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LEZING: DE OUDE GEVANGENIS VAN HASSELT 

De oude gevangenis aan de Martelarenlaan, heeft een boeiende geschiedenis. 
Karin De Greeve, journaliste en VRT-medewerskter, weet er alles van. 

Op woensdag 21 maart 2018, stelt ze 
dit Hasseltse bouwwerk en monument 
graag aan je voor. Vele verhalen en 
wetenswaardigheden zullen de revue 
passeren. Heb je interesse om te komen 
luisteren? Wel, schrijf dan de datum in 
je agenda. Noteer dan ook even dat je 
om 19.30 uur welkom bent in de poly-
valente zaal van de brandweerkazerne 
Post Hasselt.  Dat is nog steeds in de 
Willekensmolenstraat 42. De lezing is 
zoals steeds volledig gratis. We hopen 
je dan te mogen verwelkomen.

LIDKAART 2018

Het nieuwe jaar brengt nieuwe 
activiteiten, nieuwe kansen en een 
nieuwe lidkaart. Je lidkaart is normaal 
gezien al in je bezit. De activiteiten in 
2018 kan je in deze nieuwsbrief lezen.  
Nu nog even je bijdrage (8 euro) aan 
ons overmaken en je bent helemaal 
klaar voor 2018. We kijken er alvast 
naar uit! Lidgeld 2018: 8 euro storten 
op BE77 9795 3369 7742.

NOOIT MEER OORLOG

Na Wereldoorlog I ging overal de kreet 
op: ‘Nooit meer oorlog’. De slachtoffers, 
de gruwel, de wreedheden die op de 
netvliezen van de mensen waren gebrand, 
moesten een waarborg zijn dat dergelijke 
waanzinnige ‘krachtmetingen’ zich nooit 
meer zouden herhalen. Helaas kennen we 
onze geschiedenis, het was een mooie 
intentie maar ze is nooit waargemaakt. 
Wereldoorlog II, onder impuls van het 
verwerpelijke Naziregime, wou de 
smadelijke nederlaag van 1918 uitwissen 
en de mensheid ‘zuiverder’ maken, bevrijd 
van alle ‘minderwaardige’ rassen en 
groeperingen. 

Ook hen stond een nederlaag te wachten 
maar ten koste van welke prijs! En weer 
was het niet afgelopen. Tot vandaag toe 
zijn er overal in de wereld oorlogen en 
gewapende conflicten, en het zijn niet 
allemaal ver-van-mijn-bed-shows. Ook ons 
land lijdt nog steeds onder de dreiging 
van het terrorisme.

Moge de Kerstsfeer even een verpozing 
brengen en iedereen aanzetten tot 
bezinning en contemplatie, even denken 
aan het echt belangrijke in de wereld en 
in ons leven en mogen we dan die sfeer 
zo lang mogelijk koesteren.

Ik wens dan ook van deze gelegenheid 
gebruik te maken om u en allen die u 
dierbaar zijn in naam van ons ganse 
bestuur prettige eindejaarsfeesten toe 
te wensen. Voor hen die een mooi 2017 
achter de rug hebben wensen wij dat 2018 
minstens even stralend moge zijn. Voor 
hen die een moeilijk 2017 kenden met 
ziekte, kommer en verdriet wensen wij dat 
2018 hen terug gezondheid, voorspoed 
en vreugde moge brengen.

Willy Theunis
Voorzitter

MARS VAN HET 11DE LINIE OP 19 APRIL 2018

Beste vrienden-wandelaars, met een dikke stift te omcirkelen op de kalender: 
donderdag 19 april 2018. Dan mogen jullie de wandelschoenen van de haak 
halen en kan iedereen zich aanmelden voor de Mars van het 11de Linie. 

