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NatioNaal MoNuMeNt oorlogsvrijwilligers 

Dit nationaal gedenkteken werd opgericht op het Vrijwilligersplein in Hasselt door de Nationale Federatie der Oor-
logsvrijwilligers. Het monument brengt hulde aan de bewerkers van de onafhankelijkheid van België in 1830, aan de 
vele vrijwilligers in beide wereldoorlogen en aan de strijders die in 1950 onder UNO-vlag in Korea hebben gevochten.
Het monument voor de oorlogsvrijwilligers werd op zondag 10 september 1961 plechtig onthuld door kolonel François 
Carton de Wiart, afgevaardigde van koning Boudewijn.

Het gebeeldhouwde gedeelte  van het monument is uitgevoerd in Franse witte steen en werd ontworpen door de 
Genkse kunstenaar Raf Mailleux. Het gipsmodel wordt bewaard in Het Stadsmus. Uit een rechthoekige achtergrond 
treedt er een symbolisch uitgebeelde oorlogsvrijwilliger naar voren. Het schild en het zwaard zijn symbolen van rid-
derlijkheid die hij zal aanwenden om zich wettig te verzetten tegen een aanvaller. Onderaan bevinden zich de wapen-
schilden van de negen provincies en in de twee zijkanten treft men de geschiedkundige jaargetallen 1830, 1914-18 en 
1940-45. Opschrift: ‘Voluntarus, patria memor’.

Op 8 mei 2013 werd met ondersteuning van onze vereniging een korte plechtigheid en bloemenhulde gehouden aan 
het monument. Hierbij moeten we zeker vermelden dat er nog drie oorlogsvrijwilligers van de Tweede Wereldoor-
log nl. de heren Bollen, Verhelst en Vrancken, die alle drie meer dan 90 jaar oud zijn aanwezig waren, waarvoor onze 
waardering.

De ZoMer is bijNa voorbij

Ik wil het voorwoord van deze nieuwsbrief 
beginnen met een piëteitsvolle en dankbare 
gedachte aan ons medestichtend bestuurs-
lid,  Ribert Leysen, die ons op 15 maart totaal 
onverwacht en veel te vroeg ontviel. De her-
innering aan hem wordt verder in dit nummer 
opgehaald.

Ons 11de richtte ook in de eerste helft van dit 
jaar uiteraard weer activiteiten in voor onze 
leden.

Zo organiseerden we, in samenwerking met 
het Provinciecommando Limburg en de  
Dragonders, op 11 april de ondertussen 
reeds traditionele “Mars van het 11de Linie”. 
We mochten ons verheugen in meer dan 500 
deelnemers.

Op 16 juni maakten we een ledenuitstap naar 
het voor het 11de Linieregiment zo bekende 
Kamp van Beverlo in Leopoldsburg. We be-
zochten er vooreerst het goed gestoffeerde 
Museum van het Kamp, gehuisvest in het 
voormalig Militair Hospitaal, en werden daar-
na vergast op een rijkelijke barbecue in de 
Manege in het vroegere Cavaleriekamp. We 
konden rekenen op 25 tevreden deelnemers. 

Ondertussen is de zomervakantie, voor de 
meesten van ons toch, weer voorbij. De zo-
mer was gelukkig veel beter dan het ver-
prutste voorjaar en hopelijk hebt u allemaal 
even de riem kunnen afleggen in eigen of in 
een verder land, zodat u opgemonterd en fris 
en fit weer aan een nieuw werkjaar kan begin-
nen.

Ook Koning Albert II heeft op 79-jarige leef-
tijd besloten het vanaf nu wat rustiger aan 
te gaan doen na een bij momenten toch wel  
beladen regeerperiode van 20 jaar. Wij wen-
sen hem, samen met Koningin Paola, een 
welverdiende onbekommerde toekomst toe.
Wij wensen tevens onze nieuwe Vorsten, Ko-
ning Filip en Koningin Mathilde, die hun Blij-
de Intrede zullen doen in Hasselt op dinsdag 
24 september, een voorspoedige regeerpe-
riode toe. 

Luk Oliestelder
Voorzitter

oNs 11De verwelkoMt je 
op De jeNeverfeesteN 2013

Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober bor-
relt het weer in Hasselt. De traditionele Jene-
verfeesten vinden dan plaats. Ons 11de kan 
daar niet ontbreken. Op zondag 21 oktober 
schenken wij de lekkerste borrels van 12 tot 
19 uur. Let wel! Op zaterdag zijn we er nog 
niet. Je kan ons, net als vorig jaar, vinden op 
het Kadettenpleintje(ingang via Maastrichter-
straat). Voor leden is er een verrassing voor-
zien. Je moet er geweest zijn!

oNs 11De iN kaMp beverlo 

Onze deelnemers aan het bezoek aan Leopoldsburg met in hun 
midden onze gids in het legermuseum, de heer Sylvain Maes, die 
allen met zijn deskundige uitleg uren wist te boeien.
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afscheiD vaN eeN vrieND
 
