden bepaald 
welke CNC-gestuurde boor- en freesmachine gekocht moet worden om werkzaamheden op de torens uit te  
voeren en met name om de steunvlakken voor de OIP-Instrubel optica (thermische kijker) te realiseren.  

Deze werktuigmachine moest ook gebruikt worden om de SP M108 om te bouwen tot een commando- en  
verbindingsvoertuig (VBCL - Véhicule Blindé de Commandement et de Liaison) voor de veldartillerie. De keuze valt 
op de ‘Precivit 3’, een machine van het bedrijf Pégard, en een bedrag van 60 miljoen Belgische frank  
(1,49 miljoen euro) wordt in de begroting opgenomen. 

Juli 1984: de Sovjetunie verwacht de levering van een CNC-gestuurde boor- en freesmachine Préciram 4,  
naar aanleiding van een aankoopcontract met de firma Pégard, voor een bedrag van 160 miljoen Belgische frank  
(3,97 miljoen euro). 

De 28 kisten van deze enorme machine bevinden zich reeds in de haven van Antwerpen wanneer het  
verschepen naar de Sovjetunie wordt stopgezet door het Coordinating Committee for Multilateral Export  
Controls (CoCom, een instelling die in 1950 door de Verenigde Staten werd opgericht om de uitvoer van  
hoogtechnologische uitrustingen naar de Oostbloklanden te verhinderen). De internationale pers bericht over deze 
beroemd geworden boor- en freesmachine. 

Na lang getalm, met name wegens het financiële probleem, beslist de regering in augustus 1984 om de machine 
te kopen voor het Arsenaal. Het contract wordt op 28 maart 1985 getekend en in april 1985 ontvangen we de 
kisten, een meevaller voor het Arsenaal. RTL en RTBF staan onmiddellijk aan het wachtlokaal om een reportage te 
maken voor hun tv-journaal. 

 
De fundamenten in het MG 11 zijn indrukwekkend, de sokkel bestaat namelijk uit 340 m³ 

gewapend beton en staat op 22 palen die 50 ton kunnen dragen 

Na het leggen van de fundamenten en grote infrastructuurwerken in het MG 11 wordt de beroemde boormachine 
op 26 januari 1986 ingehuldigd door Generaal Segers, Stafchef van de Landmacht, in aanwezigheid van  
de parlementaire commissie van Landsverdediging en talrijke autoriteiten. De beweegbare werktafel kan  
werkstukken van 45 ton dragen: ze zal door talrijke bezoekers bewonderd worden.  
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De grootte van deze personen geeft een idee van de omvang van de sokkel 

Het gebruik van een zo geavanceerde machine vergt de opleiding van een team bestaande uit 2 ingenieurs, 
2 meesterknechten en 2 arbeiders. De vorming wordt voornamelijk gegeven door de technici van de firma Pégard. 
Ingenieur Maurice Dobrange heeft gedurende vele jaren de leiding over het gebruik van de machine. 

 
Er worden aanzienlijke middelen aangewend om de machine van 200 ton te monteren 

Van 1984 tot 1988 voert het Arsenaal de algemene instaatstelling en de modernisering uit van de houwitsers  
155 mm M109 en M109A3, de houwitsers 203 mm M110 en M110 A2 en van de Leopard tanks (Bergepanzer en 
Pionierpanzer). 
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Het programma VBCL of de Belgische innovatie 

Door het uit dienst nemen van de houwitsers M108 heeft het Arsenaal 45 voertuigen in VBCL kunnen ombouwen, 
in samenwerking met de firma BMF (Belgian Mechanical Fabrication). De toren van de houwitser wordt vervangen 
door een kazemat. Deze wordt bevestigd op de romp die vooraf op de boor- en freesmachine Pégard bewerkt 
werd. De productie van dit wereldwijd uniek voertuig heeft plaatsgevonden tussen 1990 en 1994: 10 VBCL voor elk 
van de 4 bataljons van de veldartillerie en 5 voertuigen voor de opleiding. 

