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En daar is 2012!

Met enige trots en fierheid houden we 
vandaag het allereerste nummer van onze 
nieuwsbrief boven de doopvont. Samen met 
deze primeur ontvangt u tevens uw lidkaart 
voor het jaar 2012.

U hebt belangstelling voor de militaire ge-
schiedenis van onze stad Hasselt en voor de 
opeenvolgende militaire eenheden die er 
ooit gelegerd waren en u hebt deze interes-
se willen concretiseren door uw lidmaatschap 
bij onze vriendenkring. Wij zijn u daarvoor 
ten zeerste erkentelijk want uw aansluiting is 
voor ons de beste stimulerende motivatie om 
op de ingeslagen weg verder te gaan.

Elders in deze nieuwsbrief krijgt u een over-
zicht van de activiteiten en plechtigheden die 
wij tot nu toe hebben ingericht of waaraan 
wij, als geheel of minstens met een delega-
tie, hebben deelgenomen, alsmede van de 
op stapel staande initiatieven.

Alhoewel onze vriendenkring de naam mee-
kreeg van het 11de Linieregiment is het uiter-
aard geenszins de bedoeling ons te beper-
ken tot dit roemrijke korps. Ook de andere 
garnizoenen, zowel van voor als na de peri-
ode van het 11de Linie, zullen zeker aan bod 
komen, zodat we ook werkelijk onze volledi-
ge benaming kunnen waarmaken “Ons 11de, 
Militairen in Hasselt, vroeger en nu”.

De bedoeling is dat deze nieuwsbrief semes-
triëel zal verschijnen,  in december voor de 
eindejaarsfeesten en in juni voor de zomer-
vakantie. Met dit eerste nummer wens ik u 
alvast veel leesgenot.

Tenslotte wil ik u, mede namens alle bestuurs-
leden, onze allerbeste wensen aanbieden 
voor een vrolijk Kerstfeest en voor een ge-
zond, gelukkig en voorspoedig 2012. Moge 
het nieuwe jaar u de vervulling brengen van 
al uw (redelijke) wensen.

Luk Oliestelder
Voorzitter

niEuwE lEdEn, nog stEEds wElkom!

Ken je iemand die interesse heeft om lid te worden van onze  
vereniging, aarzel dan niet om hem of haar aan te spreken en te 
verwijzen naar onze werking. Inschrijven kan nog via onze website  
www.ons11de.be, via post of e-mail(gegevens op pagina 4).  
Iedereen welkom!

www.ons11de.be

dit moEt jE wEtEn!

mars 11de linie - donderdag 12 april 2012
Op 12 april 2012 zal er opnieuw een ‘Mars van het 11de linie’ 
plaatsvinden, een wandeltocht van Leopoldsburg naar Hasselt. 
Deze mars, waar ook militairen zullen aan deelnemen, is een sa-
menwerking van Ons 11de, wandelclub Dragonders, Defensie en 
de Stad Hasselt. Meer info zal hierover later nog verschijnen. Hou 
zeker onze website in de gaten.

www.ons11de.be

HassElt garniZoEnstad

Hasselt heeft een verleden 
als garnizoenstad. Nu zijn er 
al meer dan 30 jaar geen mi-
litairen meer en zijn de mi-
litaire overblijfselen stilaan 
uit het stadsbeeld verdwe-
nen. De enige actieve mili-
taire aanwezigheid vandaag 
is het Provinciaal Militair 
Provinciecommando, gele-
gen aan de Guffenslaan.

Tussen 1831 en 1978 maakten vooral de piotten van de verschillen-
de infanterie-eenheden deel uit van het dagelijks leven in Hasselt. 
Het 11de linieregiment, als meest bekende regiment dat hier gele-
gerd was, staat hierin als symbool voor die militaire aanwezigheid.

Vanaf 1956, na de ontbinding van het 11de Lienieregiment, werden 
de kazernes bevolkt door de artilleriebataljons 62, 73 en 31A en dit 
samen met het 9 GTA(luchtafweer), de dienst militaire gebouwen 
en de Staf van de mobilisatiekern 21 en 41.

