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ErfgoEdgEnEraals van ons 11dE

In de aanloop naar de activiteiten rond de honderdjarige herdenking van de eerste We-
reldoorlog ging ons stadsmuseum op zoek naar getuigenissen en voorwerpen die met 
WOI te maken hadden: foto’s, medailles, dagboeken, prentkaarten, brieven… die een 
verhaal vertellen over Hasselaren tijdens die periode.
Gedurende de voorbije twee jaar ontvingen de inwoners van alle wijken en deelgemeen-
ten een uitnodiging om hieraan deel te nemen in de bus.
Het boegbeeld van het project was Karin De Greeve.  Zij heeft een bijzonde-
re interesse in de geschiedenis van de wereldoorlogen en heeft er ook een per-
soonlijke band mee. Ze koestert het oorlogsdagboek van haar grootvader 
en is op zoek naar de geschiedenis die er achter schuil gaat. Karin… onze 1ste  
GENERAAL.

Van de wijk Banneux kwam Henri Polus uit de bus met een militaire stafkaart van het 11de 
Linie uit 1910, een panoramisch zicht van onze stad uit 1916 en een foto van een geschut 
met Duitse Feldrekruten-Depot 4 op het Molenplein.  Die soldaten logeerden in de Witte 
Nonnenkazerne. Henri… onze 2de GENERAAL.

Lutgarde Frederix, uit de deelgemeente Sint-Lambrechts-
Herk inventariseerde de 110 West-Vlaamse vluchtelingen 
die bij de derde slag om Ieper in 1917 in Sint-Lambrechts-
Herk onderdak kregen. De zoektocht naar families van na-
bestaanden begon met een foto uit het album van haar 
tante Irma en foto’s van twee jonge meisjes, Louisa en  
Maria Pyck, en met resultaat. Lutgarde en haar familie onder-
houden nu met nog nauw contact met de familie uit Hand-
zame. Lutgarde… onze 3de GENERAAL.

Het verhaal van onze 3 winnaars en dat van andere winnaars werd nauwkeurig opgetekend, een fotograaf legde hun 
erfgoedstuk vast voor de eeuwigheid en het kreeg een maand een speciale plek in het museum. Tevens kregen zij 
als overwinnaars een speciale uitnodiging voor hun familie en vrienden voor een begeleide museumrondleiding met 
receptie. Zeg nu zelf…Super!… en wat ons betreft toch ook om trots op te zijn. Proficiat.

Er zijn nog BElgEn

We kunnen er niet omheen. In het hele land 
duikt een ‘Brazilië-virus’ op. Er zijn plots weer 
even geen Brusselaars, Walen of Vlamingen 
meer, maar enkel nog Belgen die klaarstaan 
om onze Rode Duivels naar de hoogste voet-
balglorie te roepen. Voor al die supporters 
blijkt ‘Eendracht maakt Macht’ dus nog bete-
kenis te hebben.
Op het ogenblik dat deze Nieuwsbrief 6 wordt 
opgesteld is het Braziliaanse avontuur al zeer 
goed verlopen voor de Rode Duivels. Op naar 
de 8ste finales. De voetbalmanie doet Ons 
11de echter niet stilzitten. Ook in dit eerste 
semester werden weer succesvolle activiteiten 
georganiseerd. Op dinsdag 25 maart 2014 gaf 
onze Ondervoorzitter Willy een gesmaakte le-
zing over ons roemruchte 11de Linieregiment 
in de grote zaal van het Borrelhuis. Meer hier-
over verder in de Nieuwsbrief. 
Onze ondertussen reeds traditionele Mars van 
het 11de had plaats op donderdag 17 april 
2014. Een iets frissere morgen veranderde al 
vlug in een zonnige dag en liet de ruim 500 
deelnemers toe te genieten van hun tocht. 
Een aantal van onze leden kwam als vrijwil-
liger ons bestuursteam versterken, waarvoor 
onze oprechte dank. Voor het eerst werd er 
een geleide stadswandeling voorzien langs de 
voor Ons 11de belangrijke sites. Noteer alvast 
de datum voor volgende editie: donderdag 9 
april 2015.
Noteer ook reeds de data voor de Hasseltse 
Jeneverfeesten op 18 en 19 oktober. Maak ze-
ker tijd voor een halte bij de stand van Ons 
11de. Kom er genieten van onze uitzonderlijke 
jenever ‘De Piot’.
Ook in het voorjaar waren we met een delega-
tie en vaandel aanwezig op belangrijke plech-
tigheden: op zondag 13 april 2014 in Merkem 
en op donderdag 8 mei in Hasselt aan het  
Nationaal Monument van de Oorlogsvrijwil-
ligers en aan het Provinciaal Oorlogsmonu-
ment voor de herdenking van de Bevrijding. 
De vakantie staat nu voor de deur. Ik hoop 
dat ze u en uw familie een zonnige, ontspan-
nende en aangename tijd mag bezorgen met 
een veilige terugkeer naar huis voor hen die 
andere oorden (Brazilië?) opzoeken. 

