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KERSTSFEER

Op het ogenblik dat u deze nieuwsbrief, 
de 11de in de reeks, ontvangt bent u 
waarschijnlijk volop in kerststemming. 
U hebt voorzeker ook genoten van de 
sfeervolle versiering en verlichting van 
onze, voor de gelegenheid, witte stad 
met tal van evenementen. Misschien 
bezocht u ook Winterland, onze 
kerststad in de stad, en genoot u 
van Hasseltse figuren en monumenten 
die door echte kunstenaars in hun vak 
als ijssculptuur werden uitgewerkt: 
Adrien Baron de Gerlache, zijn in 
het ijs van Antarctica vastgevroren 
‘Belgica’, ons stadhuis, onze Hasseltse 
Don Christophe De Langeman, ons 
Borrelmanneke en nog zoveel meer.
De koude zal u waarschijnlijk aanzetten 
tot het nuttigen van een gloeiwijn of een 
Hasseltse nectar, onze internationaal 
vermaarde jenever. Hij bestaat in velerlei 
uitvoeringen, maar de allerbeste is 
en blijft natuurlijk de onvolprezen 
garnizoensjenever van Hasselt, onze 
eigenste ‘De Piot’. Zeker een goed 
idee voor onder de kerstboom.
Zoals in 2016 plannen wij ook in 2017 
allerlei activiteiten. U zal hierover 
uiteraard tijdig worden ingelicht. 
Houd voorzeker nu reeds de datum 
van de ‘Mars van het 11de Linie’ vrij: 
donderdag 20 april 2017. 
Vergeet uiteraard ook niet uw 
lidgeld te hernieuwen om van al 
onze aanbiedingen te kunnen blijven 
genieten.
Bij gelegenheid van de 
winterzonnewende en de jaarwisseling 
wensen wij u en allen die u dierbaar 
zijn prettige eindejaarsfeesten toe: 
een gezellig en sfeervol Kerstfeest 
en onze allerbeste wensen voor een 
gezond, gelukkig en voorspoedig 2017. 
Mogen wij op nieuwsjaardag ontwaken 
in een betere en vredevollere wereld 
waarin de mensen meer begrip voor 
elkaar kunnen opbrengen. Moge in 
het nieuwe jaar het terugkerende 
Licht over de duisternis zegevieren.      

Willy Theunis
Voorzitter

BOEK ‘HASSELT GARNIZOENSTAD’ 

IN 2017

De tentoonstelling ‘Hasselt garnizoensstad in woord 
en beeld’ in december 2015 was een groot succes. We 
zijn nog steeds druk bezig om er een mooi geïllustreerd 
overzicht van de Hasseltse militaire geschiedenis van 
te maken. Geef ons nog even tijd. We plannen in het 
voorjaar de publicatie af te werken en aan te bieden 
aan iedereen die interesse heeft. We houden jullie 
op de hoogte. 

‘BELGEN TEGEN DUITSERS IN DE ZOMER VAN 1914’

‘Belgen tegen Duitsers in de zomer van 1914. De  strijd in Limburg, grimmig en 
heel bijzonder’ is het onderwerp van een lezing door historicus Luc Vandeweyer, 
op 29 maart 2017.  We verwelkomen je graag in de polyvalente zaal van de 
brandweerkazerne in Hasselt om 19.30 uur. Meer info en een uitnodiging volgen.

HIER IS JOUW LIDKAART!

Beste lid, je nieuwe lidkaart voor 2017 
kreeg je al bij de nieuwsbrief. Handig, 
nietwaar? De overschrijving om je 
lidmaatschap te bevestigen hebben 
we er ook in gestoken. Gebruik het 
formulier of maak ons op een andere 
manier 8 euro over op rekeningnummer  
BE77 9796 3369 7742 en je bent in 
orde voor 2017. Alvast bedankt voor 
het vertrouwen en tot op een van onze 
activiteiten. 

