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Het is niet te geloven, maar Ons 11de 
viert in 2015 haar 10de verjaardag. 
Oktober 2005 was de start van een 
vereniging die de interesse in het mi-
litaire verleden levend houdt. Het zijn 
al vruchtbare jaren geweest en we mo-
gen als kleine vereniging fier zijn op de 
verwezenlijkingen. We mogen dus te-
recht een feestje organiseren in 2015. 

Maar wat gaan we doen? Weten jullie 
iets? Heb jij als trouw lid een idee hoe 
wij ons jubileum kunnen vieren? Laat 
het ons weten. Stuur je idee naar info@
ons11de.be. Is het jouw idee dat we 
kiezen, dan val je in de prijzen! Hiep, 
hiep, hoera!

NAAR HET NIEUWE LICHT ONS 11DE  WORDT 10 JAAR EN JIJ MAG MEEVIEREN!

WIL JIJ ONS HELPEN MET EEN TENTOONSTELLING?

Wij bevinden ons in de donkerste pe-
riode van het jaar. Inderdaad, op 21 
december is het wintersolstitium of 
winterzonnewende, de datum waar-
op wij de langste nacht en de kort-
ste dag beleven. Daarna beginnen 
de dagen stilaan terug te lengen en 
bereiden wij ons voor op het nieuwe 
licht, bron van nieuwe energie. Wij 
vieren dat traditiegetrouw met het 
Kerstfeest, dat reeds eeuwen, zij het 
onder andere benamingen, van voor 
de Christelijke tijdrekening stamt.
Dit nieuwe licht brengt Ons 11de in 
2015 tevens een jubileumjaar: wij 
vieren ons eerste decennium. Dit is 
uiteraard geen reden tot stilstand, 
maar het houdt vooral een aanspo-
ring in om ons, samen met onze 
trouwe leden, verder in te zetten 
voor het in herinnering brengen en 
het bekendmaken van het Hasseltse 
militaire verleden. Over ons 10-jarig 
bestaan vindt u meer elders in deze 
Nieuwsbrief, de 7de in de reeks.

Zoals gebruikelijk namen wij in de 
voorbije periode ook deel aan tal-
rijke plechtigheden en evenemen-
ten en richtten wij ook onze nu reeds 
traditionele Korpsuitstap in, ditmaal 
naar het Fort van Loncin, maar ook 
hierover vindt u meer berichtgeving 
verder in deze Nieuwsbrief.

Ook voor 2015 plannen wij allerlei 
activiteiten. U zal hierover uiteraard 
tijdig worden ingelicht. Een ten-
toonstelling, de ‘Mars van het 11de 
linie’ en de Jeneverfeesten staan al 
genoteerd. 
Bij gelegenheid van de jaarwisse-
ling wensen wij u allen prettige ein-
dejaarsfeesten toe: een gezellig en 
vrolijk Kerstfeest en vooral onze al-
lerbeste wensen voor 2015. Moge 
het nieuwe jaar voor u en voor uw 
dierbaren licht, levensvreugde, ge-
luk, gezondheid en voorspoed bren-
gen.  

Luk Oliestelder
Voorzitter

Beste lid, jouw nieuwe lidkaart voor 
2015 ligt klaar. Schrijf 5 euro over op 
het rekeningnummer BE BE77 9796 
3369 7742. Zodra het lidgeld ons be-
reikt, vertrekt de lidkaart per post in 
jouw richting. Alvast bedankt voor het 
vertrouwen. 

NIEUWE LIDKAARTEN MARS VAN HET 11DELINIE

We bereiden ons jubileumjaar 2015 nu 
al voor en daar hebben we jouw hulp 
voor nodig. We plannen een fototen-
toonstelling over Garnizoen Hasselt in 
december 2015. De hoofdthema’s van 
de expo zijn de militaire gebouwen en  
bezienswaardigheden.  Heb jij hier nog 
foto’s, documenten of verhalen over? 
laat het ons weten!

De ondervoorzitter, Willy Theunis, luis-
tert graag naar jou. Je kan hem bel-
len op 0474 56 91 45 of mailen naar  
theunisvandeput@skynet.be.

Op 9 april 2015 is het de 6de ‘Mars 
van het 11de Linie’. Schrijf de datum 
alvast in je agenda.
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De relatie tussen mens en dier over-
stijgt het militaire gegeven. Ze delen 
hetzelfde lot, maken dezelfde gruwel 
mee en staan dezelfde angsten uit. 
Door deze innige beleving gaat de 
soldaat het dier als een echte gezel 
aanzien. Het lijkt een luisterend oor te 
bieden, het laat zich vertroetelen, het 
vraagt aandacht en verzorging: even-
veel mogelijkheden om het kazernele-
ven, de oorlog even te vergeten.
De artilleristen en de mannen van de 
cavalerie smeden een effectieve band 
met het dier dat hen wordt toegewe-
zen. De infanteristen adopteren eerder 
honden, katten, apen, everzwijnen die 
aan het front worden gevonden of naar 
het front worden meegebracht.