Voor de 9de keer op rij organiseert de 
joint venture van Ons 11de, wandelclub 
de Dragonders en Defensie deze mooie 
mars. Nu al even meegeven: In tegen-
stelling tot de voorgaande jaren zullen 
in 2018 de lange afstanden (32 en 42 
km) vertrekken vanuit de Club Astrid 
in Leopoldsburg. De kortere afstanden 
behouden dezelfde start- en vertrek-
plaatsen in Kuringen. Meer informatie 
volgt later.
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1O NOVEMBER 2O17…DEELNAME AAN CWRM

CWRM staat voor Coming World 
Remember Me, een project dat kadert 
in een grootschalig herinneringsproject 
van de ‘GROOTE OORLOG - herdenken, 
helpen, reflecteren en verbinden’.
Door duizenden (inter)nationale 

workshops te organiseren brengen vzw 
kunst en vzw combat mensen samen 
,om met een open geest te reflecteren 
over de de kernthema’s van het project.

Tijdens de periode 2014-2O18 zullen 
duizenden mensen, uit alle delen van de wereld, deelnemen aan de ‘making of’, 
door 600.000 beeldjes uit klei te boetseren. Elk beeldje staat voor een van de 
600.000 slachtoffers die het leven lieten ten gevolge van de Wereldoorlog  I in 
België. Alle deelnemers aan de CWRM worden peter of meter van een van de 
600.000 beeldjes. Het beeldje stelt een menselijke figuur voor die, ineengedo-
ken en in zich gekeerd, zichzelf en de wereld beschouwt.  Het figuurtje uit klei 
en een universeel artefact dat perfect de uiteindelijke boodschap van ‘CWRM’ 
weergeeft : wij zijn de anderen en de eerderen.  Bij elk beeldje hoort een ‘dog 
tag’ (naamplaatje) met daarop de naam van de peter of de meter en…de naam 

van een van de slachtoffers.
In het voorjaar van 2018 worden alle 

beeldjes geplaatst op een van de meest 
bevochten plaatsen van de Eerste We-
reldoorlog : het niemandsland aan de 
frontzone rond Ieper dat zich bevindt 
in het provinciaal domein Palingbeek. 
Men wil zo een respectvolle artistieke 
herinnering voor de slachtoffers van 
de Groote Oorlog creêren. Tijdens ons 
meerdaags bezoek aan de Westhoek, 
an 9 t/m 12 november 2017, hebben we 
met het bestuur hieraan deelgenomen. 
De workshop vond plaats in het atelier 
‘Bomenvrij’ te Nieuwpoort-stad.

Informatiebron : CWMR, Prov. WVL.

Toespraak van ons bestuurslid Aimé Raymaekers aan het Provinciaal Monument 
voor de oorlogsslachtoffers op het Kolonel Dusartplein

PLECHTIGHEDEN

Zoals steeds, onze doelstellingen 
getrouw, was Ons 11de met een 
delegatie en vaandel tijdens het 
najaar aanwezig op volgende plech-
tigheden en herdenkingen:

• 21 juli: Te Deum in de kathe-
draal nav de Nationale feestdag.
• 19 augustus: Herdenking van 

de slachtoffers van de beide  
Wereldoorlogen te Godsheide.
• O9 septemeber: Plechtigheid 

ter nagedachtenis van de gefusil-
leerde verzetsstrijders  van het 
schuiloord Kiewit te Hasselt.
• 17 september: Herdenking van 

de slag van Wespelaar, gemeente 
Haacht (11-12 sep 1914).
• 01 november: Bezoek aan de 

ereperken der gesneuvelden, 
politieke gevangenen, verzets-
strijders, geallieerden en oudstrij-
ders van beide wereldoorlogen in 
Hassel
• 10 november: Plechtigheid 

voor de gesneuvelde oud-leerlin-
gen van het Koninklijk Atheneum 
in Hasselt.
• 11 november: Deelname aan 

de ‘Poppyparade’ en Last post 
plechtigheid in Ieper.
• Herdenkingsplechtigheid 

te Hasselt, aan het Provinciaal 
monument en aan het monument 
van het 11de Linieregiment.

• 15 november: Te Deum ter 
gelegenheid van Koningsdag in de 
kathedraal in Hasselt.
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POPPY PARADE IN IEPER 11 NOVEMBER 2017

Tijdens dit najaar en in de ‘herden-
kingsmaand’ november waren we als 
Ons 11de aanwezig op verscheidene 
plechtigheden in onze stad, met of 
zonder ons vaandel. Maar dit jaar werd 
op 11 november speciaal een delegatie 
gestuurd naar Ieper om daar de plech-
tigheid aan de Menenpoort bij te wonen. 
Een dag om te gedenken:

They shall grow not old, 
as we that are left grow old:
Age shall not weary them, 
nor the years condemn.