 
De imposante VBCL naast de houwitser M108 

Bezoek van Minister van Landsverdediging Guy Coëme 

Op 8 augustus 1989 bezoekt de minister het Arsenaal, vergezeld van een paar leden van zijn kabinet, Generaal 
Berhin, Stafchef van de Landmacht, Generaal Bouving, Chef van de Logistieke Divisie, journalisten van de RTBF en 
de geschreven pers. Het bezoek is voornamelijk gefocust op de boor- en freesmachine Pégard, het programma 
VBCL, de modernisering van de houwitsers M109 en de Leopard-tanks, de reparatiewerkplaats voor motoren en 
transmissie, alsook de testbanken. 

 
De minister staat op de Pégard en vraagt Michel Blecker naar de prestaties 

van de machine en de uit te voeren werkzaamheden. 
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De minister en generaal Berhin na de uiteenzetting over de modernisering van de houwitsers M109A3 

 
Ingenieur Maurice Dobrange geeft nadere informatie over het programma 

van algemene instaatstelling van de Bergepanzer en Pionierpanzer Leopard. 
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Na een 6-uursbezoek aan het Arsenaal neemt de minister afscheid. 

“Mijnheer de Minister, tijdens mijn briefing vanmorgen heb ik nadrukkelijk verwezen naar de noodzaak om snel over 
te gaan tot de aanwerving van burgerlijke technici: in de afgelopen jaren is hun aantal constant gedaald en hun 
gemiddelde leeftijd is te hoog. Namens het personeel van het Arsenaal en vooral namens het burgerpersoneel 
schenk ik u dit seinpistool, opdat u bij uw terugkeer in uw ministerie een groen signaal zou afvuren om het begin 
van een forse rekrutering van gekwalificeerd burgerpersoneel aan te kondigen, teneinde de programma’s, die ons 
in de komende jaren te wachten staan, te kunnen uitvoeren.” 

 

Mijnheer Coëme dankt 
het personeel van het  
Arsenaal voor dit zeer  
interessante bezoek en is 
verrast over de talrijke  
beroepen die er worden 
uitgeoefend, de compe-
tentie van zoveel technici 
en de grote werklast ten 
gunste van het leger. Hij uit 
zijn bewondering voor  
de indrukwekkende en 
moderne infrastructuur.  

Hij belooft natuurlijk de 
mogelijkheden om bur-
gerlijke technici aan te 
werven, te onderzoeken. 
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De revalorisatie van de Leopard-tanks 

Het programma van revalorisatie wordt in 1987 opgestart. Het omvat een algemene instaatstelling van de tanks, 
de modernisering van het vuurleidingssysteem met het gebruik van passief thermisch infrarood, de montage  
van een periscoop met beeldversterker voor de bestuurder en van het Muzzle Reference System ter verbetering 
van de fouten te wijten aan het krom buigen van de loop. Dit ambitieus programma zal plaatsvinden zonder  
aanmerkelijke aanwerving van burgerlijke technici. 

 
Werkzaamheden op een Leopard-toren met de indrukwekkende boor- en freesmachine van Pégard 
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Net zo indrukwekkend: de gemoderniseerde Leopard 1A5 die het testbad oversteekt… 

 

. . .en de JPK (Jagdpanzer Kanone) van 28 ton die de 
steile helling van de testbaan met succes oprijdt. 

Opleiding van buitenlandse technici 

De technische scholen uit de buurt zetten regelmatig 
een bezoek aan het Arsenaal op hun agenda,  
teneinde de cursussen die aan hun leerlingen worden 
gegeven te illustreren. Na de aankoop van de meest 
bekende boor- en freesmachine van België wordt  
uiteraard een sterke toename van het aantal  
bezoekers waargenomen.  

