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Provinciaal oorlogsmonument

Het Provinciaal Oorlogsmonument is het gedenkteken dat opgericht werd ter 
nagedachtenis van alle Limburgers die gestorven zijn voor het Vaderland. Het  
bevindt zich nu op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Het is hier dat de voor-
naamste vaderlandse plechtigheden plaats vinden.

Dit gedenkteken stond aanvankelijk op de  kruising van de
de Schiervellaan en de Bampslaan, maar werd in 1998 bij de herinrichting van 
de Groene Boulevard verplaatst en ingeplant in de directe omgeving van het 
monument van Leopld II op het Kolonel Dussartplein.

Het Provinciaal Oorlogsmonument der gesneuvelden werd uitgevoerd naar een ont-
werp van de Antwerpse architect Jan van Asperen. Vier levensgrote beelden in brons 
evoceren de oorlogsellende en de moed van het volk. Op twee vlakken van de obelisk 
staat gebeiteld “1914-1918’ en ‘1940-1945” en op de andere vlakken het wapenschild 
van Limburg met de inscriptie ‘Aan de Limburgers voor het vaderland gevallen’ en een 
kruis waaronder “Aux Limbourgeois morts pour la patrie”. De totale hoogte bedraagt 
11 meter  en het bestaat uit een achthoekig voetstuk van 7 meter diameter, waarrond 
nog een stoep van 1 meter breed is gelegd. Het beeldhouwwerk in brons werd gebei-
teld door kunstenaar Edouard Vereycken en vervaardigd in de  bronsgieterij F. Albers 
van Antwerpen.

Het monument werd op zondag 8 oktober 1922  plechtig ingehuldigd in tegenwoordig-
heid van Koning Albert I en Koningin Elisabeth. Het was ontworpen ter nagedachtenis 
van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. In 1950 werd het beeld vervolledigd 
met een inscriptie die verwijst naar de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog.

‘mars van het 11de linie’ een succes!
 
Een zeer geslaagde editie waarbij er militairen en burgers samen een 
wandeling maakten op een uitgestippeld parcours vanuit Leopolds-
burg, door Beringen en Heusden-Zolder naar Hasselt. Voor het eerst 
sinds jaren marcheerden er weer soldaten door Hasselt. Deze Mars (32 
km voor militairen en 43km  voor burgers) vertrok vanuit het Centrum 
voor Basisopleiding in Leopoldsburg(C_BOS). Tussen 7 en 9 uur vertrok-
ken 150 wandelaars voor de lange afstand naar Hasselt. Daarvan waren 
85 burgers voor de wandelmarathon en 65 mili-
tairen voor de militaire mars. Voor een officiële 
militaire mars volstaat 32km. Het parcours liep 
grotendeels over dezelfde route, maar voor de 

burgers werden er wat lusjes bijgeplakt. Tegelijkertijd was er de mogelijkheid om vanuit 
de Hoebanxkazerne(KA II) te vertrekken voor lokale wandelingen in en rond Hasselt(4, 
8 en 12 km). 

De ‘Mars van het 11de Linie’ is een evenement van Wandelclub De Dragonders, met de 
medewerking van Ons 11de en Militair Commando Provincie Limburg, Topsportschool 
Hasselt KAII en Opleidingscentrum C-BOS in Leopoldsburg.

De gouverneur(‘geestelijke vader’ van Ons 11de) aanwezig om er een officieel afsluit-
moment van te maken. Samen met de commandant van C-BOS, de directrice van KA 
II, de heer Neyskens (Provinciecommando) en de burgemeester van Hasselt werden de 
wandelaars gefeliciteerd voor de inspanningen en de organisatie geprezen voor het 
mooi ‘Limburgs’ initiatief!

Prettig verlof

Belofte maakt schuld zegt het spreekwoord. 
Zo krijgt u dus heden het tweede nummer 
van onze Nieuwsbrief toegestuurd. Ons kers-
vers eerste nummer werd door onze leden 
zeer gunstig onthaald en we mochten ons 
verblijden in heel wat lovende kritieken en 
aanmoedigingen om op de ingeslagen weg 
verder te gaan.

