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NIEUWE 
PROVINCIECOMMANDANT

Wij nemen afscheid van Kolonel Vlieger 
Johan Steyaert. Na een succesvolle carrière 
als piloot en bevelhebber ‘landde’ hij, een 
geboren en getogen Limburger (Koersel, 12 
mei 1961), in 2012 terug in eigen provincie 
om er de functie van Provinciecommandant 
op te nemen. Bij het einde van dit vijfjarig 
mandaat wacht hem nu een welverdiende 
ambtsrust. Bij het beëindigen van zijn 
functie als Provinciecommandant van 
Limburg houdt het bestuur van Ons 11de 
- Garnizoen Hasselt eraan hem te danken 
voor de uitstekende verstandhouding 
en samenwerking die wij in de voorbije 
vijf jaren mochten ervaren. Nooit deden 
wij vergeefs beroep op hem of, via hem, 
op zijn medewerkers of andere militaire 
diensten.

Vanzelfsprekend blijft hij ons gewaardeerd 
erelid en wij hopen hem ook in de toekomst 
nog te mogen verwelkomen op de door 
ons ingerichte activiteiten. Wij wensen 
hem van ganser harte een welverdiend 
pensioen toe met een iets rustiger leven, 
met, samen met zijn charmante dame, veel 
vrije tijd voor hetgeen hij in een nabije of 
verdere toekomst nog zal ondernemen.

Wij verwelkomen als nieuwe 
provinciecommandant Kolonel van het 
Vliegwezen Danny Bijnens. Net zoals 
zijn voorganger is hij ook een Limburger 
(Neerpelt, 16 mei 1962) en zal hij dus ook zijn 
militaire carrière in eigen provincie kunnen 
afsluiten. Ons 11de – Garnizoen Hasselt 
wenst onze niewe Provinciecommandant 
bij gelegenheid van zijn inverstituur van 
ganser harte te feliciteren en hem een 
voorspoedige ambtsperiode toe te wensen. 
Wij zijn er vast van overtuigd dat de hechte 
contacten die wij met zijn voorgangers 
hadden zullen worden verdergezet en 
danken hem daarvoor reeds van ganser 
harte bij voorbaat. 

De start was alvast veelbelovend want 
ondanks andere verplichtingen  mochten 
wij hem reeds als deelnemer begroeten 
bij gelegenheid van de “Mars van het 
11de Linie” op donderdag 20 april 2017.

Bedankt Kolonel Vlieger Steyaert.
Welkom Kolonel van het Vliegwezen 
Bijnens.

Willy Theunis
Voorzitter

JENEVERFEESTEN
En jawel, we doen weer 

mee! Ons 11de  serveert de 
beste jenever van de stad 
op 14 en 15 oktober. Dus 
onthou de datum, bezoek 
de jeneverfeesten, zoek 
naar onze gezellige stand 
en degusteer onze heerlijke 
jenever! 

HET BOEK! HET BOEK? WAAR BLIJFT HET BOEK? 

Velen hebben de hoop al opgegeven, dat er ooit een 
boek zal verschijnen. Maar diegenen die dapper zijn 
blijven geloven, zullen hun hart kunnen ophalen aan 
het resultaat. De laatste rechte lijn naar de publicatie 
is ingezet. De onuitputtelijke kennis en beeldreserve 
maakten het moeilijk om te kiezen. Maar, het laatste 
punt is gezet. De laatste beelden ingeplakt. Dus dat is 
schitterend nieuws. We mikken om in september ons 
pronkstuk te kunnen presenteren. We houden jullie 
zoals steeds, op de hoogte. Vaar noch vrees! En nog 
even geduld!

Ons 11de
Garnizoen Hasselt

Hasselt 
garnizoensstad

Een geïllustreerd overzicht van Hasselt als thuisbasis
van regimenten, bataljons en troepenmacht

UITSTAP NAAR DE CITADEL VAN DIEST 

Op zondag 3 september om 14 uur gaan we, onder begeleiding van onze gids 
de heer Frans Vandevenne kennismaken met een uniek militaire bolwerk in Diest: 
De Citadel. Heb je interesse? Noteer deze datum alvast in je agenda. Midden 
augustus volgt nog een aparte uitnodiging.