At the going down of the sun
and in the morning, 

We will remember them.

Deze ‘Ode of Remembrance’ is een 
eerbetuiging aan alle gesneuvelde mili-
tairen en wordt jaarlijks op 11 november, 
Wapenstilstand, standaard gebruikt als 
openingsrede bij de ceremonie onder 
de Menenpoort in Ieper. Voorafgaand 

en aansluitend aan deze plechtigheid 
heeft de Poppy Parade plaats. Een defilé 
gevormd door o.m. muziekkorpsen van 
Devon, Somerset en West Yorkshire, 
afvaardigingen van brandweerkorpsen 
van 10 Engelse landstreken, standaarden 
van verschillende eenheden, 2 groepen 
van Air Cadetten, een Canadees en 
een US contingent, scholen en heel wat 
burgers. Een muziekkapel van Ieper en 
een detachement van het Belgische 
leger zorgden voor een deel van de 
omkadering. De organisatie van beide 
activiteiten is grotendeels in handen van 
een Engels team. 

Ons 11de was op ‘Armistice Day’ 
aanwezig in Ieper om te mogen 
deelnemen aan deze bijzondere ge-
beurtenis. Niet zo evident want het is 
geen ‘first come first served’ activiteit. 
We hebben geleerd dat de organisato-
ren van de Parade eerder selectief te 
werk gaan en niet zomaar alle vragen 
tot deelname weerhouden. 

Begin november ontvingen we via de 
coördinator van de Parade, Andy Tonge, 
de definitieve planning en de opstelling 
van de stoet. We zouden meestap-
pen in het vak van de ‘veterans’. Na 
overleg met de heer Tonge kreeg het 
vaandel van het 11de Linie, samen met 
het 4 koppige escorte, een bevoorrechte 
plaats vooraan in de colonne.

Om 10.20 uur ging de Parade richting 
Menenpoort van start waar aansluitend 
van 11 tot 12 uur een plechtigheid plaats 
vond om alle gesneuvelde militairen van 

WO I te herdenken. Dit jaar mocht de 
organisatie van deze Special Last Post 
Ceremony de Engelse prinses Anne, 
dochter van koningin Elisabeth, verwel-
komen als vertegenwoordigster van het 
Engelse hof. 

Bijzondere momenten tijdens deze 
ceremonie waren de kransneerleggin-
gen en het zogenaamde ‘poppy petals 
release’ wanneer massa’s poppies via de 
drie dakopeningen van de Menenpoort 
naar beneden dwarrelen. Ook de krans 
van het 11de Linie kreeg een plaats op 
de trappen van dit immense monument.

Na het beëindigen van de activiteiten 
onder de Menenpoort werd de ganse 
colonne opnieuw in gang gezet om 
terug richting startpunt te marcheren 
waar de stoet ontbonden werd.

Als bestuur zijn we erg tevreden dat we 
de kans kregen om met het vaandel van 
het 11de Linie vooraan in deze Poppy 
Parade te mogen meestappen. Een 
blijk van eerbetoon aan de stad Hasselt 
maar vooral en in hoofdzaak aan alle 
gesneuvelde militairen van het 11de 
Linie regiment.
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Lambrechts aanvaardde om de 
opdracht ‘Action’ van Claser in zijn 
plannen te integreren. Zonder iets aan 
de organisatie van zijn beweging te 
wijzigen en zonder toe te geven aan de 
eis van het ‘Vrijkorps’ om elke andere 
activiteit dan deze voortvloeiend uit 
‘Action’ te staken, vormde Lambrechts 
dus voor rekening van het Vrijkorps 
wat hij ‘stoottroepen’ noemde. Dat 
waren vastberaden groepjes van vijf 
man die sabotageopdrachten zouden 
uitvoeren als het moment daarvoor aan-
gebroken was. In januari 1943 beschikte 
hij over acht of negen van dergelijke 
groepjes per sector. Zo raakte de BNB 
van Limburg voor het eerst betrokken 
bij de strategie van de Geallieerden. 
Lambrechts was zich goed bewust 

van de rol die Londen van plan was 
hem te laten spelen. In januari 1943 
schreef hij aan René Carlens, chef van 
de sector Herk-de-Stad: ‘De opdracht 
(van de stoottroepen) zal slechts op het 
gepaste tijdstip worden uitgevoerd in 
samenwerking met het tweede front, 
waarvan onze stoottroepen de vijfde 
colonne vormen.’