Dit voorjaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons bestuurslid  
Ribert Leysen. ‘Rib’ was een vriend met een bijzonder enthousiasme voor het 
militair erfgoed. Hij was eigenlijk samen met Herman Reynders de ware inspira-
tor van Ons 11de. Een voorvechter om de artilleriebataljons van onze stad niet 
te vergeten in onze projecten. Ons 11de is van in het begin opgestart om ‘alle’ 
militaire aanwezigheden te gedenken. Met de vele liefhebbers van het 11de Linie 
in de bestuursgroep, was het niet altijd gemakkelijk. Hij herinnerde ons er steeds 
weer aan. Vooral het organiseren van onze fiets- en wandeltochten waren een 
passie van Ribert. Hij heeft een plaats in ons hart.

oNs 11De heeft eigeN ‘piNs’

Ons 11de heeft een leuk gadget laten  
maken: een exclusieve pin. Deze emaille speld 
met het logo kost 5 euro. Bestellen kan via 
een van de bestuursleden. Een mailtje naar 
info@ons11de.be kan ook. 



Hieronder een kort overzicht van de geschiede-
nis van het 11de Linieregiment tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en van de veldslagen waaraan het  
regiment deelnam.

Op 31 juli 1914 om 19 uur 
werd in België de alge-
mene mobilisatie afge-
kondigd. Bij het uitbreken 
van de Eerste Wereldoor-
log op 4 augustus maak-
te het 11de Linieregiment 
deel uit van de 3de Divi-
sie en stond onder bevel 
van Kolonel Dusart. Het 
vormde de ‘voorwacht’ 
van het Belgische leger 
en moest, met verster-
kingen uit Luik, de eerste 
schok opvangen van een 
Duitse aanval.

Op  1 augustus 1914 vertrok het regiment samen met het 
ontdubbelde 31ste regiment naar Luik om deel te nemen 
aan de verdediging van de fortengordel rond de stad. 
Duitsland, dat nochtans de verbintenis had aangegaan in 
1839 en in 1870 om de Belgische neutraliteit te waarbor-
gen, verklaarde de oorlog aan ons land op 4 augustus 
1914. ‘s Anderendaags werden de forten van Luik aange-
vallen. De avond van die 5de augustus werd het tweede 
bataljon van het 11de Linie in zijn bivak in Rhees, een ge-
hucht van Herstal, overvallen. Hierbij liet Kolonel Dusart 
het leven.

In de morgen van 6 augustus besliste Generaal Bertrand, 
de bevelhebber van de 3de Divisie, om zijn troepen op de 
linkeroever van de Maas terug te trekken. Het 11de Linie 
voegde zich bij de 3de Divisie te Ans en op 8 augustus 
bereiken het 11de en het 31ste Linie de Gete.

Op 10 augustus 1914 komt het regiment onder bevel van 
Luitenant-kolonel Flebus.

Op 18 augustus geeft de koning het bevel aan het leger 
om de linkeroever van de Dijle te bezetten. 
Op 20 augustus heeft het Belgisch leger zich terugge-
trokken in Antwerpen. Het 11de Linie bevindt zich in de 
eerste fortengordel rond de stad. Bij de gevechten rond 
Antwerpen gedroeg het regiment zich zeer moedig.

Het nam van 9 tot 13 september deel aan de tweede 
uitval(de 3de Divisie bleef in reserve bij de eerste uitval) 
uit Antwerpen. Deze operatie kaderde in de plannen van 
Generaal Joffre, de opperbevelhebber van de Franse 
troepen, om de Duitse opmars naar Parijs te stoppen. 
Sedert 27 augustus beveelt Luitenant-kolonel Leestmans 
het 11de. Voordien was hij bevelhebber van het ontdub-
belde 31ste Linieregiment.

Bedreigde Belgische troepen te Haacht werden op 10 
september door het 11de Linie ontzet. Op 11 september 

werd Wespelaar ingenomen, 
doch door de aanvoer van 
sterke Duitse reservetroepen 
moest het regiment zich te-
rugtrekken richting Antwer-
pen en ging het regiment in 
rust, eerst te Duffel, nadien in 
Sint Katelijne Waver.

Op 3 oktober 1914 bezet het 
11de Linie het bruggenhoofd 
van Baasveld met als op-
dracht het dorp Willebroek te 
verdedigen.

Op 10 oktober werd het 11de 
Linie overgebracht van Dron-

gen naar Nieuwpoort. Op 16 oktober 1914 wordt de 
Duitse aanval ingezet om de verdediging van de IJzer 
te vernietigen en alzo de Frans-Britse linkervleugel te 
omsingelen. Het Belgische leger moet de eerste schok 
opvangen. Het 11de en 12de Linie worden aan een Franse 
Brigade van marinefuseliers toegevoegd.

Op 26 november 1914 wordt Luitenant-kolonel Lorent de 
nieuwe regimentscommandant. In december 1914 bezet 
het regiment voorposten in Oud-Stuyvekenskerke.

Op 6 januari 1915 wordt het 11de Linie aan het front afge-
lost en gaat in rust in De Panne.