NIEUW BOEK VAN FRANK VANSTREELS

‘Hasselt tijdens WO 2 - 1940-44, van bezetting tot bevrijder’ is het tweede boek 
van auteur Frank Vanstreels. Met sprekende foto’s en documenten legt hij een 
periode vast die veel Hasselaren enkel nog kennen van ‘horen zeggen’. Dit boek 
brengt het beeld van het leven in Hasselt, met bezetters en bevrijders, van 194O 
tot en met 1944. Het boek bevat meer dan 200 glanzende fotopagina’s. Een 
echte aanrader en dit voor slechts 25 Euro. Bestellen kan via de auteur op het 
nummer 0476 85 90 90.

‘MARS VAN HET 11DE LINIE’ OP 20 APRIL 2017

Wandelaars, noteer de datum van donderdag 20 april 2017 alvast in je agenda. 
Dan stappen, marcheren en wandelen we weer van Leopoldsburg naar Hasselt. 
Voor de meer uitleg en praktische informatie verwijzen we jullie graag naar  
walkinginbelgium.be/de-wandelkalender/details/tocht/101343

Ons 11de
Garnizoen Hasselt

Hasselt 
garnizoensstad

Een geïllustreerd overzicht van Hasselt als thuisbasis
van regimenten, bataljons en troepenmacht
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HET GEHEIM LEGER IN LIMBURG TIJDENS WO2 - DEEL 3

Op 6 juni 1942 roept Tony Lambrechts 
de verantwoordelijken van de Limburgse 
BNB (Belgische Nationale Beweging) 
samen voor een vergadering in het café 
van ex-adjudant de ‘Witte’ Henry Meys 
in de Gaarveldstraat in Hasselt. Op de 
afgesproken datum drommen ze met 
dertien samen in een klein zaaltje op 
het eerste verdiep. Zes van de zeven 
sectoroversten zijn aanwezig: naast Tony 
Lambrechts zijn dat 1ste sergeant Marcel 
Royers, chef van de sectie Neerpelt, 
Gustave Beazar, wachtmeester bij de 
Rijkswacht en leider van de sector Maaseik, 
onderwijzer en reserveonderluitenant 
Martin Vrijens van de sector Waterschei, 
adjudant Pierre Hick van de sector 
Tongeren en de jongste sergeant Roger 
Tilliard, chef van de sector Sint-Truiden. 
De lijn die door Tony Lambrechts wordt 
verdedigd, haalt het: hij wordt verkozen 
tot de nieuwe leider van de provincie en 
1ste sergeant Henri Theunissen wordt 
zijn adjunct. 

De provinciale staf wordt samengesteld 
uit ondermeer de eveneens aanwezigen 
op deze vergadering: 1ste sergeanten 
René Lambrechts uit Sint-Truiden, de 
broer van Tony, en Godfroid Hacken uit 
Leopoldsburg, adjudant Jean Maesen uit 
Maasmechelen, adjudant Gerard Venken, 
Guilaume Claes, schrijnwerker, en Joseph 
Vandenbriel, haarkapper, uit Hasselt.

Op enkelen na waren allen 
beroepsonderofficieren die bovendien 

op een of ander tijdstip van hun loopbaan 
gediend hadden in het 11de Linieregiment. 
De wapenbroederschap, die deze mannen 
verbonden had voor de oorlog, was 
intussen verstevigd door de beproevingen 
van de nederlaag van mei 1940, en zes 
onder hen hadden de vernedering en 
de miserie van het krijgsgevangenschap 
ondergaan.

De bezetter beging de fout verschillenden 
onder hen, na hun terugkeer, samen in 
te delen bij een of andere staatsdienst. 
Jean Maesen, Henri Theunissen en Tony 
Lambrechts waren werkzaam bij de 
Administratie van Financiën. Anderen 
zoals René Lambrechts, Marcel Royers 
en Roger Tilliard werden ingedeeld bij 
de Controlediensten, waarbij ze zich 
veelvuldig moesten verplaatsen en 
daardoor konden ze nuttige contacten 
tot stand brengen.

Wapenbroeders, lotgenoten in de 
tegenspoed, nu collega’s en tevens 
kameraden die zich graag terugvonden 
s’avonds bij de Witte Meys of in het café 
van Ernest Lefèvre, ook een oudgediende 
van het 11de Linie, om er de recentste 
oorlogsgebeurtenissen te bespreken en 
toekomstplannen te smeden.