Door de aanhouding van Charles Claser 
op 6 november 1942 en later van de 
voornaamste leiders van ‘Action’, werd 
het contact tussen Hasselt en Brussel 
echter opnieuw verbroken.

Voor Limburg zouden de gevolgen van 
de hinderlaag, die op 27 april 1943 door 
de Abwehr werd gelegd bij Thier de 
Robermont, aanvankelijk beperkt blijven. 

Alleen Henri Theunissen, de rechterarm 
van Tony Lambrechts, werd op 30 april 
aangehouden. Hij zal de verschrikkingen 
van de concentratiekampen twee lange 
jaren ondergaan maar er in slagen er 
levend uit terug te keren.

De Duitsers van hun kant, voerden de 
strijd tegen de clandestiene bewegingen 
op. De Feldgendarmerie volstond niet 
meer voor deze taak. In maart 1943 in-
stalleerde de Sicherheitsdienst (SD) een 
Nebendienststelle te Hasselt. Ze werd 
geleid door ‘Kriminal Oberassistent’ 
Käding. Deze zocht onmiddellijk de 
Hasseltse Nieuwe Orde-kringen op en 
rekruteerde er een aantal vertrouwens-
mannen. Zij zullen tot de bevrijding de 
tipgevers en handlangers van de SD zijn.

Op 13 maart 1943 arresteerde Käding 
Carlos Moens, wiens naam voorkwam 
op een lijst van leden van het Tweede 
Franse Bureau, die in zijn handen was 
gevallen. In de nacht van 24 op 25 
mei 1943 voerde hij zijn eerste grote 
operatie tegen de Weerstand uit. In 
Sint-Truiden werden niet minder dan 62 
leden van de NKB (Nationaal Konink-
lijke Beweging) aangehouden en naar 
Breendonk gestuurd.

Voor de NKB van Sint-Truiden was dit 
de genadeslag. Ze zou er niet van her-
stellen. Maar voor Lambrechts maakte 
de razzia in Sint-Truiden in zekere zin de 
weg vrij om de inplanting van de BNB 
te verstevigen. Met de hulp van zijn 
broer René, die in Sint-Truiden woonde, 
en van de drie opeenvolgende sector-

chefs, Albert Lavigne, Frans De Roey 
en Frans Smets, bouwde hij een goed 
georganiseerde en volledig aan zijn 
gezag onderworpen sector op.

Door een intensieve aanwerving en 
organisatie vestigde de BNB haar gezag 
in de provincie. Tony Lambrechts werd 
stilaan wat hij tot dan slechts latent was 
geweest: de leider van de Limburgse 
Weerstand. Hij doorkruiste voortdu-
rend de provincie om de zwakkelingen 
weer aan te wakkeren, nieuwe kernen 
op te richten en over de correcte uit-
voering van zijn bevelen te waken. De 
kaart van de sectoren werd gevoelig 
gewijzigd. In de herfst van 1943 kreeg 
ze haar definitief uitzicht. Behalve Sint-
Truiden traden drie afdelingen op de 
voorgrond. Ze werden stevig in de hand 
gehouden door bekwame en dappere 
leiders: Marcel Royers te Neerpelt, on-
derofficier van de Rijkswacht Beazar te 
Maaseik en Louis Hilkens te Hasselt. 

Henri Theunissen, de adjunct van Tony 
Lambrechts, had ervoor gezorgd dat 
zijn oom, eerste sergeant-majoor Leon 
Theunissen, de leiding kreeg van de 
sector Leopoldsburg. De chef en stichter 
van deze sector, Gerard De Smackers, 
protesteerde met klem tegen wat hij als 
machtsmisbruik van de Hasseltse leiders 
beschouwde. Tony Lambrechts trachtte 
hem te kalmeren door hem een functie 
bij de provinciale staf aan te bieden.