Vanaf 19 oktober 1914 nam het regiment deel aan de ge-
vechten rond Diksmuide en de IJzer om tot 6 mei 1918, 
tijdens de stabilisatieperiode veroorzaakt door de over-
stromingen, posities in te nemen in Pervijse, Diksmuide, 
Ramskapelle en Marke.

Op 4 juli 1917 wordt Luitenant-kolonel Préaux regiment-
scommandant.

Vooral op 17 april 1918 bracht het 11de de vijand zware 
verliezen toe te Merken: de Engelsen hadden de posi-
tie op de Kemmelberg verloren en er dreigde een grote 
bres ten zuidwesten van Ieper in de geallieerde verdedi-
ging te ontstaan. Het 11de Linie kan het bruggenhoofd 
ten oosten van het kanaal te Yperlee en ten noorden van 

het 11De liNieregiMeNt tijDeNs De eerste werelDoorlog.
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oNs vaaNDel

Het 11de Linieregiment ontving zijn vaandel uit de han-
den van de Koning Leopold I op 22 december 1831. 
Rond 1885 werd een nieuw vaandel geschonken door 
Leopold II. Het huidige vaandel werd in 1905 bij de 
Blijde Intrede van Leopold II te Hasselt, 40 jaar na zijn 
troonsbestijging overhandigd.

Bij KB van 22 januari 1919 kreeg het vaandel de nestel 
of erekoord (fourragère voor de echte hesseleers) van 
de Leopoldsorde  en bij Ministrieel Besluit van 18 mei 
1919 kreeg het de omschrijving van “Veldtocht 1914-
1918”. Tevens werd het regiment door haar heldhaftig 
gedrag tijdens de Eerste Wereldoorlog de toelating 
gegeven de citaten: “Luik, Antwerpen, Diksmuide, Sta-
denberg, de Leie, Merckem en Ijzer” aan het vaandel 
toe te voegen.

Ter gelegenheid van de dag van de infanterie overhan-
digde Luitenant-kolonel SBH Defraiture in mei 1946 op 
het Poulaertplein in Brussel het vaandel aan Luitenant-ko-
lonel Woussen, bevelhebber van het 11de Liniebataljon. 

Op 19 januari 1956 werd het verminkte vaandel van 
het 11de Linieregiment overhandigd aan het Koninklijk 
Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, bij 
de ontbinding van het 11de Linieregiment.

Op 4 mei 1984, ter gelegenheid van de Kampfeesten 
in Leopoldsburg, werd het vaandel officieel in bewa-
ring gegeven aan de kampcommandant van het Kamp 
van Beverlo.

Op 29 september 2006, tijdens een militaire plechtig-
heid op het Groenplein van de Stad Hasselt, werd het 
vaandel van het 11de Linieregiment officieel overge-
dragen aan het Militair Commando van de Provincie 

Monument in Wespelaar

Kolonel Dusart

Soldaten in de loopgraven aan de Yzer

Loopgraven aan de Yzer

Gedenkplaat in Merkem

Ieper, met de ruïnes van Merken 
behouden; het  slaagt erin stand 
te houden tegen niet minder dan 
vijf Duitse bataljons en dat in een 
zeer moeilijk terrein.

Van mei tot juli 1918 volbracht het 
regiment bewakingsopdrachten.

Op 28 september 1918 trekt het 
ganse Belgische leger ten aanval 
om de Belgische kust te ontzet-
ten. Het 11de Linie behoort tot 
de aanvalstroepen en heeft Sta-
denberg als objectief.
Na hevige gevechten worden de 
Duitsers verslagen. De verliezen 
waren zwaar: zes officieren en 

65 soldaten en onderofficieren sneuvelen en er vallen 70 
gewonden. Na het offensief van 28 september krijgt het 
regiment rust.

Op 9 oktober 1918 wordt het 11de Linie opgesteld ten 
oosten van Moorslede en begint het aan de verovering 
van 19 Km terrein tot aan de Leie.

Op 16 oktober wordt de oever van de Leie bereikt, na 
zware verliezen: 8 officieren en 74 soldaten en onderof-
ficieren sneuvelen.100 gekwetsten moeten gehospitali-
seerd worden.

Het was het laatste gevecht waaraan het 11de Linieregi-
ment deelnam voor op 11 november 1918 de wapenstil-
stand werd getekend.

Het 11de Linie heeft gedurende deze oorlog die meer 
dan 4 jaar duurde zeer heldhaftig gevochten voor de vrij-
heid van ons land, getuige hiervan de niet minder dan 
526 gesneuvelden en de vele honderden gewonden 
waarvan velen voor het leven verminkt.

Bronnen:  
- Beknopte geschiedenis van het 11 de Linieregiment, uitgegeven bij 
de overhandiging van het vaandel aan de Kampcommandant van Leo-
poldsburg op 04 mei  1984.
- Artikelenreeks over het 11de Linie , in het Belang van Limburg van 
mei 1972.
- Artikel van Colonel Préaux: “ Le 11ème  régiment de Ligne, Historique 
de la campagne 1914-1918”. 