Deze dertien kameraden en dappere 
mannen die zich op die zesde juni 1941 
bij de Witte Meys verzamelden om de 
verzetsbeweging te stichten die later 
zal uitgroeien tot het Geheim Leger 

van Limburg, zullen hiervoor een zware 
tol betalen. Vijf van hen stierven in de 
concentratiekampen, een zesde sneuvelde 
tijdens een commando-operatie, een 
zevende kwam niet meer levend uit 
handen van de SIPO-SD, een achtste 
werd gedood tijdens de bevrijdingsstrijd. 
Nog twee anderen ondergingen de 
nachtmerrie van de concentratiekampen, 
maar overleefden het. Slechts enkelen 
slaagden erin om uit de klauwen van de 
wrede bezetter te blijven.

Gedurende de daaropvolgende maanden 
kende de beweging onder impuls van 
Tony Lambrechts een snelle groei. 
De rekrutering werd sterk opgevoerd 
en om de nieuwe koers duidelijk te 
onderstrepen werd de coördinatie van alle 
activiteiten in verband met inlichtingen 
toevertrouwd aan een van de adjuncten 
van de provincieleider.

Een van de eerste taken, die Lambrechts 
zichzelf oplegde, was het opnieuw 
aanknopen van contact met een nationale 
overheid. Door de aanhouding van 
Lefèbvre en enkele dagen tevoren van 
Camille Joset, de nationale leider, was 
de BNB van Limburg immers geïsoleerd 
geraakt. De nieuwe provincieleider nam 
de organisatie van Lefèbvre over en 
voltooide ze.  

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

Gustave Beazar

Guilaume Claes

Joseph Vandebriel

In de vorige twee afleveringen van deze serie over het Geheim Leger beschreven we de eerste pogingen tot oppositie tegen de bezetter. Die 
oppositiebewegingen evolueerden stilaan naar georganiseerde patriottische weerstand. De eerste arrestaties door de bezetter vonden plaats. Ondermeer 
deze van de leider van het BNB Lefèbvre. Dan treedt Tony Lambrechts naar voren.
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UITSTAP NAAR DE BRUG VAN VROENHOVEN

We hebben het allemaal geleerd op de schoolbanken. Op 10 Mei 1940 
voerden Duitse commando’s en parachutisten een grootscheepse 
verrassingsaanval uit op het Fort van Eben-Emael en op de omliggende 
bruggen over het Albertkanaal, onder andere op deze van Vroenhoven. 
De verovering van al die strategische punten betekende het begin van de 
Duitse invasie in België en Nederland. 

Om een goed beeld te krijgen van deze toch wel belangrijke vaderlandse 
geschiedenis bracht Ons 11de in 2015 al een bezoek aan de goed 
geconserveerde restanten van het Fort van Eben-Emael. Het plaatje werd 
vervolledigd door dit jaar, op zondag 25 september, enkele  kilometers 
verderop langs het Albertkanaal, een bezoek te brengen aan het interactieve 
museum aan de Brug van Vroenhoven. Niet minder dan 27 geïnteresseerde 
leden en sympathisanten meldden present voor deze activiteit. 

Om 14 uur stipt werd onder leiding van onze gids de leerrijke wandeling 
doorheen het museum aangevat. Gaande van de voorbereidingen en 
ontwikkelingen binnen Europa op zowel militair als economisch vlak tot 
die uiteindelijke beslissing van Duitsland om de Lage Landen te gaan 
bezetten. Verschillende interactieve panelen en beeldverhalen leerden ons 
de geschiedenis van de eerste dagen van de tweede wereldoorlog. 

Niet alleen het militaire aspect kwam uitgebreid aan bod. In het museum 
gaat er eveneens heel wat aandacht naar de vreselijke ervaringen van de 
burgerbevolking in die donkere dagen. De slachtoffers, de verwoestingen 
ten gevolge van de bombardementen, de bezetting, de repressie,……

Een opvallend paneel in de rondgang herbergt ondermeer foto’s van burgers 
uit de streek en militairen die het leven lieten in de beginperiode van de 
oorlog. Wat zoekwerk bracht ons bij 13 namen van gesneuvelde militairen 
van het 11e Linieregiment.