Lees verder op pagina 4 >

Parade op het Kolonel Dusartplein. 
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‘ons 11dE’ kort samEngEvat

garnizoensstad!
Hasselt heeft een verleden als garnizoensstad, waar de militaire aanwezigheid duidelijk een in-
vloed had op het sociale leven in en rond de stad: de militaire parades, de oefeningen, de kazer-
nes, de soldatencafés, de militaire harmonieconcerten.

Er zijn al enkele decennia geen regimenten meer gelegerd in onze stad en de militaire aanwezig-
heid is dan ook stilaan uit het stadsbeeld verdwenen. Toch zijn er nog een groot aantal Hasselaren 
die als militair actief zijn. Ze zijn echter niet meer in Hasselt gelegerd, maar in verschillende kazer-
nes in binnen- en buitenland. Het was de wens van het stadsbestuur om net die band tussen de 
militairen en de stad Hasselt weer aan te halen en om de aanwezigheid van de militairen in Hasselt 
weer in beeld te brengen.

militairen in Hasselt, vroeger en nu
Op initiatief van de toenmalige burgemeester, de heer  
Herman Reynders, werden alle militairen en burgers tewerkge-
steld bij het Ministerie van Landsverdediging uit Hasselt uitgeno-
digd op een algemene vergadering. Op 6 maart 2004 verzamel-
den ze in de vroegere Hoebanxkazerne (nu campus Hoebanx KA2 
Topsportschool).  Daaruit is de idee gevloeid om een vrienden-
kring op te richten met als doelstelling de band tussen de militai-
ren en de stad Hasselt weer aan te halen en om de aanwezigheid 
van de militairen in Hasselt weer in beeld te brengen. Het 11de 
Linieregiment, als meest bekende regiment dat in Hasselt gele-
gerd was, staat hierin als symbool.

Het initiatief had 2 doelstellingen. Enerzijds het verleden en de 
militaire geschiedenis van Hasselt bewaken en kenbaar maken, 
ook aan de jongeren, en anderzijds een streven om de vader-
landslievende Hasselaren samen te brengen en de aanwezigheid 
van de militairen in Hasselt onder de aandacht brengen.  Tijdens 
de eerste vergadering van de vriendenkring op 3 februari 2005 
werd besloten om de volgende naam voor de vriendenkring aan 
te nemen: ‘Ons 11de - Militairen in Hasselt, vroeger en nu’.

Bij de aanvang van het project werd er gezocht naar medewerkers die de doelstellingen van dit initiatief wilden on-
dersteunen. Na een periode van 5 jaar voorbereiding is er nu een vereniging met een bestuur van 11 enthousiaste 
vrijwilligers gevormd. Deze groep heeft tijdens de voorbije jaren heel wat activiteiten met succes voltooid en heeft 
nog veel activiteiten in petto om het militaire leven weer in beeld te brengen. Het is zeker niet de bedoeling om hier 
een opsomming te geven van alle evenementen die door Ons 11de georganiseerd werden, maar we willen wel een 
overzicht geven van onze voornaamste projecten. 

Een mooi palmares
Met trots kunnen we vernoemen dat de tentoonstelling in de 
oude gevangenis en de ceremonie van de terugkeer van het of-
ficiële vaandel van het 11de linieregiment naar Hasselt in 2006 
onze grootste successen zijn geweest. De ontroering bij de oude-
re Hasselaren en de interesse van de jongere generatie heeft ons 
doen stralen van fierheid. Met veel inzet en enthousiasme werden 
deze activiteiten voorbereid en succesvol beëindigd. De reacties 
op de tentoonstelling (meer dan 3000 bezoekers) waren zeer po-
sitief en zelfs jaren na datum krijgen we hiervoor nog schouder-
klopjes. In 2009 was er de  tentoonstelling in Het Stadsmus: ‘De 
piot in het stadsbeeld’. Tijdens deze tentoonstelling werden er 
ook twee thema-avonden georganiseerd waarvan één ludieke 
conferentie, met het duo ‘Willy(Theunis) en Willy(Degreeve)’ die 
op een humoristische wijze het ‘Elfste’ onder de loupe namen, en 
één muzikale avond met het duo René Vanstreels en Willy Claes 
die de muziek van het garnizoen in herinnering brachten. 