De Diestse citadel is het enige overgebleven bakstenen exemplaar in Vlaanderen.
De citadel werd gebouwd tussen 1845 en 1853 tegen de ‘Hollandse’ dreiging. 
de kazerne had, naast een verdedigende functie verschillende faciliteiten om 
in het levensonderhoud van de soldaten te voorzien. Tot 2O11 heeft de citadel 
steeds een militaire  opdracht gekend.  De laatste bewoner was het 1ste bataljon 
parachutisten.
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Tony Lambrechts richtte vier diensten op. 
De bewapeningsdienst, onder leiding 

van een provinciale chef van de bewa-
pening, had als opdracht per sector alle 
beschikbare wapens te verzamelen en 
voorbereidende maatregelen te treffen 
om zich bij actie meester te maken van 
de wapens van de tegenpartij.
De verbindingsdienst bestond uit 

een organisatie van koeriers, die het 
contact moesten onderhouden tussen 
de provinciale staf en de commando-
posten van de sectoren. Deze dienst 
was van essentieel belang. Hij moest 
ervoor zorgen dat de bevelen van de 
leider van de provincie perfect werden 
overgebracht en dat de leider correct 
werd ingelicht over de toestand in elke 
sector. Een goede coördinatie van de 
actie hing van deze dienst af.
De ravitailleringdienst moest voor-

bereidingen treffen voor het opeisen 
van voorraden zowel voor de strijders 
als voor de ganse bevolking.

De vierde dienst was de rekruterings-
dienst. Elke sector moest over een 
aanwervingbureau oprichten.

 
Lambrechts zag de toekomst niet enkel 

als een ‘bevrijding’, die een einde zou 
maken aan de oorlog. Voor hem ging 
het ook om ‘een hervatten van de oor-
log’, gekenmerkt door het voeren van 
militaire operaties in coördinatie met 
de geallieerden en dat met de neder-
laag van Duitsland als resultaat. Hij zag 
de BNB als speerpunt van het nieuwe 
Belgische leger.

Welke opdrachten zouden de strijders 
van de BNB hebben eens het zo ver zou 
zijn om in actie te treden? Op dat vlak 
waren de instructies van Lefèbvre meer 
dan vaag. 

Lambrechts wijdde zich aan het uit-
werken van een strijdplan. Samen met 
de sectorcommandanten bestudeerde 
hij de tactiek die de brigades* zouden 
aanwenden. Elke sector moest enkele 
brigades voorzien voor de controle van 
de communicatielijnen, de verkeersknoop-
punten en de bruggen. Drie Hasseltse 
brigades zouden de openbare gebouwen 
van de provinciehoofdstad bezetten en 
overgaan tot de aanhouding van de col-
laborateurs. Naast deze, eerder politieke 
actie, zou er ook een militaire actie zijn; 
‘de actie als dusdanig’, waarvoor men 
de meeste manschappen en de meest 
bekwame op militair gebied nodig zou 
hebben. Deze zouden sector per sector 
op ‘D dag’ samenkomen op een afgelegen 
plek en de strijd tegen de Wehrmacht 
aanbinden. Deze actie zou uiteraard 
moeten gebeuren in coördinatie met de 
troepen van de Geallieerden.

Het clandestiene werk van Lambrechts 
bestond er dus in essentie in de vorming 
van een regulier leger op kleine schaal 
voor te bereiden. Koortsachtig voltooide 
hij maand na maand de organisatie 
van zijn beweging. Om de geestesge-
steldheid van deze verzetsstrijders van 
1942 en 1943 te begrijpen, moeten wij 
abstractie maken van het feit dat wij het 
verdere verloop van de gebeurtenissen 
kennen en meer bepaald de datum van 
de bevrijding. Lambrechts nam al deze 
initiatieven in het vooruitzicht van een 
spoedige overgang tot actie. Anders 
gezegd nam hij aanzienlijke risico’s, die 
in zijn ogen gerechtvaardigd werden 
door de nakende ontscheping van de 
geallieerden, maar die nu overdreven 
lijken voor diegenen die weten dat 
België pas in september 1944 zal bin-
nengetrokken worden. Zo ontketende hij 
voor het eerst een alarm op 11 augustus 
1942. Hij verwachtte een actie van de 
geallieerden tussen 15 augustus en 15 

september 1942. 
Meer dan waarschijnlijk ging het 
om het gerucht dat de ontscheping 
in Dieppe, die op 19 augustus 1942 
plaatsvond, voorafging en dat door de 
inlichtingendiensten op het vasteland 
werd verspreid. Dieppe werd echter een 
mislukking en de nieuwe termijn voor 
het openen van het ‘tweede front’ werd 
verschoven naar de zomer van 1943.