Het museum stelt een interessant en belangrijk deel van onze geschiedenis 
tentoon. In dat opzicht een aanrader, niet alleen voor ‘oud’ maar zeker ook 
voor de jeugd, leerlingen en studenten. 

Een veelzeggende spreuk ving de aandacht: “De eerste dode in elke oorlog 
is het gezond verstand”. 

Het tweede luik van ons bezoek situeerde zich in de wereld van de 
Scheepvaart. We werden ‘ondergedompeld’ in allerlei aspecten van deze 
immense organisatie, gaande van de eerste concepten van kanaaltransporten 
tot en met de huidige gigantische infrastructuren en materialen. Vernuftige 
systemen die ervoor zorgen dat de binnenscheepvaart vlot functioneert. Het 
museum mag aanzien worden als een ode aan de dienst van de Scheepvaart. 
Apart maar toch bijzonder.

JENEVERFEESTEN 2016

Ook in 2016 waren we aanwezig op de 
Hasseltse Jeneverfeesten. Onze ‘kantine 
troep’ was gelegen op de hoek van de 
Molenpoort en de Demerstraat. Een 
heerlijk herfstzonnetje heeft ons een 
weekend lang gezelschap gehouden. 
Dank aan de leden en sympathisanten 
voor hun bezoekje. Wij kijken al uit naar 
2017. Schol en dankjewel!

NIEUWE OUTFIT

Tijdens de jeneverfeesten traden we 
aan in onze nieuwe outfit, een mooi 
afgewerkte fleece, voorzien van ons 
inmiddels welbekende logo ‘Ons 11de 
- Garnizoen Hasselt’. Deze fleece werd 
ons geschonken door de heer Sebastien 
Claes.  Wij zijn dan ook onze gulle sponsor 
bijzonder dankbaar voor dit waardevolle 
geschenk dat ons voorzeker zal van 
pas komen bij minder fraaie en minder 
warme dagen.   

IN MEMORIAM

We melden met droefheid dat we 
op 24 november afscheid hebben 
genomen van Louis Vancorenland, 
oud-bestuurslid van Ons 11de.  



v.u
. W

illy
 Th

eu
ni

s -
 Pr

in
se

ns
tra

at
 5 

, 3
50

0 H
as

se
lt

4

PLECHTIGHEDEN

Traditiegetrouw was Ons 11de met een delegatie en 
vaandel  tijdens de 2de helft van dit jaar aanwezig 
op volgende plechtigheden en Herdenkingen:

• 18 juli - Herdenking ‘van den Slag 
van Wespelaar’, gemeente Haacht.

• 21 juli – Viering van de Nationale 
feestdag te Hasselt.

• 29 september – Bloemenhulde op 
de militaire begraafplaats van Veltem 
Beisem, gemeente Herent.

• 22 oktober - Plechtigheid te 
Godsheide voor de gesneuvelden 
van beide wereldoorlogen.

• 10 november -  Plechtigheid voor 
de gesneuvelde oud-leerlingen van 
het Koninklijk Atheneum van Hasselt.

• 11  november  -   Herdenkingsplechtigheid 
te Hasselt aan het Provinciaal 
monument en het monument van 
het 11de Linieregiment.De bloemen 
die door - Ons 11de werden 
neergelegd aan het monument 
van de gesneuvelden van het 11de 
Linieregiment werden ons geschonken 
door ons hooggewaardeerd medelid 
dhr J. Verhelst, oudstrijder en 
voorzitter van KVOV Hasselt. Hiervoor 
onze dank.

• 15 november  -  Te Deum ter 
gelegenheid van Koningsdag in de 
kathedraal van Hasselt.