We mogen zeker niet vergeten om de jaarlijkse wandel- en/of fietstochten langsheen de overblijfselen van ons militair 
verleden, te vermelden. De laatste jaren (2010 en 2011) organiseerden we enkel wandeltochten in nauwe samen-

Ontvangst van (stichtende leden van) Ons 11de, samen met 
Provinciecommandant Raymond Joris, op het stadhuis door 
Burgemeester Herman Reynders ter gelegenheid van de 
voorstelling van de replica van het beeld ‘De Piot’.

Beeld van de plechtigheid van de Vaandeloverdracht op het 
Groenplein op 29 september 2006.
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werking met de wandelclub ‘de Dragonders’.  Op 12 april 2012 zal er een nieuwe ‘Mars van het 11de linie’ zijn van 
Leopoldsburg naar Hasselt. Een mooi vooruitzicht waarbij militairen en burgers zij aan zij zullen wandelen, op een 
parcours, dat de piotten zo vaak hebben afgelegd op terugweg van het Kamp van Beverloo.

Zeker moeten we ook de uitgave vermelden in 2010 van een kostbaar 
miniatuur in brons van het beeldje van ‘De Piot’.  Laten we dan ook 
onze heerlijke jenever niet vergeten te vermelden, een exclusieve je-
never speciaal voor onze vereniging gestookt door de stokerij Wissels. 
Deze jenever is een aanrader en is te verkrijgen bij het bestuur van Ons 
11de of bij Toerime Hasselt(Lombaardstraat 4 in Hasselt).
 

In het kader van onze tweede doelstelling hebben we sinds 2008 werk gemaakt met de vertegenwoordiging van Has-
selt en het oude garnizoen tijdens officiële plechtigheden. Hoewel we als ‘Ons 11de’ niet de hoofddoelstelling hebben 
om op alle plechtigheden aanwezig te zijn, nemen we deze deelnames zeer ernstig. Zo waren we op uitnodiging van 
het stadsbestuur van Houthulst, Veltem-Beisem en Ieper, via de kabinetten van de burgemeester en de bevoegde 
schepen, op enkele plechtigheden aanwezig.  De aanwezigheid van Ons 11de, als vertegenwoordiging van Garnizoen 
Hasselt, werd op deze plechtigheden ten zeerste gewaardeerd. Bij elk van de genoemde plechtigheden was er een 
speciale vermelding, verwelkoming en dankwoord voor onze aanwezigheid. Dit om aan te geven dat het duidelijk is 
dat onze inspanningen worden gewaardeerd.  Met deze doelstelling voor ogen wordt het bijwonen van herdenkings-
plechtigheden, vooral deze waarbij de gesneuvelden van het 11de Linie herdacht worden, aangemoedigd. 

toekomstplannen
Om nu en in de toekomst verder activiteiten te kunnen opstarten is Ons 11de beter gestructureerd. De voorbije jaren 
is er een sterke band opgebouwd met het stadsbestuur en met de enige militaire vertegenwoordiging in Hasselt, het 
Militaire Provinciecommando. Onze vrijwilligers in het bestuur zijn gedreven om het militaire erfgoed meer tot leven te 
brengen in verschillende activiteiten.  Een aantal bestuursleden zijn lid van de Cultuurraad of een andere erfgoedver-
eniging. Om ons verleden met respect te herdenken, hebben we ons onlangs als vereniging bij het Eenheidsfront aan-
gesloten. We kregen in al die tijd al veel steun van sympathysanten en voorstanders. Die groep van ‘vrienden’ van Ons 
11de willen we nu concreet maken met het uitgeven van een lidkaart. De bedoeling is dan ook om in de toekomst meer 

activiteiten te organiseren waarbij de leden 
rechtstreeks kunnen betrokken worden. We 
denken hierbij aan georganiseerde bezoeken 
aan militaire bezienswaardigheden(Eben-
email, fort van Lisele), of een kwisavond. 

Het is duidelijk dat we zeker nog enkele ja-
ren zullen blijven bestaan en meer projecten 
zullen aanvatten om onze garnizoensstad le-
vend te houden.