Het ledenaantal stijgt en het is verheugend 
vast te stellen dat er ook voor onze activi-
teiten een grote belangstelling aan de dag 
wordt gelegd. Zo mochten wij op onze stads-
wandeling doorheen de geschiedenis van 
de militaire gebouwen van het Elfde Linie-
regiment en van de andere in Hasselt geka-
zerneerde eenheden, waaronder helaas ook 
deze die door de bezetter werden gebezigd, 
35 hoogst geïnteresseerde leden verwelko-
men.  

Hoogtepunt was uiteraard de Mars van het 
11de van Leopoldsburg naar Hasselt en 
kleinere plaatselijke parcours. Hieraan na-
men ruim 500 militairen en burgers deel en 
ze kwamen werkelijk vanuit alle hoeken van 
ons land, zelfs vanuit het Groothertogdom 
Luxemburg. Verder in deze nieuwsbrief krijgt 
u een verslag over deze activiteiten.

Nieuwe initiatieven staan op stapel maar ook 
daarover leest u meer elders in dit nummer.
Wij naderen de vakantieperiode en velen 
onder u zullen tijdelijk andere oorden opzoe-
ken. In naam van ons bestuur wens ik u al-
len een fijne, zorgeloze, zonnige en ontspan-
nende vakantie toe met afsluitend uiteraard 
een veilige en behouden terugkeer naar huis, 
zodat u daarna fris en fit uw werkzaamheden 
of andere bezigheden kan hervatten.

Luk Oliestelder
Voorzitter

lid worden?

Heb je interesse om lid te worden van onze 
vereniging? Inschrijven kan nog via onze 
website www.ons11de.be, info@ons11de.be 
of bij een van de bestuursleden.

dit moet je weten!

uitnodiging lezing 
10-daagse veldtocht & slag bij houthalen 

We nodigen iedereen uit voor een boeiende uiteenzetting, door 
Kolonel b.d. Wilfried Vanhoeck, over de ‘10-daagse veldtocht van 
1831’ en ‘de slag van Houthalen in 1831’ op vrijdag 12 oktober 2012 
Om 19.30 uur zal de polyvalente zaal van de brandweerkazerne in 
Hasselt de deuren openen. De toegang is gratis, maar we vragen 
om toch even op voorhand in te schrijven. Dit kan vanaf 1 sep-
tember 2012 . Leden ontvangen een persoonlijke uitnoding enkele 
weken voordien.

ons 11de
Tel. 011 23 96 29 (Luk Oliestelder) of 0474 56 91 45 (Willy Theunis) 
info@ons11de.be

geleide wandeling doorheen 
garnizoen hasselt!
 
Op zondag 25 maart hebben we genoten van een heerlijke lente-
dag en een prachtige wandeling doorheen het militaire verleden 
van Hasselt. Het appel werd gehouden aan de muur op het Kolonel 
Dussartplein. Daar vertrok een tour langs de belangrijkste plek-
jes van onze garnizoensstad. Het was een plezier om bij de eerste 
activiteit van 2012 al zoveel leden aanwezig te hebben. Ook vele 
niet-leden hebben deelgenomen aan de wandeling.

Burgemeester Hilde Claes 
en voormalig Provinciecom-
mandant, Raymond Joris, 
waren vroeg ter plekke om 
de troepen te schouwen. Ie-
dereen was present en klaar 
voor de tocht.  Een half ba-
taljon nieuwsgierigen mar-
cheerde achter de alweten-
de gids, Willy Theunis, aan.

Halverwege werden we door de nieuwe Provinciecommandant, 
Kolonel Vlieger Johan Steyaert ontvangen op het provinciecom-
mando en getrakteerd op taart en koffie. Even pauze en dan weer 
de straat op. Om de laatste meters met voldoende energie te kun-
nen aanvatten werden de deelnemers nog getrakteerd op een 
glaasje van onze hooggeprezen jenever “De Piot”. Deze traktatie 
was een gul gebaar van ons medelid Jan Kerkstoel, waarvoor onze 
welgemeende dank.  

Het was een boeiende en geslaagde activiteit en onze ondervoor-
zitter en gids Willy Theunis verdient een pluim voor zijn deskundige 
en met zwier gebrachte uitleg.

