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MonuMent van de  oud-gedienden van  napoleon 
oud-kerkhof Hasselt

Het mooie standbeeld van de Boerenkrijg in Hasselt is algemeen gekend in ons 
land en werd in onze nieuwsbrief van januari 2013 uitvoerig beschreven. Het werd 
zoals men weet opgericht in 1898, honderd jaar na de Slag bij Hasselt op 5 de-
cember 1798. Minder gekend is echter het feit dat hier reeds in 1856 een monu-
ment werd opgericht ter nagedachtenis van de Hasselaren die, als vrijwilliger of 
in gedwongen dienst, sneuvelden voor Napoleon op de slagvelden van Europa( 
Polen, Pruisen, Oostenrijk, Rusland en Spanje).
 
‘Leipzig, Moskou, Petrograd zijn heel mooie namen...’, luidt de aanhef van het 
refrein van de moderne ballade ‘Een soldaat van Napoleon de Grote’.  De ballade 
werd geschreven door Louis Verbeeck en gezongen door Miel Cools. Onwille-
keurig denkt men bij het horen van dit lied aan de 156 Hasselaren die nooit meer 
terugkeerden naar hun geboortestad ‘met het standbeeld van een schrijver…’. 

Op een toenmalige bevolking van nog geen zesduizend inwoners was dit een 
aanzienlijk aantal en betaalde Hasselt een zware tol om de imperialistische doel-
einden van Napoleon te verwezenlijken. In onze stad werd destijds een vereni-
ging opgericht van oud-strijders van Napoleon, officieel ‘Les Frères d’Armes de 
L’Empire sous Napoleon 1er’. In de volksmond werd het ‘De Napoleonisten’. Hun 
vlag, een Franse driekleur wordt nog steeds op het Begijnhof bewaard. Op aan-
vraag van deze vereniging verleende de Hasseltse gemeenteraad, in januari 1856, toestemming om op het kerkhof 
een monument op te richten ter nagedachtenis van de gesneuvelden in dienst van de Franse Keizer. Het monument 
staat nog steeds op het Oude Kerkhof(Kempische Steenweg) aan de rechterkant van de kapel. 

Het gedenkteken is zeer eenvoudig van opvatting, een kubusvormig 
ondertsel met daarop een spitse pyramide rustend op vier bollen. Het 
geheel is in arduinsteen uitgevoerd. Op het onderstel staat aan de 
voorzijde het opschrift: ‘A la Mémoire des Frères d’Armes de L’Empire 
sous Napoleon 1er’. Aan de linkerzijde staan de namen van de bestuurs-
leden: S.F. Vandereyken(president), Droogmans(schatbewaarder) en J. 
Depats(commissaris). Aan de linkerzijde leest men de namen der com-
missieleden die met de oprichting van het gedenkteken belast waren, 
met bovenaan de naam van de toenmalige burgemeester M.A. Bamps 
en verder de namen J. Beeken, P. Misotten, J. Maris en P. Prengen.

Dit monument werd betaald door de leden der vereniging, zoals men kan 
lezen op een getuigschrift dat op 5 april 1856 werd afgeleverd. Het do-
cument is natuurlijk in het Frans opgesteld met bovenaan de afbeelding 

van de Franse Keizerlijke adelaar. Het getuigschrift eindigt met deze opmerkenswaardige zin: ‘…distribué à tous les socié-
taires sert d’eternel témoignage de leurs glorieux services sous les drapeaux de cet illustre Monarque’. Hun verering voor  
Napoleon Bonaparte verhelen ze zeker niet.

Het jaar 1856 was voor ons land nochtans een gevaarlijke tijd. In Frankrijk regeerde sedert 1852 een neef van  
Napoleon I, de Keizer aller Fransen, Napoleon III. Frankrijk was in die dagen weer de eerste macht op het Europese 
vasteland geworden. Napoleon III wilde in navolging van zijn beroemde voorganger aan Frankrijk weer de suprematie 
in Europa bezorgen. Het is een welbekend historisch feit dat hij ondermeer de inlijving van België in Frans staatsver-
band nastreefde. We mogen dank weten aan het wijze staatsmanschap van koning Leopold I, dat hij de onafhankelijk-
heid van ons land in die gevaarlijke periode heeft weten te bewaren. In dat zelfde jaar vierde men trouwens ook het 
vijfentwintigjarig regeringsjubileum van Leopold I. De Koninklijke familie bracht een officieel bezoek aan Hasselt op 
27 augustus 1856.