DE PIOT Ons 11de
Garnizoen Hasselt

Gedistilleerd - Spiritueux
Graanjenever 35% alc. - ℮ 0,7l

dé jenever van het 
Hasseltse garnizoensleven

STAD HASSELT

Normandiëstraat 12 - 14  •  3500 Hasselt  •  www.stokerijwissels.be

Huidige samenstelling van het bestuur van Ons 11de

Functie Naam Opmerking

Voorzitter Luk Oliestelder

Ondervoorzitter Willy Theunis

Secretaris Rogier Belemans

Penningmeester Henri Polus

Bestuursleden Jan Berger Verantw. Informatie en Archief

François Coremans Verantw. Catering

Rene lambrechts Afgevaardigde bij Eenheidsfront

Ribert leysen Verantw. Wandelingen

Patrick Maes Verantw. Informatie en Archief

Aimé Raymaekers Verantw. Protocol

Roger Vroonen Verantw. Logistiek

In oktober 2009 werden in het kader 
van de tentoonstelling ‘De piot in het 
stadsbeeld’  thema-avonden georga-
niseerd. Op een ludieke avond namen 
Willy(Theunis) en Willy(Degreeve) op 
humoristische wijze het dagelijkse le-
ven van het ‘Elfste’ onder de loupe.

De tentoonstelling in 2006 in de oude 
gevangenis van Hasselt, met meer dan 
3000 bezoekers, mag terecht worden 
bestempeld als een groot succes. 

Op 11 november 2011 werd het mo-
nument van het 11de Linie opnieuw 
opgenomen in het protocol. Rene Lam-
brechts  legde een krans neer, geflan-
keerd door Rogier Belemans en Aimé 
Raymaekers. De vaandrig Willy Theunis 
staat fier tussen de notabelen.
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Redactie Ons 11de

Teksten
René Lambrechts
Aimé Raymaekers
Willy Theunis
Luk Oliestelder

Lay-out
Luk Oliestelder

Contactadres
Eksterlaan 16
3500 Hasselt
info@ons11de.be
www.ons11de.be v.u
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monumEnt van HEt 11dE liniErEgimEnt

Op 15 februari 1921 werd in de Herkenrodekazerne het 
gedenkteken, ter nagedachtenis van 526 gesneuvel-
den van het regiment tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
onthuld. De toenmalige generaals Lotz, Bertrand, Lo-
rent en Lekeu, de provinciegouverneur woonden deze 
plechtigheid bij samen met het voltallige regiment on-
der de leiding van de korpsbevelhebber luitenant-kolo-
nel Tielemans.

In oktober 1950 werd het monument verplaatst naar het 
Guldensporenplein en later, in 1956, werd het monu-
ment vervolledigd met een gedenksteen voor de ge-
sneuvelden van de Tweede Wereldoorlog.

Bij de herinrichting van de Groene Boulevard, in 1996, 
kreeg het monument een nieuwe parkomgeving, gescheiden van de rijweg door een buffer van struiken. In 2009 werd 
het vervuilde monument aangepakt met droog ijsstralen. Een reiniging die de meest efficiënte en milieuvriendelijke 
manier is om vuil op oppervlakten te verwijderen. Om het monument toegankelijker te maken voor bezoekers en 
plechtigheden werden in september 2011 de struiken gedeeltelijk verwijderd. Nu is het monument weer zichtbaar 
vanop de rijweg. Een verwezenlijking van Ons 11de trouw aan de doelstelling: ‘het militaire erfgoed weer in beeld 
brengen’. 

In samenspraak met het stadsbestuur, het Eenheidsfront, V.O.V. der Linieregimenten en Ons 11de werd afgesproken 
om het monument opnieuw op te nemen in de plechtigheden van 11 november, de dag van de Wapenstilstand. Een 
terechte beslissing om de gesneuvelden van het 11de Linieregiment opnieuw op gepaste wijze te herdenken. 

> vervolg van pagina 1

In de periode van 1831 tot 1892 waren afwisselend vooral vol-
gende regimenten ‘voetvolk’ in onze stad ingekwartierd:
•	 de Linieregimenten 1, 3, 5, 6, 8 en 11
•	 de regimenten Jagers te Voet 1, 2 en 3
•	 de speciale school voor onderofficieren
•	 de regimentsscholen van de Jagers te Voet, 5, 6, 8 en 11 Linie

Het 11de Linieregiment verbleef in Hasselt haast permanent 
van 1892 tot 1956. 

In onze volgende nieuwsbrief volgt een kort overzicht van het 
roemrijke en beste gekende regiment, het Elfde Linieregiment. Postkaart(1905) met beeld van ‘de place d’armes’ en de 

‘caserne de l’école’ (later Kolonel Dusartkazerne).