Luk Oliestelder
Voorzitter

gEEf ons jouw E-mailadrEs

Heb jij een e-mailadres? Kennen wij dat al? Neen! Stuur ons jouw  
e-mailadres toe op henri.polus@telenet.be. Zo kunnen wij ons 
adressenbestand vervolledigen en verbeteren. Dan kunnen we je 
in de toekomst veel vlugger en accurater op de hoogte houden. 
Alvast bedankt. 

BEzoEk ook EEns dE fotomuur 
in café ‘t stadhuis

Sinds kort siert het wapenschild van het 11de Liniere-
giment een muur van café ‘t Stadhuis. Dit wapenschild 
wordt geflankeerd door foto’s en voorwerpen van het be-
roemdste regiment van onze garnizoensstad. De waard 
van de kroeg, Danny, heeft er zijn fotomuur volledig ge-
wijd aan het 11de linieregiment. Op voorzet van stam-
gast Jos, is onze ondervoorzitter, Willy, in zijn archieven 
gedoken. De mooie selectie kan je gaan bewonderen in 
café ‘t Stadhuis op het Groenplein.   Je kan er trouwens 
ter plaatse genieten van een heerlijke borrel: De Piot. 

jEnEvErfEEstEn 18 En 19 oktoBEr 2014

Ons 11de zal weer aanwezig zijn op de Hasseltse Jeneverfeesten 
in oktober van dit jaar. De details van de plaats en omkadering zijn 
vandaag de dag nog niet gekend. Dat neemt niet weg dat je de 
data in je agenda kan noteren.  Als we je e-mailadres hebben, kun-
nen we je tijdig laten weten waar je ons kan vinden. Dus noteer 18 
en 19 oktober in je agenda. Tot dan.

rEchtzEtting artikEl van januari 

In ons nummer van januari brachten we een artikel over onze jon-
gens in Amerika. We vergaten echter te vermelden dat het een 
uittreksel was uit de Legerbode van 6 april 1919. Voila, hiermee is 
dit rechtgezet.
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kom dat ziEn!

Frank Vanstreels stelt 
met veel trots de  
fototentoonstelling over  
de ‘Bombardementen 
WO II en de Bevrijding 
van Hasselt’ voor. Van 
8 tot 26 september kan 
je deze tentoonstelling 
bezoeken in de Foyer 
van de Voorzorg. De in-
kom is gratis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

TENTOONSTELLING      

                     

In de foyer  van de voorzorg   
 

         3500   Hasselt 
 

Elke werkdag van 
 

26 september  
 

                                                                          

 

                     

tijdens  WO2 
 

 

BOMBARDEMENTEN op      

Frank   
 

HASSELT   en  KURINGEN 
 

1944 
 

                       8 september t.e.m.   
 

 

+ 70 JAAR BEVRIJDING! 
 

Capucienenstraat 10 
 

2014         
                              met 
 

         In samenwerking 
 

   08.00 tot 17.00 
  Vrijdag van 08.00-12.00!    
 Gratis inkom!! 
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dE dodEndraad