 In september/oktober 1942 
verwezenlijkte Lambrechts een essentieel 
punt van zijn programma. Hij knoopte 
contact aan met het commando van het 
Belgisch Legioen (BL) of Vrijkorps. 
In die periode had in het hotel Schoofs 
te Hasselt een ontmoeting plaats tussen 
Charles Claser, leider van het BL en van 
zijn adjunct Van Nooten enerzijds en 
Lambrechts, Theunissen en Venken van 
het BNB anderzijds. 
   

  De twee verantwoordelijken van het 
Vrijkorps legden aan de leiders van de 
Limburgse BNB uit met welke opdracht 
de Geallieerden en de Belgische regering 
in Londen hen had bedacht. Limburg 
behoorde tot het actieterrein van de 
groep ‘Neutralisatie’, waarvan de opdracht 
bestond uit het verhinderen van het 
zenden van Duitse versterkingen naar 
de kuststreek en het saboteren van de 
vijandelijke verbindingen.

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

HET GEHEIM LEGER IN LIMBURG TIJDENS WO II - DEEL 4

*De plannen voor de organisatie van BNB Limburg waren als volgt: 
Aan het hoofd staat de provinciechef met zijn staf, de provincie zelf werd verdeeld in 7 sectoren: Hasselt, Neerpelt, Maaseik, Leopoldsburg, 
Waterschei, Sint-Truiden en Tongeren. Elke sectoroverste moest zich omringen met een kleine staf en een aantal brigadeleiders rekruteren. Elke 
brigadeleider zou tien sectiechefs aanwerven, die op hun beurt elk negen man moesten rekruteren. Een brigade bestond dus in theorie uit 101 man.

Tony Lambrechts

Gerard Venken Henri Theunissen

In het vorige deel lazen we dat er een nieuwe leiding van de BNB wordt opgericht door een groep strijdmakkers van het 11de Linieregiment. Tony 
Lambrechts wordt verkozen tot hun provincieleider. Zijn eerste werk is de reorganisatie van de beweging.
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MARS VAN HET 11DE LINIE

We schrijven 20 April 2017. De haan 
kraait erg vroeg op deze prachtige och-
tend. Voor heel wat vrijwilligers start de 
8ste editie van de ‘Mars van het 11de 
Linie’ om 6 uur in de Mess Leopold in 
Leopoldsburg. Broodjes smeren, heel 
veel broodjes. Om 7 uur arriveren in het 
Centrum voor Basisopleiding (CBOS) 4 
bussen met de wandelaars van de ‘lange 
afstand’. We zijn uitermate verheugd 
met een toenemende interesse voor de 
trajecten van 32 en 42 km. 

In totaal verwelkomt de organisatie dit 
jaar voor de lange afstanden maar liefst 
191 burgers en 85 militairen. Militairen 
van verschillende eenheden, al dan niet 
met pak en zak. Zo noteren we o.a. de 
deelname van Lt Kol SBH Geeraert, 
Korpscommandant van het Bataljon 
Carabiniers- Grenadiers.

Voor de kortere afstanden mochten we  
meer dan 50O deelnemers verwelko-
men op de verschillende wandelingen, 
waaronder Kolonel Danny Bijnens, onze 
nieuwe provinciecommandant en veel 
van onze leden van Ons 11de.

In de loop van de namiddag arriveren, 
‘in gespreide slagorde’, de wandelaars 
op de aankomstpunten. Ze genieten er 
van een leuke babbel, een stevige pint 
of een lekker stuk taart. 

Zowel de inrichtende wandelclub De 
Dragonders als Ons 11de mogen te-
rugblikken op een erg geslaagde en 
fijne wandeldag. Dit is natuurlijk enkel 
mogelijk dankzij een puike organisatie en 
een excellente samenwerking tussen de 
verschillende partners. Daarom: een dikke 
merci aan iedereen van deze task force: 
Defensie, De Dragonders en Ons 11de. 