100 Jaar ‘grote oorlog’

Met Nieuwsbrief 5 begint het herdenkings-
jaar 2014 waarin een veelheid van plechtig-
heden ons zal herinneren aan het feit dat juist 
100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog 
begon. Er zijn weliswaar geen oud-strijders 
meer over van ‘La Grande Guerre’, zoals de 
Eerste Wereldoorlog in Frankrijk wordt ge-
noemd, maar het is zeker passend een pië-
teitsvolle herinnering te bewaren aan hen die 
gedurende vier lange gevaarvolle jaren hun 
leven veil hadden voor ons vaderland, voor 
zijn onafhankelijkheid en voor zijn vrijheid. 
Velen van hen hebben het hoogste offer ge-
bracht: hun leven. Anderen kwamen verminkt 
terug en zelfs de gelukkigen die lichamelijk 
ongedeerd uit de strijd kwamen waren voor 
de rest van hun leven toch niet meer dezelf-
de mensen. We buigen eerbiedig het hoofd 
voor hun nagedachtenis en voor deze van de 
honderdduizenden geallieerde vrienden die 
ons ter hulp kwamen alsmede voor deze van 
de burgerslachtoffers van deze wereldbrand.
Het spreekt voor zich dat ‘Ons 11de’ aan deze 
herdenkingsplechtigheden zal deelnemen. 
Het 11de Linieregiment heeft immers op zo-
veel plaatsen een roemrijke slag geleverd 
tegen een overweldigende overmacht en de 
benamingen van deze veldslagen prijken fier 
op het Regimentsvaandel.

Zoals in het afgelopen jaar zullen we ook nu 
weer tal van zaken inrichten. Houd voorzeker 
al de datum van de ‘Mars van het 11de Li-
nie’ vrij. U vindt hierover, zoals trouwens over 
de andere voorbije en geplande activiteiten, 
meer in deze Nieuwsbrief 5, de eerste van 
onze 3de jaargang.

Voor 2014 wensen we u allen van ganser 
harte geluk, voorspoed, gezondheid en le-
vensvreugde toe. Moge de slechtste dag van 
2014 nog altijd beter zijn dan de beste dag 
van 2013.

Luk Oliestelder
Voorzitter

de nacHt van de gescHiedenis
25 maart om 20 uur  - Borrelhuis Hasselt

In het kader van de talrijke herdenkingen van het begin van de 
eerste wereldoorlog, brengt Willy Theunis het verhaal van het 11de 
Liniergiment van het begin van ‘ De Groote Oorlog’.  Op de ‘Nacht 
van de geschiedenis‘ van het Davisfonds Hasselt, geeft hij een 
boeiend relaas over het vertrek van het 11de Liniergiment uit Has-
selt richting Luik en verder naar Den Yzer.

Op dinsdag 25 maart 2014, om 20 uur,  zal het Hasseltse Borrel-
huis het decor zijn van een veldtocht naar het verleden van onze  
garnizoenstad. 

Wil je erbij zijn? Je kan je inschrijven via Eddy Verbeken van  
Davisdsfonds Hasselt. Dat kan per e-mail hasselt@davidsfonds.net 
of telefonisch 0498 75 10 10. Leden van ‘Ons 11de’ betalen 5 euro. 
Niet-leden zijn natuurlijk ook welkom en betalen 8 euro.  Voor aller-
lei vragen en opmerkingen verwijzen we je graag door naar Eddy 
Verbeken.

Wil JiJ een HandJe toesteken tiJdens 
de Mars van Het 11de linie?