De dodendraad was een elektrische versperring aan de 
grens tussen België en Nederland tijdens WO I. Hij werd 
in het voorjaar van 1915 opgericht omdat het Duitse le-
ger er niet in slaagde om de kilometerslange rijksgrens 
hermetisch af te sluiten. Veel mensen konden daardoor 
de grens overschrijden: vrijwilligers voor het Belgische 
leger, spionnen, bezorgers van clandestiene post, ver-
zetslui, smokkelaars en vluchtelingen. 
De dodendraad strekte zich uit van het Zwin in Knok-
ke tot de voorsteden van Aken. Hij stond op Belgisch 
grondgebied, maar volgde niet heel nauwkeurig de 
grens. De grens tussen Knokke en het Drielandenpunt 
is bijna 450 kilometer lang. Om deze afstand wat in te 
korten, kwamen grote stukken Belgische grond achter 
de dodendraad te liggen. De vaak gebruikte benaming 
“niemandsland” hiervoor is misleidend omdat dit van het 
binnenland afgesneden gebied door de Duitsers werd 
bezet als er bewoning was. De inwoners zaten dan opge-
sloten tussen de dodendraad en de rijksgrens, die door 
het Nederlandse leger met prikkeldraad was afgesloten.
De dodendraad werd opgericht in opdracht van het 
Duitse bezettingsleger. Eerst werd het traject bepaald 
en het terrein ontbost. Voor de bouw werden Duitse 
militairen van de Landsturm ingezet, evenals Russische 
krijgsgevangenen en Belgische arbeiders, van wie er ve-
len naar Nederland vluchtten. In april 1915 werd gestart 
met de werkzaamheden. Sommige stukken waren volle-
dig klaar in juni 1915, andere volgden in augustus 1915. 
In Geistingen en Ophoven werd de draad pas medio 
1916 opgericht. Vanaf 24 juli 1915 werden de delen van 
de draadversperring die klaar waren onder stroom gezet. 

Meestal telde de versperring vijf of zes draden, op een 
dertigtal centimeter van elkaar gespannen en bevestigd 
aan de Belgische kant van elke paal. Hoog daarboven 
waren nog twee draden aangebracht voor de stroom-
voorziening. In principe moest er gladde draad gebruikt 
worden van drie tot vijf millimeter doorsnede, maar de 
bouwers beschikten niet over een voldoende voorraad, 
zodat ook vaak prikkeldraad werd gebruikt. Aan beide 
zijden van deze versperring stond op ongeveer ander-
halve tot drie meter afstand een evenwijdig lopende, 
ietwat lagere en stroomvrije prikkeldraadversperring ter 
bescherming van mens en dier. 

 

Door de plaatsing van de versperring was de gewone 
toegang tot Nederland volledig afgesloten. Het grens-
verkeer nam sterk af. Dat was voor de grensbewoners 

bijzonder pijnlijk. Hun vrienden en familieleden leefden 
immers in twee landen. Alle verkeer naar Nederland 
werd verboden of kon enkel geschieden onder strenge 
Duitse controle. Landbouwers die akkers of weiden aan 
de overkant van de versperring hadden liggen, soms op 
slechts een paar honderd meter van hun hoeve, moesten 
kilometers omweg maken om via een poort hun velden 
te kunnen bereiken - als ze er al de toelating voor kregen.
De meeste mensen uit de grensregio in die tijd waren nog 
niet vertrouwd met elektriciteit en men kende het gevaar 
niet. Het is bekend dat sommigen de draden handma-
tig getest hebben, meestal met de dood tot gevolg. De 
Duitsers plaatsten beschermingsdraden aan weerskan-
ten van de elektrische versperring. Ze verklaarden de 
grenszone tot verboden gebied en hingen er witte bord-
jes, waarop in drie talen stond geschreven: “Hoogspan-
ningsleiding, levensgevaar!”. Priesters waarschuwden de 
gelovigen vanop de kansel voor de gevaren van de do-
dendraad. Leerkrachten deden hetzelfde in hun klas. 

De cijfers van het aantal dodelijke slachtoffers lopen uit-
een van enkele tientallen tot minstens vijfduizend. Beide 
uitersten zijn ongeloofwaardig. Belangrijk is de vraag 
welke overlijdens er geteld worden. Alleen de geëlek-
trocuteerde doden of ook zij die nabij de versperring zijn 
neergeschoten? Prof. dr. Alex Vanneste documenteerde 
vanaf de oprichting zo’n 850 dodelijke slachtoffers. On-
getwijfeld waren er meer. Er zijn echter weinig gegevens 
hierover bewaard gebleven: België was bezet, de grens-
streek was verboden gebied en de pers werd gecensu-
reerd. Duitse verslagen van de grensbewakingtroepen 
zijn bijna allemaal verdwenen. 
Bijna driehonderd slachtoffers zijn gevallen aan de Lim-
burgse grenzen. Limburg was dan ook de provincie met 
het langste traject van de versperring: bijna de helft van 
de totale afstand van 332 km.