Een oud gevechtsgeloof steekt ook 
opnieuw de kop op: manschappen kie-
zen mascottes uit. Deze dieren bren-
gen geluk en staan garant voor be-
scherming en overwinning. Het welzijn 
van het beest(je) is essentieel en zijn 
dood zou een slecht voorteken zijn. De 
dieren worden vermenselijkt en ver-
heerlijkt en betekenen voor de man-
schappen een onontbeerlijke steun en 
toeverlaat. Ze zijn trouwe gezellen en 
worden als regimentsmascottes vaak 
in de watten gelegd.

We laten je graag kennismaken met 
enkele trouwe “gasten” in onze regi-
menten. 
•	 Ons 11de Linieregiment: St Bernar-

dushond
•	 Het 4de Regiment Lanciers:  Pony
•	 Regiment Ardense Jagers: Ever-

zwijn
•	 Het 4de Linieregiment: 2 beren 

(Seppe en Tinneke)
•	 Artillerieregimenten Hasselt (31ste, 

62ste en 73ste): Bok (zie onze prijs-
vraag op pagina 4 !)

•	 6de Artillerieregiment: Ezel
•	 Een troetel voor de karabiniers 

(Kongo 1958): Aap
•	 Het 5de Linieregiment: Vos

Bron : Expo – Dieren in de Groote oorlog (2009) 
Koninklijk Legermuseum

GEZELSCHAPSDIEREN EN MASCOTTES: STEUN EN TOEVERLAAT.
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Traditiegetrouw was Ons 11de ook 
dit jaar goed vertegenwoordigd op 
de plechtigheden van november, ter 
nagedachtenis van de gevallenen. Op 
plechtigheid van 11 november gaf 
onze ondervoorzitter, de heer Willy 
Theunis, een mooie toespraak aan 
het Provinciaal Monument der Oor-
logsslachtoffers.  Proficiat Willy! Aan-
sluitend werden bloemen neergelegd 
aan het monument van het 11de Linie. 

Zondag 26 oktober namen niet minder 
dan 27 enthousiaste leden deel aan 
een bijzondere uitstap: ‘een bezoek 
aan het Fort van Loncin’. De gids Fer-
nand Moxhet, een Nederlandstalige 
gepensioneerde officier van de Artil-
lerie, wachtte ons op aan het museum 
van het fort. Om in de sfeer te geraken 
dompelde hij ons onder in de historiek 
van het fort. 

Aan het begin van de WO I maakte het 
Fort van Loncin deel uit van de forten-
gordel rond Luik, die toen bestond uit 
12 versterkte vestigingen. Het com-
plex van Loncin werd in 1888 gebouwd 
door Generaal Brialmont. Het fort had 
immens dikke muren, maar ze waren 
spijtig genoeg van ongewapend be-
ton. In augustus 1914 werd de bewa-
king van deze vesting verzekerd door 
ongeveer 500 artilleristen en een 80-
tal infanteristen (voornamelijk van het 
14de Linieregiment). Op 15 augustus 
doorboorde een granaat van 42 cm 
en 800 kg van het Duitse kanon ‘Dikke 
Bertha’, het gewelf van het kruitmaga-
zijn van het fort. Op dat ogenblik be-
vonden er zich ongeveer 350 Belgische 
militairen in de ondergrondse gewel-
ven. Niemand van hen overleefde de 
explosie. Voor al deze soldaten werd 
Loncin hun eeuwige graf.

Na de introductie werden we via de 
toegangspoort en de grachtengordel 
gegidst naar het wachtlokaal, enkele 
werkvertrekken, de doucheruimte en de 
wasplaats van het imposante fort. Deze 
locaties bleken de explosie nog behoor-
lijk doorstaan te hebben. Dit echter in 
tegenstelling met grote delen van het 
gangencomplex waar zeer duidelijk de 
brede en diepe barsten in muren, pla-

fonds en vloeren merkbaar blijven. 

De rondgang verliep vervolgens langs 
de ziekenboeg en een kort bezoek 
aan het Halifax Museum. Eenmaal toe-
gekomen bovenop het fort, wordt de 
omvang en de impact van de explosie 
pas echt duidelijk. Niet enkel de omlig-
gende betonnen constructies werden 
verbrijzeld en verspreid in het land-
schap. Ook de gepantserde koepels 
met houwitsers bleken niet bestand te 
zijn tegen het zware kaliber van ‘Dikke 
Bertha’. Wat nu overblijft is één grote 
puinhoop van beton, verwrongen staal 
en koude restanten van wat eens een 
schijnbaar onneembaar fort was. Bo-
ven op de necropool bevindt zich een 
monument om de bezoeker te duiden 
op het massagraf en de onmacht van 
de 350 gesneuvelde militairen. Een 
plaats om halt te houden, te bezinnen 
en respect te betonen. 
Een bijzondere plaats in het fort is de 
crypte, waar nu 43 verdedigers begra-
ven zijn in speciale nissen. We merken 
op dat één van hen een soldaat was 
van het 11de Linieregiment. Zijn naam: 

Armand Desamore, 31 jaar oud.

