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BEDANKT LUK !

Na een mandaat van meer dan 10 jaar 
heeft onze voorzitter Luk Oliestelder 
de wens geuit zijn voorzitterschap 
over te dragen om wat meer tijd te 
kunnen besteden aan zijn intussen flink 
uitgegroeid gezin. 

Alhoewel wij deze beslissing betreuren 
willen en kunnen wij niet anders dan er 
respect voor op te brengen. Gelukkig 
verlaat Luk Ons 11de niet. Omdat Ons 
11de hem, als medestichter, zo nauw aan 
het hart ligt, zal hij zich blijven inzetten 
als bestuurslid zodat zijn opgedane 
ervaring niet verloren gaat.

Luk was erbij vanaf het eerst uur, vanaf 
de eerste bijeenkomt die op initiatief 
van toenmalig Burgemeester, thans 
Gouverneur, Herman Reynders, meerdere 
geïnteresseerden samenbracht. De 
rangen werden echter snel uitgedund 
toen bleek dat er ook actieve en 
effectieve prestaties werden verwacht.
De 11 stichtende dapperen vormden dan 
het eerste bestuur en zij verkozen unaniem 
Luk Oliestelder tot eerste voorzitter 
van Ons 11de. Zijn enthousiasme, zijn 
gedrevenheid, zijn uitstraling, zijn zin 
voor initiatief en zijn voortrekkersrol 
waren immers een voorbeeld voor allen.
Luk was niet enkel onze voorzitter, 
hij was tevens onze Ambassadeur bij 
Stads- en Provinciebestuur en de lay-
out manager van onze Nieuwsbrief.
In naam van het voltallige bestuur, 
en ik ben er zeker van ook te mogen 
spreken in naam van al onze leden, 
wens ik hier publiekelijk onze dank 

te betuigen aan onze uittredende 
voorzitter voor zijn continue inzet, 
voor zijn deskundige leiding, voor zijn 
uitstralende natuurlijke vlotheid, voor 
zijn jovialiteit, voor zijn vriendschap. 
Onder zijn voorzitterschap groeide Ons 
11de uit van een handvol begeesterden 
tot een geoliede organisatie van meer 
dan 150 leden met een eigen jenever 
“De Piot”, de heropleving van de 
Mars van het 11de en een halfjaarlijkse 
Nieuwsbrief.

Het bestuur heeft met eenparigheid 
aan onze Ondervoorzitter Willy Theunis 
gevraagd om Luk op te volgen. Willy 
beschikt over dezelfde gedrevenheid 
en hetzelfde enthousiasme als Luk, hij is 
medepionier en verving reeds meerdere 
malen succesvol de voorzitter bij belet. 
Hij is een groot kenner van de militaire 
geschiedenis van Hasselt en bovendien 
was hij de grote manitou achter onze 
opeenvolgende tentoonstellingen die in 
de oude gevangenis, thans Universiteit 
Hasselt, en in het Stadsmus werden 
ingericht.

Willy heeft zich bereid verklaard om, zij 
het tijdelijk, de functie van Voorzitter 
waar te nemen en wij danken hem 
daarvoor. Samen met hem zal het ganse 
bestuur zich blijven inzetten voor de 
groei en de bloei van Ons 11de om het 
grootse militaire verleden van Hasselt 
levendig te houden.

Bedankt Luk ! 
Goede Vaart Willy !

Aimé Raymaekers

De tentoonstelling ‘Hasselt garnizoensstad 
in woord en beeld’ in december 2015 was 
een groot succes. We hebben dan ook 
besloten om er een boekje van te maken. 
Er is al een proefdruk van gemaakt. Die 
gaan we nog verbeteren en aanvullen 
en we plannen om in het najaar een 
publicatie te maken voor iedereen die 
interesse heeft. We houden jullie op 
de hoogte. 

‘HASSELT GARNIZOENSSTAD’ 

IN BOEKVORM!

De zomer is nog maar net begonnen en wij denken al aan de Hasseltse 
Jeneverfeesten. We hebben alvast een plaatsje aangevraagd. We weten dat we 
in het weekend van 15 en 16 oktober onze heerlijke jenever weer gaan schenken. 
Maar we weten nog niet waar we onze ‘Kantine Troep’ gaan neerzetten. Ons 
plaatsje in de Demerstraat is niet meer beschikbaar. We laten jullie tijdig weten 
waar we te vinden zijn op de Hasseltse Jeneverfeesten. 

Alle info over de Jeneverfeesten op www.jeneverfeesten.be

WIJ DENKEN NU AL AAN DE JENEVERFEESTEN!