Er werden heel wat manieren bedacht om langs de Draad 
te komen, zonder geëlektrocuteerd te worden. Een veel 
gebruikte manier was het omkopen van Duitse militairen 
zodat die tijdelijk de elektriciteit uitzetten, dan wel op 
een andere manier een helpende hand boden. Het ge-
beurde wel eens dat een gemaakte afspraak niet na werd 
gekomen en de omkoper de dood vond. Aan Duitse zijde 
werd getracht omkoperij te voorkomen door onder meer 
de bewakingstroepen regelmatig te vervangen en de 
wachtloopschema’s op een zo laat mogelijk tijdstip be-
kend te maken.
In de aanvangsperiode vluchtten ook tal van mensen door 
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de mergelgrotten bij Kanne en Riemst, met toegangen en 
uitgangen zowel in België als in Nederland. Na enige tijd 
hadden de Duitsers een en ander door en metselden ze 

de toegangen tot de mergelgrotten gewoon dicht. Som-
migen probeerden met een ladder over de versperring 
te geraken. Daar gebeurden evenwel nogal wat tragische 
ongevallen mee. In de Voerstreek, maar ook op andere 
plaatsen, sprongen vluchtelingen zelfs met een polsstok 
over de versperring.
 
Een andere manier om te passeren was het gebruik van 
niet-geleidende voorwerpen die voorkwamen dat het li-
chaam in aanraking kwam met de draden. Voorbeelden 
hiervan waren houten tonnen, houten fietsvelgen, rub-
bermatten, rubber kledij of een dubbele trap. Tenslotte 
waren er ook houten passeursramen gemaakt die inge-
klapt onder de kleding naar de grens gesmokkeld konden 
worden. Ze werden tot raamwerk uitgeklapt en tussen de 
draden geplaatst waardoor er een doorgang ontstond 
van isolerend hout.

Er wordt geschat dat circa 25.000 personen over de grens 
zijn geraakt terwijl de Draad in bedrijf was.

Wanneer de Duitsers registreerden dat er personen wa-
ren verdwenen, onder andere doordat er een meldings-
plicht was voor mannen, werden de achterblijvers ge-
straft met hoge boetes en soms met verbeurdverklaring 
van huis en inboedel. Daarnaast werd de avondklok ver-
vroegd voor woonkernen waar in de buurt de vlucht had 
plaatsgevonden.

De dodendraad werd na de Wapenstilstand door de Bel-
gische overheid als oorlogsbuit beschouwd, maar bleek 
op veel plaatsen al verdwenen. In Weelde-Statie (Ravels) 
werd de dodendraad een paar dagen voor het einde van 
de oorlog gesloopt. Het materiaal werd door landbou-
wers hergebruikt om hun weilanden te omheinen.
 
Op meerdere plaatsen langs de Belgisch-Nederlandse 
grens zijn in de loop der tijd monumenten in de vorm 
van een reconstructie van de Draad of een plaquette ge-
plaatst. Een van de reconstructies is bij grenspaal 174 ten 
noordwesten van Hamont. Zoals het origineel bestaat de 
versperring uit drie parallelle rijen van twee meter hoge 
dennenhouten palen met aan de middelste rij isolatoren 
en een zestal draden. Vergelijkbare reconstructies van de 
elektrische draadversperring zijn te vinden in Zonderei-
gen, Molenbeersel en het Karrenmuseum in Essen.

nacht van dE gEschiEdEnis
het 11de linie in het begin van de groote oorlog

Op vraag van Davidsfonds Hasselt gaf Willy Theunis, op 25 maart 
een lezing over ‘het 11de linie in het begin van WOI’. De voordracht 
was een onderdeel van ‘de Nacht van de Geschiedenis’, een jaar-
lijkse activiteit van het Davidsfonds over heel Vlaanderen. In zijn 
bekende, enthousiaste stijl sprak Willy met grote deskundigheid 
voor meer dan 100 geïnteresseerde toehoorders in de bovenzaal 
van de taverne ‘Het Borrelhuis’ (tevens oud militair hospitaal). Hij 
liet het 11de Linie terug tot leven komen in de twee delen van 
zijn uiteenzetting. In een eerste deel gaf hij een overzicht van de 
geschiedenis van het 11de Linieregiment en in een tweede deel 
besprak Willy de troepenbeweging van het Regiment in het begin 
van de ‘Groote Oorlog’. De uiteenzetting werd geïllustreerd met 
geprojecteerde beelden. Willy, heeft de aanwezige, zeer geïnte-
resseerde toehoorders, uren weten te boeien met zijn verhaal. In 
zijn gedreven stijl is Willy er in geslaagd om het roemrijke 11de 
Linieregiment terug tot leven te brengen voor de Limburgers en 
voor de Hasselaren in het bijzonder. We zijn als vereniging blij en 
fier dat onze ondervoorzitter de vele bezoekers een leuke avond 
heeft bezorgd. Proficiat en bedankt! 