Gids Willy Theunis vertelt over de ‘flosj’. 
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een nieuwe wereldBrand
de algemene mobilisatie in 1939 en 1940, zorgde voor de 
oprichting van het 20ste, het 41ste en het 61ste linie als 
reserveregimenten van het 11de. het gros van de man-
schappen van deze reserveregimenten bestond uit re-
servisten en wederopgeroepenen; het kader echter werd 
gevormd door beroepsofficieren en -onderofficieren van 
het 11de linie.
bij het uitbreken van de tweede Wereldoorlog nemen het 
11° linie en zijn reserve eenheden deel aan de 18-daagse 
veldtocht van 10 tot 28 mei 1940. na de capitulatie van 
ons land gaan de manschappen in krijgsgevangenschap 
in duitsland. velen onder hen zullen maanden, sommi-
gen zelfs jaren in gevangenschap blijven.
in 1941 zullen een aantal uit krijgsgevangenschap terug-
gekeerde strijdmakkers van het 11de linie een verzets-
beweging oprichten en deze in de loop van de bezet-
tingsjaren doen uitgroeien tot het “geheim leger” van 

limburg, een clandestiene strijdmacht van meer dan 
6000 strijders. over deze heldhaftige doch allicht minder 
bekende bladzijde van de geschiedenis van het 11de li-
nie zullen we meer uitgebreid verhalen in een volgende 
nieuwsbrief.

garnizoen hasselt, wat nu?
na de bevrijding in oktober 1944 werd in het Kamp van 
casteau het 1ste bataljon Fuseliers opgericht binnen de 
21ste groep van het britse leger. later in 1945 zal het uit-
groeien tot het 11de liniebataljon van het nieuwe bel-
gisch leger. 
het ‘elfde’ bleef nog een aantal jaren een actief bataljon 

en verbleef onder-
meer in 1947-1948 
voor meer dan een 
jaar als onderdeel 
van het bezettings-
leger in bensberg 
in duitsland. in de-
cember 1948 keert 
het terug naar zijn 
garnizoen hasselt. 
in 1950, na een re-

organisatie van het leger, wordt het bataljon definitief 
bestemd voor de verdediging van het binnenland.

in de loop der jaren wordt de uitrusting van de troepen 
gemoderniseerd maar de hasseltse kazernes blijken 
algauw te klein om al dat nieuwe en zwaardere materieel 
in onder te brengen. het grootste deel van de troepen 
verhuist in 1952 naar leopoldsburg. deze overtocht be-
tekent het begin van het einde voor het 11de linie, niet 
alleen in hasselt maar ook als actieve eenheid. op 31 ja-
nuari 1956 gaat het 11de over naar de reserve en wordt 
onder het bevel geplaatst van het Militair commando 
limburg. de eenheid blijft nog tot 1995 in reserve, daar-
na wordt ze definitief ontbonden.

vanaf 1984 werden de tra-
dities van het regiment toe-
vertrouwd aan het Kamp 
van beverlo. de tradities en 
het vaandel van ons roem-
rijk regiment werden in sep-
tember 2006 onder impuls 
van de toenmalige provin-
ciecommandant kolonel 
Raymond joris, een rasech-
te hasselaar, overgedragen 
aan het Militair commando 
limburg te hasselt, waar ze 
tot op heden nog steeds 
verblijven. 

ons 11de oP de herdenkinsPlechtig-
heid van 94 jaar ‘slag om merkem’
 
Voor het 4de jaar op rij was een delegatie van Ons 11de met 
vaandel aanwezig op de herdenkingsplechtigheid van de ‘Slag 
om Merkem’. Merkem (nu deelgemeente van Houthulst) was 
op 17 april 1918 een strijdtoneel van hevige gevechten. Het 
11de linieregiment was één van de strijdkrachten die er fel 
heeft gevochten. Op zondag 15 april trokken enkele bestuurs-
leden en vaandrig naar de Westhoek om er deel te nemen aan 
de plechtigheid en om een krans neer te leggen aan de ge-
denkplaat van het 11de linieregiment. 

linieregimenten kende men 
al in de tweede helft van de 
18de eeuw en dit vooral in de 
Franse legers. deze regimen-
ten bestonden haast uitslui-
tend uit voetvolk of piotten, 
nu beter gekend als infante-
risten.

na de nederlaag van napole-
on werd door de toenmalige 
grootmachten beslist om de 
Zuidelijke nederlanden met 
de verenigde Provinciën te 
verenigen. Zeg maar dat het 
latere belgië met nederland 
en luxemburg werd samen-
gevoegd. Willem i van oranje 