De rondleiding eindigt aan het ge-
denkteken van al die militairen die 
gesneuveld zijn op die fatale dag van 
15 augustus 1914. Hun namen werden 
vermeld op het Dagorder van het Bel-
gisch Leger van 4 augustus 1919.

Na een kort bezoek aan de kleine 
shop van het museum, verzamelt ie-
dereen op de bezoekersparking. Onze 
ondervoorzitter Willy sprak een te-
recht woord van dank uit aan de gids  
Fernand Moxhet. Om Fernand te dan-
ken voor zijn gedreven, meeslepende 
en bezielende manier van gidsen wordt 
hem een fles ‘De Piot’ overhandigd.
 
Het afsluiten van deze boeiende en 
leerrijke activiteit van Ons 11de ge-
beurde in stijl. Alle aanwezige leden 
werden getrakteerd op een borrel van 
onze huisjenever ‘De Piot’. Een geste 
die natuurlijk erg geapprecieerd werd. 
We kijken nu al uit naar de volgende 
‘schoolreis’ van Ons 11de.

BEZOEK VAN ONS 11DE AAN HET FORT VAN LONCIN

ONS 11DE OP NOVEMBERPLECHTIGHEDEN
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Lay-out
Luk Oliestelder

Contactadres
Eksterlaan 16
3500 Hasselt
info@ons11de.be
www.ons11de.be

Minister van Defensie vraagt 
hulp aan Ons 11de!

Ook de toen kersverse minister van 
Defensie, de heer Vandeput, en en-
kele leden van zijn kabinet brachten 
onze ‘Kantine Troep’ een bezoekje. 
Daarbij viel zijn oog op een mooie 
luchtfoto van de voormalige Kolo-
nel Dusartkazerne, het symbool bij 
uitstek van het militaire verleden van 
onze stad. De minister een echte 
Hasselaar,  sprak de wens uit dat deze 
foto ook zijn bureau op het ministerie 
in Brussel zou sieren. We vertellen je 
later graag meer hierover. 

Ook in 2014 nam ‘Ons 11de’ actief deel aan de Hasseltse Jeneverfeesten. De 
vorige twee jaren kon je ons vinden op het gezellige, iets te kalme, Kadetten-
pleintje en dat enkel op de zondag. Dit jaar stelden we onze ‘Kantine Troep’  
een heel weekend op in de Demerstraat. Dankzij het prachtige weer was het erg 
druk en de vele passanten hebben zo kennis kunnen maken met onze heerlijke 
en unieke jenever: de ongeëvenaarde  ‘De Piot’. We kregen ook schoon bezoek 
in onze kantine zoals van onze burgemeester mevrouw Hilde Claes vergezeld 
van de schepenen Michel Froidmont, Brigitte Smets en Valerie Del Re. 

JENEVERFEESTEN 2014, EEN STRALEND SUCCES!

SPEEL MEE EN WIN!

Jij kan een fles van onze ongeëve-
naarde jenever ‘de Piot’ winnen! 
Beantwoord deze vraag:

‘Wat is de naam van de mascotte van 
de Hasseltse Artillerieregimenten

(31ste, 62ste en 73ste)? ‘

Schiftingsvraag: 
Hoeveel juiste antwoorden

zullen we ontvangen?

Stuur jouw antwoord via e-mail naar 
info@ons11de.be of per post naar  
Eksterlaan 16, 3500 Hasselt

Alle leden, met uitzondering van de bestuurs-
leden, die hun lidgeld voor 30 januari 2015 
hebben gestort mogen deelnemen. De ant-
woorden moeten binnen zijn voor 30 januari 
2015. 
Vergeet niet je naam en adres te vermelden.

Frank Vanstreels legt met foto’s en do-
cumenten een periode vast die door 
vele Hasselaren niet eens gekend is.

Toch is Hasselt tijdens de WO II zowel 
voor de Duitsers als voor de Amerika-
nen een belangrijke stad geweest en 
meerdere malen gebombardeerd. Met 
tal van nieuwe feiten maar vooral met 
nieuwe en nooit eerder gepubliceerde 
foto’s, geeft dit boek een beeld van de 
periode 40 – 44 in onze stad en Kurin-
gen.

Het boek is te koop voor 25 euro en 
kan besteld worden bij de auteur op 
het nummer 0476 85 90 90.

BOMBARDEMENTEN OP HASSELT EN KURINGEN

EXPO ‘GEEN NIEUWS, GOED NIEUWS’

Er loopt in het kader van 100 jaar WO I in 
Het Stadsmus een expo ‘Geen nieuws, 
goed nieuws’. Tot 31 augustus 2015 
kan je er ontdekken hoe Hasselt de 
‘Groote Oorlog’ beleefde.
 

Het Stadsmus is open van dinsdag tot 
vrijdag van 10 tot 17 uur, op zater-, 
zon- en feestdagen van 13 tot 17 uur. 
Gesloten op maandagen, op 24, 25, 31 
december en 1 januari. De toegang tot 
de tentoonstelling is gratis.