Eind 1942 werd een groep van het 
Belgisch Legioen, door Jules Wijnen 

Tony Lambrechts

Henri Theunissen

René Lambrechts

HET GEHEIM LEGER IN LIMBURG TIJDENS WO II - DEEL 4

In het vorige deel verhaalden wij dat Tony Lambrechts, de nieuwe leider van de Belgische Nationale Beweging in Limburg, samen met zijn adjuncten 
en sectoroversten, het merendeel van hen oudgedienden van het 11de Linie, de BNB uitbouwden tot wat veruit de grootste en meest efficiënte 
verzetsbeweging van onze provincie zal worden. In het najaar van 1942 kreeg hij, via het Belgisch Legioen van Charles Claser, contact met de Belgische 
regering in Londen. 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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opgericht in de streek van Lanaken, 
Rekem en Maasmechelen, toegevoegd 
aan de beweging van Lambrechts. 
Wijnen kreeg zijn instructies van 
majoor Coppenolle door middel van 
een nicht, die als secretaresse werkte 
bij Raoul Polus. Op zichzelf aange-
wezen na het falen van het Belgisch 
Legioen te Hasselt, vond hij in Tony 
Lambrechts een autoriteit waarop hij 
kon steunen. Door de groep van Wijnen 
op te slorpen kreeg Lambrechts er een 
nieuwe afdeling bij – de sector Rekem 
– waarvan Wijnen de leiding behield. 

Sommige sectoren
ontsnapten aan de BNB

Dat was het geval met Tongeren, waar 
de beweging van Lambrechts verdron-
gen werd door een zeer actief Onaf-
hankelijkheidsfront, en met de sector 
Genk-Waterschei, waarvan de leider, 
Martin Vrijens, al in juni 1942 werd aan-
gehouden. In de mijnstreek van Genk, 
waar gewapende Partizanen erg actief 
waren, slaagde Lambrechts er niet in om 
een overeenkomst van samenwerking 
te bereiken met de plaatselijke chefs.

Hij zou er niettemin in slagen om de 
aanwezigheid van de BNB te herstel-
len in die sectoren door in Bilzen een 
zeer actieve verzetskern te ontwikke-
len rondom Frans Govaerts en André 
Poesen. Maar het was vooral dank zij 
het dynamisme van een jonge kajotter, 
Edmond Mengels, en van zijn adjunct, 
de latere senator Frans Vangronsveld 
dat de groep van Bilzen uitbreiding 
nam.

Drie andere sectoren werden nog 
in 1943 opgericht: Herk-de-Stad met 
als spilfiguren René Carlens, Eugène 
Thierry, Georges Van Isterdael en 
Romain Lenaers; Borgloon met als chef 
Gaby Dupain en Zoutleeuw onder het 
gezag van Jozef Hendrickx.

Maar de ontscheping van de Geallieer-
den, waarop men met zoveel ongeduld 
wachtte, bleef uit. Lambrechts maakte 
van de zomer van 1943 gebruik om de 
organisatie van zijn Beweging te vervol-
ledigen … en te verzwaren.

Tussen de sector en de provincie 
voerde hij het echelon van de zone 
in; tussen de sector en de brigade dat 
van de compagnie. Hij versterkte zijn 
persoonlijke staf die voortaan twintig 
man zou tellen, plus de tolken en de 
verbindingsagenten; de staf van de 

sectorcommandanten werd op zeven 
man gebracht. Hij breidde het aantal 
diensten uit: rode kruis, kazernering, re-
kwisitie, ordedienst – een soort militaire 
politie van het Verzet – en zelfs een 
aalmoezeniersdienst. Hij benoemde 
een ‘chef van de administratie’ voor 
elke staf. De zeer bekwame en auto-
ritaire kapitein-commandant Fernand 
Govaerts, nog maar pas terug uit krijgs-
gevangenschap, nam de leiding van de 
verbindingsdienst.

Alles werd tot in de puntjes geregeld: 
het uniform met het insigne van elke 
rang, de vlaggetjes van de commando-
posten, zelfs de bestraffing van onge-
disciplineerde verzetsstrijders. 