Voor de editie van 2018 mikken we op 
nog méér deelnemers. Noteer alvast in 
de agenda: 9de ‘Mars van het 11de Linie’ 
op donderdag 19 April 2018.

MONUMENT VAN DE “GENDARMERIE” VEPLAATST!

De oude ‘Gendarmerie’, gebouwd in 1879, werd nu na enkele jaren leegstand 
aangekocht door onze stad om mee  te integreren in een nieuw te bouwen 
administratief gebouw  gelegen aan de Sint-Jozefstraat. Er werd gevreesd 
dat het monument ter nagedachtenis van de gesneuvelden rijkswachters van 
het district Hasselt, dat zich in de voortuin van de oude Rijkswachtkazerne 

bevond onder de slopershamer zou verdwijnen. 
Maar….Dankzij de inzet en de ondernemingsdrang 
van de vereniging van oud-rijkswachters kon  
men de overheid ervan overtuigen dit te eren 
erfgoed te bewaren en te verplaatsennaar het 
voorplein van de ‘kazerne’ van de Federale Politie 
op de Luikersteenweg. Op de plek van de oude 
schietstand van het 11de Linie. Een lovenswaardig 
initiatief met een prachtig resultaat. Dankjewel!

BELGEN TEGEN DUITSERS IN DE ZOMER VAN 1914

Op 29 maart mochten we de heer Luc Vandeweyer verwelkomen in de brand-
weerkazerne van Hasselt voor een lezing over de strijd in Limburg tijdens de 
zomer van 1914. De heer Vandeweyer is historicus en een echte autoriteit op 
het gebied van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.  

Als men over de Eerste Wereldoorlog spreekt zullen de meeste onder ons 
denken aan de loopgravenoorlog aan de IJzer. Maar ook in Limburg werd 
fel strijd geleverd, vooral in de zomer van 1914. De spreker, zelf Limburger 
van geboorte en buitengewoon goed op de hoogte van die strijd in onze 
provincie verhaalde op bijzonder boeiende wijze over onder andere de slag 
der Zilveren Helmen in Halen, de “Guerrillaoorlog” van generaal Deschepper 
en het brutale en onmeedogenloze optreden van de Duitse troepen tegen 
de burgerbevolking.

Er waren een goede vijftig toehoorders aanwezig en allen hebben onge-
twijfeld van de lezing genoten en heel wat bijgeleerd over de geschiedenis 
van de eigen streek. Ons 11de bedankt de heer Vandeweyer langs deze weg 
nogmaals voor de geweldig interessante en leerrijke avond en wij hopen in 
de toekomst nog meer een beroep op u te mogen doen. Dankjewel. Ook 
bedanken wij de Brandweer van Hasselt voor hun gastvrijheid.
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PLECHTIGHEDEN

Zoals steeds, onze doelstellingen 
getrouw, was Ons 11de met een de-
legatie en vaandel tijdens het eerste 
semester van dit jaar aanwezig op 
volgende plechtigheden en herden-
kingen:

• Op 17 februari - Herdenking 
van het overlijden van Koning 
Albert I te Marche-les-Dames (17 
feb. 1934.).
• Op 9 april - Herdenking van de 

slag van Merkem (17 april 1918.).
• Op 8 mei - V-Dag.  Plechtigheid 

ter herdenking van het einde van 
Wereldoorlog II en de bevrijding 
der kampen.
• Op 28 juni - Herdenking van de 

overval op de oude gevangenis 
van Hasselt op 1O juni 1944 door 
leden van het Geheim leger/Witte 
brigade.

HET 11DE LINIEREGEMENT OP STEDENTOCHT
“Met al de festiviteiten naar aanleiding van de herdenking  de  Grooten Oorlog, 

kwamen wij op het idee om ons 11de Linieregement meer bekendheid te geven 
in het buitenland.  De ideale plaats leek ons Engeland. Het land bij uitstek van 
tradities, waarden en groot respect voor Flanders Fields.