GA JE MEE NAAR DE ‘BRUG 

VAN VROENHOVEN’?

Op zondagnamiddag 25 september 2016 
is er een uitstap voorzien naar de ‘Brug 
van Vroenhoven’ met een bezoek aan 
het nieuwe museum.
 
Onder leiding van een gids bezoeken 
we deze bijzondere plaats. De rondgang 
duurt ongeveer 2 uur. Noteer deze 
datum alvast in jullie agenda. Details 
en mogelijkheid tot inschrijving volgen 
later in een apart schrijven.
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HET GEHEIM LEGER IN LIMBURG TIJDENS WO2 -DEEL 2

In het eerste deel van deze serie over het Geheim 
Leger beschreven we de eerste pogingen tot oppositie 
tegen de bezetter. Die oppositiebewegingen 
evolueerden echter stilaan naar georganiseerde 
patriottische weerstand: 

Lucien Collin, chef van het Nationaal 
Legioen in Limburg, werd de 
organisator voor de provincie van het 
ontsnappingsnetwerk voor geallieerde 
gevangenen en neergestorte piloten 
“Comète”. *
Majoor Coppenolle van het Belgisch 
Legioen geeft, alvorens Hasselt te verlaten, 
enkele van zijn officieren de opdracht 
om de ligging van de schijnwerpers 
en verkenningsposten van de Duitse 
luchtafweer nauwkeurig op te tekenen 
om ze naar Londen door te geven.

In Sint-Truiden begon de NKB inlichtingen 
te verzamelen over het vliegveld van 
Brustem teneinde ze aan de Britten door 
te spelen via de organisatie “Bayard”.**

In Hasselt vergaarde Lefèbvre inlichtingen 
uit de ganse Provincie en gaf ze door aan 
de BNB te Brussel, die ze ter bestemming 
zond via de organisatie“Mill”** 

In het andere kamp zou het VNV, dat 
een authentieke Vlaamse politiek wilde 

voeren, hoe langer hoe meer verplicht 
worden het spel van de Duitse bezetter 
te spelen.

De inlichtingen en ontsnappingen 

betekenden een steun voor de 
geallieerden, maar ze vormden nog geen 
rechtstreekse strijd tegen Duitsland. In 
de BNB tekende zich, vooral onder de 
jonge onderofficieren, een beweging af 
die de oorlog in zijn volle consequentie 
wou doordrijven door de wapens op te 
nemen en de vijand op zijn eigen terrein 
te gaan bestrijden, dat van het geweld. 
“Ik reken volledig op uw onwrikbare 
wil om de vijand te verjagen en uw 
geboorteland te bevrijden…” schreef 
Lefèbvre aan zijn sectorcommandanten 
in zijn maandverslag van maart 1942.

Hij had ambitieuze plannen waarbij de 
instructies van de “Intelligence Service” 
betreffende het inwinnen van inlichtingen 
en de voorbereiding van de gewapende 
strijd nauw met elkaar verweven waren. Een 
gevechtstactiek had hij niet voorhanden 
en er was een nijpend tekort aan wapens 
waardoor zijn plannen eerder op een 
vrome wens uitdraaiden. Maar hoe dan 
ook, belangrijker was dat er van de 
geschriften van Lefèbvre een onfeilbaar 

geloof in de uiteindelijke overwinning 
uitging.

Als zeer nauwgezet leider regelde hij zelfs 
het taalgebruik binnen de beweging. 
De bevelen van de provinciechef aan 
de sectorcommandanten zouden in 
het Frans gegeven worden. Deze van 
de sectorcommandanten aan de lagere 
echelons in het Vlaams.

De leider van de Limburgse BNB verraadde 
op deze manier dat hij tot de francofone 
bourgeoisie behoorde. Zijn gebrek aan 
verbondenheid met het gewone volk 
speelde in zijn nadeel wanneer het ging 
om de rekrutering en de uitbreiding van 
zijn beweging. Op dat vlak zal de opvolger 
van Lefèbvre als een authentieke Vlaming 
optreden: de Lambrechts-beweging zal 
exclusief de eigen streektaal gebruiken.
Lefèbvre gaf zijn activiteiten hoe langer 
hoe meer een clandestien accent. Op het 
hoger vermeld verslag stond in het rood 
geschreven: “Te verbranden na lectuur”. 
Maar het was te laat. De Duitse politie 
hield zijn vaderlandslievende activiteiten, 
die aanvankelijk in het volle daglicht 
plaatshadden, in het oog. Zij had de 
evolutie van de beweging ongetwijfeld 
door en op 8 mei 1942 wordt Robert 
Lefèbvre aangehouden.