Wanneer vreemde landen in België materieel kopen, 
in het bijzonder lichte wapens, wordt de opleiding van 
de technici van deze landen aan het Arsenaal  
toevertrouwd, op het gebied van onderhoud.  

Hierdoor hebben we mensen mogen ontvangen uit 
Saudi-Arabië, Bolivia, Ecuador, Malawi, Singapore,  
Tunesië, Venezuela… 
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De vergadering Coveras van 14 maart 1991 

De Landmacht beschikt al tientallen jaren over 5 arsenalen onder het commando van de Groepering der 
Arsenalen (Gpg As) die in Tervuren is gevestigd: het As Eqt (Arsenaal van de Uitrusting) te Ieper, het AsIAT (Arsenaal 
der Instrumenten en Apparatuur voor Telecommunicatie) te Vilvoorde, het As Mat (Arsenaal van het  
Geniematerieel) te Haasdonk, het As Mun (MunitieArsenaal) te Zwijndrecht en het As Meca (Arsenaal van het 
Mechanisch Materieel en de Bewapening) te Rocourt. 

Op 14 maart 1991 wordt de periodieke vergadering van de Staf van de Groepering der Arsenalen en van de 
bevelhebbers van de 5 arsenalen in Rocourt gehouden : 

 
1ste rij : Kol IMM Robijn (Comd As Mat), Kol Roels, Ir (Comd Gpg As), Kol IMM Gérard (Comd As Meca), Kol Baguet, Ir (As Meca) 

2de rij : LtKol IMM Peeraerts (St Gpg As), Maj Dauwen, Ir (Comd As Eqt), Kol Borrey, Ir (Comd AsIAT), 
 LtKol Desyn, Ir (Comd As Mun), LtKol SBH Schols, Ir (St Gpg As) 

Opendeurdagen 

 
Voor de moedigen onder de bezoekers 
is er een death ride vanuit het MG 12. 

In september 1983 organiseert het Arsenaal voor de eerste keer 
een opendeurweekend om de personeelsleden de mogelijkheid 
te geven, de omvang van hun talrijke activiteiten te tonen. De 
eenheden van de provincie nemen deel aan dit interessant  
evenement. De families en de bevolking kunnen de verschillende 
werkplaatsen bezichtigen en enkele tests en demonstraties  
bijwonen. 
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De Vriendenkring der Oudgedienden van het Arsenaal 

In 1985 richt de Korpsadjudant, Adjudant-chef Henri 
Baerts, de Vriendenkring der Oudgedienden van het 
Arsenaal op, bestaande uit militair en burgerpersoneel 
dat gepensioneerd of in dienstactiviteit is. Hij neemt tot 
2003 het voorzitterschap van de vriendenkring waar. 
Zijn doel was natuurlijk de anciens samen te brengen 
rond vriendschap en herinneringen aan de jaren die 
ze samen in het Arsenaal hadden doorbracht.  

 

 

Het gulden boek van het Arsenaal 

Talrijke bezoekers, die soms van ver kwamen, hebben de veelvuldige activiteiten van het Arsenaal als  
onderhoudsorganisatie op industrieel niveau willen ontdekken. Hierna vindt u enkele fragmenten uit ons  
gulden boek.  

 
 Minister Paul Vanden Boeynants, 19 juni 1972 
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De Nationale Militaire Vertegenwoordigers bij de SHAPE, 26 maart 1981 

 
Minister Frank Swaelen, 22 mei 1981 

 
Generaal Imbot, Stafchef van de Landmacht (Frankrijk), 6 oktober 1983 

  
Generaal Alberto Bruti (Italië), 7 en 8 december 1983 
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Generaal Bats, commandant van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, 8 februari 1984 

 
Bezoek van een delegatie van technici van het Volksbevrijdingsleger van China, 10 april 1984 

