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Museum van het 2de Regiment Gidsen te Zelzate
Waarom een militair museum in Zelzate ?
Sinds 1 juli 1994 bezit de gemeente Zelzate een militair historisch museum.De afschaffing
van de militaire legerdienst in 1993 had een grote herstructurering tot gevolg. Het 2de
Regiment Gidsen, een Leopard-tankbataljon uit Altenrath in Duitsland, werd samen met veel
andere eenheden ontbonden in 1994. Er stelde zich toen het probleem van het bewaren van
het rijke patrimonium van dit roemrijk Cavalerieregiment opgericht in 1874. De gemeente
Zelzate, onder impuls van zijn burgemeester John Schenkels, heeft op 1 juli 1994, drie lokalen
van de gerestaureerde Brugwachtershuizen ter beschikking gesteld om dit patrimonium
tentoon te stellen.
Waarom ?In 1963 had Zelzate het peterschap aanvaard over her 2de Regiment Gidsen omdat
dit Regiment, tijdens de 2de Wereldoorlog op 23 mei 1940, de Duitse aanval hier gestopt had
aan het kanaal Gent-Terneuzen ten koste van zeer zware verliezen.
Wat is er te vinden in dit museum ?
Drie zaaltjes op de eerste verdieping schetsen de historiek en de voornaamste activiteiten van
het 2de Regiment Gidsen :
o

zaal 1 : vanaf het ontstaan van de Gidsen in1834 tot de eerste ontbinding in 1926

o

zaal 2 : vanaf de 2de Wereldoorlog tot 1969 of de periode Euskirchen

zicht op zaal 1
o

en zaal 2

zaal 3 : vanaf de aankomst in Altenrath tot de ontbinding in 1994
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De Leopardtank
Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de
gevechten te Zelzate werd door de
Pantsercavalerieschool – Regiment Gidsen een
Leopard geschonken aan de Gemeente Zelzate
om als monument een blijvende herinnering aan
deze gevechten te zijn.
De plechtige overhandiging aan de Gemeente
vond plaats op 23 september 2000. De tank staat
tegenover het museum naast het monument van
de 2de Gidsen op de plaats waar op 23 mei 1940
hevige gevechten plaatsvonden.

De Brugshuizen
Behoorden tot de brug die over het tweede
kanaaltracé liep. Werden gebouwd in 1910.
Deze brug kwam er in 1911 maar werd
vernietigd tijdens de 1ste WO. Ze werd
vervangen in 1926 en terug opgeblazen in
1940. In 1954 werd ze vervangen door een
nieuw exemplaar en tenslotte afgebroken in
1960 bij de demping van de kanaalbedding.
De twee identieke brughuizen werden in
1994 gerestaureerd tot één gebouw waar
gemeentelijke diensten zijn ondergebracht
samen met het museum 2G en het museum
van "Mieke Stroel".
Adres en openingsuren van het museum
Het museum bevindt zich in de oude Brughuizen aan de Kanaalstraat naast het gemeentehuis
van Zelzate. De toegang is gratis.
Het museum is enkel toegankelijk op aanvraag ofwel aan de Gemeente op telefoonnummer
09/3422020 of bij de Koninklijke Verbroedering van het 2de Gidsen op de nummers :
052.222962 of 0476.521609 of per e-mail aan jcpochet@hotmail.com
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