De aanhouding van haar leider betekende 
een zware klap voor de beweging. De 
leden raakten in paniek; zij vreesden voor 
massale aanhoudingen. Vanuit de plaats 
waar hij gevangen zat, gaf Lefèbvre het 
bevel alle activiteiten te staken en de 

* Comète: was een ontsnappingsroute die vanuit België gebruikt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog om naar Engeland 
te gaan. Het netwerk werd al in het begin van de oorlog opgericht door Andrée de Jongh, een 24-jarige vrouw uit Brussel, 
vooral om geallieerde piloten, die neergestort waren, te helpen ontsnappen. Het Comètenetwerk bracht tijdens de jaren 
1942-1945 zo’n 800 geallieerde soldaten en ongeveer 300 vliegeniers in veiligheid.
** Bayard en Mill:  clandestiene inlichtingendiensten. In 1944 bestonden er niet minder dan 37 in ons land.

Gedenkplaat van Lucien Collin in de Demerstraat te Hasselt

Tony Lambrechts
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documenten te verbergen. Zijn adjunct 
Kalmès voerde dat onmiddellijk uit. 

Gedurende verscheidene weken bleef 
de beweging inactief. Maar het onweer 
dreef over zonder andere slachtoffers 
te maken. De eerste die zich terug 
buiten waagde, was Tony Lambrechts, 
de chef van de sector Hasselt. Tony is 
eenendertig. Hij is de zoon van een 
bescheiden kleermaker en tweede uit 
een gezin van zes kinderen. Hij was 
nog geen 17 toen hij dienst nam bij het 
leger en de rangen vervoegde van het 
11de Linie. 

Zijn veldtocht van mei 1940, die hij 
voerde als 1ste sergeant, doch met de 
bevoegdheden van adjudant instructeur 
bij het 20ste Linie, beperkte zich tot een 
terugtocht van 18 dagen. Zijn regiment 
loste omzeggens geen schot.

Op 20 januari 1941 keerde hij terug naar 
de ouderlijke woning na gedurende 
zeven maanden de vernederingen van 
het krijgsgevangenkamp te hebben 
doorstaan. Vanaf zijn terugkeer gaat 
Tony zich mengen in de activiteiten van 
de BNB. Hij wordt de verantwoordelijke 
voor de sector Hasselt. 

Met de zienswijzen van Lefèbvre stemt 
hij echter slechts gedeeltelijk in. Als 
voorstander van de harde lijn verwerpt 
hij het idee van de ordehandhaving en wil 
hij een beweging waarvan de opdracht, 
de organisatie en de discipline zuiver militair 
zouden zijn. De enige bestaansreden van 
de beweging moet de strijd tegen de                

vijand zijn. Aangezien luitenant Kalmès, 
de adjunct van Lefèbvre, geen teken van 
leven meer geeft, besluit Tony Lambrechts 
de zaak onder handen te nemen.

We brengen graag een vervolg op deze geschiedenis 
van het Geheim Leger in Limburg tijdens WO2, in 
een van onze volgende nieuwsbrieven.

Tony Lambrechts  als krijgsgevangene

COLOFON

Teksten
René Lambrechts
Francis Slegers
Aimé 
Raymaekers
Willy Theunis
Jan Berger

Lay-out
Luk Oliestelder

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

De familie Lambrechts enkele jaren voor de oorlog met staand van links naar rechts: René, Emma, 
Louis, Gusta en Tony; zittend Louis en vader Theophiel met het schilderij van de overleden moeder. 

MARS VAN HET 11DE LINIE

Op de zonnige donderdag 21 april 
mochten we in samenwerking met 
Defensie (Prov Comdo Limburg) 
en de wandelclub De Dragonders, 
onze 7de editie van de Mars van 
het 11de organiseren. Voor heel wat 
medewerkers werd al om 06.00 u 
appel geblazen in de Mess Leopold 
in Leopoldsburg om ervoor te zorgen 
dat er voldoende proviand zou zijn 
voor de deelnemers. En deelnemers 
waren er….Voor de 32 en 43 km 
afstanden mochten we 178 burgers 
en 53 militairen verwelkomen. Voor de 
‘gewone’, lokale wandelingen (4, 8, 14 
en 20 km) noteerden De Dragonders 
maar liefst 600 inschrijvingen van 
burgers. Een prima opkomst! Op elk 
wandelparcours waren rustpunten 
voorzien waar de deelnemers even op 
adem konden komen en genieten van 
een verfrissing of een hapje.
 