 
Generaal Schneider en een delegatie van de staf van de Geallieerde Strijdkrachten 

in Centraal-Europa, 15 mei 1984 

 
Venezolaanse officieren, 24 mei 1985 

  



32 
 

 

 
Brigadier-generaal Orun van het Turkse leger, 7 maart 1986 

 
Militaire attachés in België, 19 november 1986 

 
Officieren van het Pakistaanse leger, 9 juli 1987 

 
Generaal Juliam, Belgische vertegenwoordiger bij het Militair Comité van de NAVO, 28 oktober 1987 
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De Ambassadeur Thuysbaert, Permanent Vertegenwoordiger van België bij de NAVO, 17 maart 1988 

 
Mijnheer de Inspecteur-generaal van Financiën De Caesemaeker, 9 juni 1988 

 
Chief of Office of Defense Cooperation, 28 februari 1989 

 
Generaal Lewi, Commander 21 TAACOM, 11 mei 1989  
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Minister van Landsverdediging Guy Coëme, 8 augustus 1989 

 
Militaire attachés, 22 november 1989 
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Logistic Agreement CVR-T, 26 april 1990 

 
U.S. Industrial College, Washington DC, vóór de romp van een VBCL… 

 
… op 10 mei 1990 
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De Australische, Canadese en Belgische leden van de SABCA Club vóór een Leopard die gemoderniseerd wordt, 6 juni 1990 

 
De Koninklijke Militaire School, Leerstoel Ballistiek, 7 juni 1990 

 
Vertegenwoordigers van de SHAPE, 20 juni 1990 
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Turkse officieren, 2 oktober 1990 

 
Afgevaardigden van de 202 Workshop Depot Montréal, 4 en 5 oktober 1990 

 
Generaal Couzy, Directeur Materieel Koninklijke Landmacht Nederland, 6 december 1990 

 
Hogere Stafopleiding, 5 maart 1991 
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FINABEL, 21 maart 1991 
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“De Belgen hebben de beste antitankkanonnen die er bestaan.” (Jules Romains van de Franse  
Academie) 

De tijd van de Wapenfabriek van de Staat en de Koninklijke Kanongieterij (FRC – Fonderie Royale de Canons)  
ligt al lang achter ons. Toen werd er bewapening vervaardigd dankzij Ingenieurs der Militaire Fabrikaten en  
opmerkelijke teams van technici: waardevolle tekenaars, eersteklas meesterpersoneel en vakmannen.   

In de 19e eeuw exporteerde België wapens naar verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten.  
De beelden van Koning Leopold I en van de Vrijheden op de sokkel van de Congreskolom, de beelden die op het 
Brusselse Justitiepaleis staan, de beelden van Rubens en de Grote Trofeeën in Antwerpen, alsook de standbeelden 
van Gretry, het Jaagpaard en de Stierentemmer in Luik zijn allemaal pronkstukken van de Koninklijke Kanongieterij. 

In 1940 beschikte het Belgisch Leger over het uitstekende antitankkanon 47 mm FRC, “eersteklas, kon alle 
toenmalige pantseringen doorboren” (H. Bernard), “kon alle pantseringen van de Duitse tanks uit die tijd 
doorboren en was één van de beste antitankwapens die er toen bestonden” (G. Mazy, F. Vernier), alsook over  
het antitankkanon 60 mm FRC kazemat, “één van de krachtigste antitankwapens ter wereld” (De Krijger).  

Vandaag zijn verschillende werkplaatsen van het Arsenaal gesloten en veel gebouwen, die in de jaren 70 werden 
gebouwd, staan leeg.  

Het was onze plicht om hulde te brengen aan het personeel van het Arsenaal, dat twee eeuwen lang een  
opmerkelijk militair technisch bedrijf is geweest.  

Vooraleer de herinnering vervaagt … 

 
 
 
 
 
 
 

Fernand Gérard 
Kolonel IMM b.d. 

Commandant van het Arsenaal 
van 1988 tot 1991 
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