– nassau werd koning. in het leger van dit nieuwe land 
verdwijnt de benaming “linie“; in plaats van linieregi-
menten gebruikte men toen de term “afdelingen“.

de 11de afdeling werd gevormd door het koninklijk de-
creet van 8 oktober 1815. deze afdeling maakte deel uit 
van het garnizoen luik en was gelegerd in de kazerne st-
laurent en in mindere mate te venlo, Maaseik en Maas-
tricht.

vaar noch vrees
toen na de onafhankelijkheid van ons land het belgische 
bestuur een leger oprichtte, maakten vele infanteristen 
van de vroegere 11de afdeling de kern uit van een nieuw 
opgericht regiment. deze afdeling zou voortaan op 16 
oktober 1830 de naam dragen van “Regiment de liège“ 
en op 25 november 1830 deze van “het 11de linieregi-
ment”. het regiment werd verder te hasselt en omstre-
ken georganiseerd en gelegerd.

op 22 december 1831 ontving het 11de  linie samen met 
het 3de  en 10de  linie zijn vaandel uit handen van koning 
leopold i op het volksplein te leuven.
tijdens de tiendaagse veldtocht in augustus 1831 was 
het regiment betrokken bij de gevechten te Kermt, Kor-
tessem, Zonhoven en houthalen. in de nadien relatief 

rustige periode werd het regiment vooral ingezet voor 
binnenlandse ordehandhaving, zo ondermeer in 1848 in 
virton, waar vijandelijkheden tegen de belgische rege-
ring waren uitgebroken.

in de periode 1870 – 71, tijdens de Frans-duitse oorlog, 
werd het Regiment ingezet voor het vrijwaren van onze 
grenzen vanuit de citadel te namen. 

het 11de linieregiment verbleef in de tweede helft van 
de 19de eeuw meermaals voor bepaalde tijd in onze stad, 
tot het in 1894 voorgoed het garnizoen van hasselt werd. 
tot 1914, buiten het mee onderdrukken van stakingen in 
de borinage, valt er weinig te vermelden. 

belangrijk om te vermelden is dat er in 1909 er een nieu-
we militaire wet in belgië werd ingevoerd. het systeem 
van de “loting” werd afgeschaft en vervangen door de 
algemene dienstplicht. bovendien was het vanaf dan de 
regel dat dienstplichtigen zo veel als mogelijk in de eigen 
streek hun legerdienst zouden vervullen. het 11de linie 
werd nu echt het regiment van hasselt en limburg.

den grooten oorlog
bij het uitbreken van 
de eerste Wereldoor-
log in 1914 maakte 
het 11de linie deel 
uit van de 11de ge-
mengde brigade van 
de 3de legerafdeling 
en dit samen met haar 
ontdubbel ingsregi -
ment, het 31ste linie 
en moest post vatten 
in de vesting luik. tij-
dens hevige gevechten 
ter verdediging van de 
forten van luik vallen 

meerdere slachtoffers, onder hen de bevelhebber van 
het regiment, Kolonel dusart, die in de nacht van 5 op 6 
augustus sneuvelt aan het hoofd van zijn troepen. 

het regiment moet zich samen met de andere belgische 
troepen geleidelijk terugtrekken voor het duitse geweld 
om ten slotte post te vatten in de loopgraven aan de 
ijzer. het 11de linieregiment zal tijdens de oorlog van 
1914-1918 een zware tol betalen: niet minder dan 526 ge-
sneuvelden en honderden gewonden waaronder velen 
voor het leven verminkt. op het regimentsvaandel werd 
veldtocht 1914-1918, luik, antwerpen, diksmuide, Merc-
kem, leie, stadenberg en de ijzer geborduurd. daar had 
het regiment het hevigst 
moeten vechten.

na de wapenstilstand 
verbleef het 11de linie te 
hasselt om in 1920 naar 
het bezette Rijngebied te 
trekken (idem in 1924 en 
1926). nadien kwam het 
volledige regiment terug 
naar zijn thuisbasis. enkele 
bataljons werden tot 1938 
naar het Kamp van be-
verlo, verviers en bergen 
gedetacheerd.

korte geschiedenis van ons legendarische 11de  linieregiment
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