De organisatoren mochten heel wat 
positieve reacties ontvangen. Terecht, 
want het verloop van de dag verliep 
quasi vlekkeloos. Daarom: een dikke 
proficiat en een welgemeende dank 
u wel aan alle medewerkers die deze 
dag tot een topdag gemaakt hebben. 

We kijken al uit naar de  editie in 2017 
die zal doorgaan op donderdag 20 
April. Dit maakt van de Mars van het 
11de  Linie een ‘Mars van de Smaak’.
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Op woensdag 23 maart 2016 heeft onze goede vriend Frank Vanstreels een 
fantastische lezing gehouden over de bombardementen op Hasselt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.

De lezing, in de polyvalente zaal van de Brandweer, werd door een enthousiast 
en duidelijk zeer geïnteresseerd publiek bijgewoond.

Wij danken in de eerste plaats Frank voor deze schitterende lezing en hopen 
in de toekomst nog een beroep op hem te mogen doen. 

Ook dank aan de Hasseltse Brandweer die ons zo gastvrij heeft ontvangen. En 
“last but not least”: dank aan het talrijk opgekomen publiek- we hadden niet minder dan 89 inschrijvingen. Uw interesse 
geeft ons de moed om verder te gaan met de organisatie van dergelijke evenementen.

LEZING VAN FRANK VANSTREELS WAS EEN SCHOT IN DE ROOS

Traditiegetrouw nam Ons 11de deel aan een aantal 
plechtigheden.

Merkem
Op 17 april woonden we de plechtigheid ter 
herdenking van de Slag van Merckem bij.

Vergeten? …. niet meer!
Na de plechtigheid te Merkem werden 
we aangesproken door de heer Lieven 
Cardoen, secretaris van de Vuurkadetten 
14-18 (nakomelingen van de Vuurkruisen 
1914-1918). Een groep jonge volwassenen 
die zich tot doel stelt het verleden 
van beide wereldoorlogen, in de regio 
Moorslede, niet verloren te laten gaan. 
Bij hun bezoek aan de een begraafplaats 
in Slijpkapellen stelden ze vast dat er 4 
grafzerken van gesneuvelden van WO I 

volledig verwaarloosd waren waaronder 
een graf van een gesneuvelde van het 11de 
Linie. Een zoektocht naar nog levende 
familieleden leverde helaas niets op. Op 
eigen initiatief besloten ze de graven, 
met eigen materialen en centen, terug 
in een goede staat te brengen.

Een van de grafzerken was van Limburger 
en oorlogsvrijwilliger VANMOL H. geboren 
te ‘Quaedmechelen’ op 9 mei 1895 en 
gesneuveld op 12 oktober 1918, tijdens het 
eindoffensief in Moorslede als adjudant 
bij ons 11de Linieregiment.
Ereperken en militaire begraafplaatsen 
kennen de luxe door onze overheden 

onderhouden te worden…verspreide 
graven in kleine gehuchten helaas weinig 
of niet en deze gaan zo verloren. Maar 
dankzij de inzet en het werk van de 
jonge Vuurkruisen uit Moorslede is 
deze gesneuvelden weer een eervolle 
rustplaats gegeven. Een lovenswaardige 
daad. Bedankt en proficiat Vuurkadetten!

Einde WO2 en bevrijding der kampen
Op 8 mei was Ons 11de aanwezig in Hasselt 
op de plechtigheden ter herinnering van 
het einde van WO 2 en van de bevrijding 
der kampen.

Toch zeker ook het vermelden waard:  
Op zondag 8 mei brachten nog 5 kranige 
90-tigers, Limburgse oorlogsvrijwilligers 
van WO II, met ondersteuning van Ons 
11de, hulde aan hun monument aan 
het Vrijwilligersplein te Hasselt ter 
nagedachtenis van hun gesneuvelde 
kameraden.

DEELNAME VAN ONS 11DE AAN PLECHTIGHEDEN

Onze vertegenwoordigers bij de herinneringsplaat 
ter ere van het 11de Linie te Merkem.

IN MEMORIAM

We melden met droefheid dat we op 
14 januari  van dit jaar afscheid hebben 
genomen van Edmond Lambrechts, 
lid van Ons 11de en broer van ons 
bestuurslid Rene Lambrechts. Edmond, 
officier op rust van het Belgisch Leger, 
werd geboren op 21 december 1945 
in Hasselt. Hij is zachtjes heengegaan 
in het ZOL in Genk. Rust zacht vriend 
van Ons 11de. 