Tijdens ons bezoek aan Londen zijn we ,met de nodige documentatie van Willy, 
binnengewandeld in het oorlogsmuseum ‘IMPERIAL WAR MUSEUM’. We werden 
ontvangen op het 2de verdiep, de documentatie-, opzoekings- en leeszaal. De 
afdelingsverantwoordelijke daar was zeer kindly  en luisterde aandachtig, tevens 
vereerd bij de schenking van het t-shirt en het documentatieboekje. Ons gesprek 
was aangenaam omdat 14-18 nog echt leeft bij de Engelsen. Vanaf nu is onze 
garnizoensstad Hasselt samen met Het 11de Linieregiment op de kaart gezet in 

het Verenigd Koninkrijk. 
Ze zullen niet onmiddellijk iets doen 

met onze informatie maar de gegevens 
worden opgeslagen en verwerkt en mis-
schien het belangrijkste dat onze soldaten 
ook daar metertijd geëerd worden voor 
hun heldhaftige strijd in W.O. I .”

Met de beste groeten van Chris en Stefke.

UPDATE: VERLOREN 
GRAVEN IN DE WESTHOEK 

In onze vorige nieuwsbrief verscheen 
een artikeltje over verloren graven van 4 
gesneuvelde soldaten die na 102 jaar in 
de Westhoek gevonden werden. Aan de 
hand van de knopen van de uniformen 
van de gevonden menselijke resten, kon 
worden vastgesteld dat twee van hen 
soldaten van het 11de Linieregiment 
waren. Verder onderzoek van de stoffelijke 
resten zal misschien meer duidelijkheid 
geven over hun identiteit. We beloofden 
u verder op de hoogte te houden van 
het verdere verloop van dat onderzoek.

Op 23 december 2O16 stuurden wij een 
brief naar Minister van Defensie. Onze 
voorzitter, Willy Theunis, kreeg hierop 
een telefoontje van het kabinet van de 
minister met de boodschap dat ze ons 
verzekeren dat wij zeker op de hoogte 
zullen gehouden worden omtrent het 
verdere verloop van het onderzoek.
Verder hebben we nog geen nieuws 
hierover maar wij zullen, op onze beurt, 
onze leden op de hoogte houden in 
onze nieuwsbrief.

COLOFON

Teksten
René Lambrechts, Aimé Raymaekers, 
Willy Theunis, Jan Berger

Lay-out
Luk Oliestelder

Contactadres
Prinsenstraat 5, 3500 Hasselt 

VAN SOLDATENKOEK TOT HASSELTSE SPECULAAS

Een beetje geschiedenis. Wat vast-
staat, is dat de speculaas zijn oorsprong 
vindt in de Hasseltse jeneverstokerijen 
waar suiker een belangrijk restproduct 
vormde. Met deze gedeeltelijk verbrande 
suiker werden potsuiker of bruine suiker 
gemaakt.  Hier werd bloem en vet aan 
toegevoegd en de eerste speculaas 
was geboren. Een eerste verwijzing 

naar de Hasseltse speculaas duikt in onze archieven op in 1831 ten tijde van 
de Tiendaagse veldtocht.

Uit dankbaarheid werd door de Hasseltse bakkers voor de troepen, waaronder 
het 11de Linieregiment, de ‘oemp’ een zeer voedzame koek, gebakken. Een 
lekkernij die door onze infanteristen zeer gesmaakt werd.

Later is men deze koek gaan verfijnen door er honing, kruiden, kaneel, aman-
delen, eieren en maagzout aan toe te voegen. Al deze grondstoffen maakten 
van de ‘oemp’ uiteindelijk de Hasseltse speculaas. Waar een soldatenkoek 
goed voor is !!!

Wat was die 10-daagse veldtocht?
Na de val van Napoleon in 1815 hertekent het congres van Wenen de kaart van 

Europa, waarbij ondermeer het koninkrijk der Nederlanden wordt gesticht. In 
183O scheidt het Zuiden zich af van het Noorden en wordt het onafhankelijke 
België. Dit leidt in augustus 1831 tot een militaire confrontatie. Tussen het 
Belgische Maasleger en het leger van het koninkrijk der Nederlanden vinden 
verschillende gevechten plaats in onze streken, ondermeer te Kermt, Zonhoven, 
Houthalen en Kortessem. Het jonge Belgische leger kon amper een nederlaag 
vermijden. Doch dankzij de ingeroepen hulp van Franse troepen werd de 
10-daagse veldtocht toch een overwinning voor onze soldaten.

Bron: ‘Onze Hasseltse speculaas’ van Jo Tuts.