Op 17 april is het de 5de ‘Mars van het 11de Linie’. We zoeken 
nog enthousiaste leden, die ons willen helpen met kleine taak-
jes. Bijvoorbeeld hulp in de kantine of bij de inschrijvingen. Heb 
jij zin om te helpen? Bel of mail dan even naar Luk Oliestelder  
(0496 58 92 18 - luk.oliestelder@hasselt.be). 
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Einde 1916 beslisten de Duitsers om in Midden-Limburg 
een ‘Fliegerschiessschule’ ( een school voor de schoots-
opleiding van vliegeniers ) met een groot schietveld op te 
richten . Het schietveld strekte zich uit over de gemeen-
ten As, Genk, Maasmechelen, Zutendaal, Opglabbeek, 
Houthalen, Gruitrode, Meeuwen en Peer. De totale op-
pervlakte van het schietveld bedroeg meer dan 80 km² en 
een gedeelte ervan was het voormalige schietterrein van 
Cockerill in Houthalen.

In As werd er bij het schietveld ook een vliegveld aange-
legd. In maart 1917 begon men met de bouw ervan. De 
bouwmaterialen werden door de Duitsers opgeëist van 
de in aanbouw zijnde koolmijn van Waterschei. Hierdoor-
werd deze koolmijn tot sluiting verplicht.

Het vliegveld en de schietschool bestonden uit grote 
vliegtuighangars, constructie- en herstellingswerkplaat-
sen , schoolgebouwen voor de theorielessen, een atelier 
voor fotografie, keukens, huisvesting voor de soldaten,  
paardenstallen, koetshuizen, autogarages,  wasgelegen-
heden, een casino voor de officieren (mess officieren).

Voor de huisvesting van de soldaten werden de mijnwer-
kershuizen in As, Waterschei en Zwartberg in beslag geno-
men. Op 26 mei 1917 steeg het eerste vliegtuig op. 
In  een opleiding van drie weken in de ‘Fliegerschies-
sschule’ leerden de luchtwaarnemers schieten, waarne-
men en fotograferen vanuit een vliegtuig. Tevens werd er 
geoefend in het bombarderen vanuit vliegtuigen en werd 
er geëxperimenteerd met gifgas op honden en schapen.

Rond het vliegveld lag een aarden wal met als doel de ko-
gels op te vangen. Op het plein voor deze aarden wal was 
er een smal spoor van twee kilometer lengte aangelegd 
in de vorm van een  acht, waarop een elektrisch aange-
dreven platform reed. Op dit platform was een geraamte 
van een vliegtuig geplaatst dat door een mechanisme ver-
schillende plotse bewegingen kon maken. De waarnemer 
gewapend met zijn machinegeweer nam plaats in het ge-
raamte en bewoog op het platform over het vliegplein. 
De schutter moest de bewegende schijven die overal kon-
den verschijnen zo goed mogelijk treffen. De geallieerde 
vliegtuigen verschenen ondertussen in natuurlijke grootte 
in de omgeving.

duitse ‘FliegerscHiessscHule ‘ ascH (1917-1918) Het 11de linie in de verenigde staten van aMerika
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Op het vliegplein FOKKER vliegtuig

nieuWe lidkaarten 2014

Beste lid, uw nieuwe lidkaart voor 2014 ligt klaar. Zodra het lidgeld ons bereikt, vertrekt de lidkaart per post in uw 
richting. Alvast bedankt voor het vertrouwen.

goed nieuWs slecHt nieuWs

Het goede nieuws is dat er weer voldoende voorraad is van onze heer-
lijke jenever ‘De Piot’.  Het slechte nieuws is dat de accijnzen op de jene-
ver zijn gestegen. Daardoor is ook onze prijs lichtjes mee geëvolueerd. 
Desalniettemin blijft ‘De Piot’ een jenever om in huis te halen. Vanaf nu 
betaal je 16 euro voor een fles ambachtelijke graanjenever van Stokerij 
Wissels. Leden kunnen ‘de jenever van garnizoen Hasselt’ aanschaffen 
aan 14 euro per fles. 
Je kan een fles kopen bij één van onze bestuursleden of een mailtje stu-
ren naar info@ons11de.be. In Hasselt leveren we het zelfs aan huis.