VERLOREN GRAVEN VAN GESNEUVELDE SOLDATEN 

NA 102 JAAR GEVONDEN IN DE WESTHOEK

Herdenking van den Slag van Wespelaar

Via onze media heeft u zeker vernomen 
hoe na 1O2 jaar Belgische gesneuvelde 
soldaten, bij archeologische opgravingen 
in de Westhoek werden gevonden? Nee…
dan hier in het kort het verhaal

In oktober 2016 hebben archeologen de 
resten van gesneuvelde soldaten uit de 
‘Groote oorlog’ blootgelegd. Dat gebeurt 
in de Westhoek wel vaker. Uitzonderlijk 
echter blijft het opgraven van Belgische 
soldaten. Normaal worden nog elk jaar 
een 6 à 1O lichamen opgegraven.  Dit jaar 
al 59.  Dat komt omdat er dit jaar grote 
infrastructuurwerken in de Westhoek 
worden uitgevoerd. In juni van dit jaar 
werden nog 3 gesneuvelden van het 12 
de Linieregiment opgegraven op het  
zelfde terrein te Kaaskerke, deelgemeente 
van Diksmuide.
De archeologen zijn zo goed als zeker 
dat de 4 soldaten die nu gevonden 
werden omkwamen tijdens de eerste 
slag aan de IJzer, die plaats vond in 
oktober en november 1914. De knopen 
van de uniformen van de gevonden 
gesneuvelden gaven zekerheid over de 
eenheden waarvan ze deel uitmaakten. 
Twee van hen behoorden tot het 11de 
Lineregiment, een tot de Genietroepen 
en een was een Franse soldaat. Deze 
‘jongens’ van het 11de zijn haast zeker 

Limburgers. Vanaf 1892, tot aan de 
ontbinding van het regiment in 1956, 
had het 11de Hasselt als garnizoensstad.
  
Onderzoek van de stoffelijke resten 
zal misschien meer duidelijkheid geven 
maar de kans op identificatie is klein 
en de kans om een onbekend graf te 
krijgen is groot. Als vereniging, die de 
tradities en de geschiedenis van het 
11de Linieregiment hoog in haar vaandel 
draagt, is de interesse naar de verdere 
evolutie van het onderzoek van militaire 
geschriften, dossiers, zoektocht naar nog 
levende familieleden, herbegraving enz. 
zeer groot. De rekrutering gebeurde 
destijds ook vooral in onze dorpen en 
gemeenten rond Hasselt.  

Wij blijven het verdere verloop opvolgen en houden 
jullie op de hoogte.

COLOFON

Teksten
René Lambrechts, Francis Slegers, 
Aimé Raymaekers, Willy Theunis, Jan 
Berger
Lay-out
Luk Oliestelder

Contactadres
Prinsenstraat 5, 3500 Hasselt
info@ons11de.be
www.ons11de.be

POEZIESTEEN MET TEKST UIT ‘MARS 11DE LINIE’

Op de Groene boulevard liggen sinds 2005 een 20-tal ‘poëziestenen’ 
verspreid. Voor een cultuurproject, werden de stenen voorzien van teksten, 
liedjesteksten en poetische fragmenten. De teksten werden met kleefletters 
aangebracht. De start van het project, in 2005, kwam er met fragmenten 
uit liedjesteksten van Jacques Brel. Ter gelegenheid van de herdenking van 
zijn overlijden. Later werden er andere teksten op aangebracht. Zo werd er 
later een steen voorzien van een tekstfragment uit de ‘Mars van het 11de 
linie’. Die steen lag op het marktplein tegenover de Provinciale bibliotheek. 
Die plaats was een beetje ongelukkig. Door de opbouw, afbraak en passage 

van de wekelijkse markt, sleten de letters weg 
en brokkelde de steen. Jammer! Op initiatief 
van ons bestuur werd, met medewerking van 
het Eenheidsfront, de hulp van het stadsbestuur 
ingeroepen, om de steen een andere plaats te 
geven. De doortastendheid van ons bestuur is 
legendarisch :-). De nodige charme en argumenten 
werkten positief en de stadsdiensten gaven 
‘onze’ poëziesteen de perfecte plaats. Die is nu 
te bewonderen op de boulevard, tegenover het 
monument van het 11de linie. Wij zijn blij en zeer 
dankbaar dat we beroep mochten doen op de 
bereidwillige medewerking van het stadsbestuur 
het Eenheidsfront en de stadsdiensten. Dankjewel! 

Tekstfragment:

Toe geeft acht en ruim de baan,

want de krijgers komen aan.

Kranig op stap, den kop omhoog

en met vuur in ‘t oog...