Het Belgisch leger stond klaar om op 
het eerste teken van Londen herboren 
te worden. In afwachting schreef Lam-
brechts in juli 1943 aan zijn sectorcom-
mandanten: ‘Laten wij onszelf nuttig 
maken op alle fronten.’

Hij steunde zo de vaak spontane initia-
tieven van zijn ondergeschikten die hulp 
boden aan neergehaalde geallieerde 
piloten of aan jongeren die onderdo-
ken om aan de verplichte arbeid in 
Duitsland te ontsnappen. 

Marcel Royers, de chef van de sector 
Neerpelt, werd een essentiële schakel 
in de ontsnappingsroutes.

En dan hebben we het niet eens over 
het domein van de inlichtingen waar 
Lambrechts, Royers, Beazar en hun 
wapenbroeders zich steeds zeer actief 
toonden. In ruil voor de inlichtingen die 
ze naar Londen stuurden ontvingen ze 
enkele karige fondsen om de werkwei-
geraars en de ondergedoken verzets-
strijders van de beweging te onder-
steunen.

Georges Vanisterdael

Fernand Govaerts

Gaby Dupain

IN MEMORIAM

Op 24 augustus 2O17 is op 89-jarige 
leeftijd ons gewaardeerd medelid 
van onze vereniging de heer Maxime 
Calluwaert overleden. Maxime was 
beroepsmilitair buiten dienst en 
Korea veteraan. Als actief onderof-
ficier heeft hij ook enkele jaren bij het 
11de Linieregiment gediend.

Het bestuur van Ons 11de  biedt de 
familie zijn innige deelneming aan.
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OP VERKENNINGSTOCHT IN DE CITADEL VAN DIEST

Op zondag 3 september, een prachtige zomerdag, waren we te gast in het 
militaire bolwerk te Diest en dit onder de deskundige leiding van de heer Frans 
Vandevenne, een aangenaam verteller en uitstekende gids. We maakten kennis 
met de verschillende bezettingen, functies, inkwartieringen, verdedigingstech-
nieken en bewapening in de periode tussen 1853 en 2O11.  

Een ding is zeker het onthouden waard ….de citadel heeft nooit ook maar één 
schot afgevuurd. Het is nu geklasseerd als militair historisch erfgoed. Prachtig !!

Een leerrijke en toffe namiddag. En ja, traditiegetrouw was er voor onze gids 
een fles ‘De Piot’ en voor ons een borrel om dit leuke bezoek af te sluiten.

BELG VOOR ALLES

In een haast vergeten hoekje in de Boomkenstraat in Runkst werd door de buurtbewoners gestart met de inzameling van 
centen voor de realisatie van een monument ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van de beide wereldoorlogen.

Iedere zondag werd er een ‘bal populair’ georganiseerd om die kosten te kunnen dekken en in 1954 kwam het monument 
tot stand. Bij de opkomst van de jukebox hadden de bals populairs alsmaar minder succes. Het laatste bal werd georga-
niseerd na de mijnramp van Marcinelle in 1956 en de opbrengst ging naar de slachtoffers van deze ramp.

 Nadien ging het terrein naar de bas-
ketbalclub Runkst tot 197O. Op 28 maart 
1983 werd het terrein ‘Belg voor alles 
verkocht aan de stad.

Het monument is er nog steeds, 
maar helaas….vergeten! Het pleintje 
is nu een speeltuin voor de jeugdige  
Runkstenaren.
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HOE HERKEN JE VOORTAAN ONS 11DE?

De bestuursleden van Ons 11de waren bij deelname 
aan plechtigheden en herdenkingen, niet altijd duidelijk 
zichtbaar en herkenbaar. Daar moesten we iets aan doen. 
Er is niets zo erg als ergens aanwezig zijn en niet herkend 
worden. Een badge op de borstzak is de perfecte oplossing.  

Voor de lay-out  is voor het oude mutskenteken van het 
het 11de Linieregiment gekozen. Het rood en koningsblauw 
verwijzen naar de infanterie-eenheden. De gele en rode 
balken linken naar het graafschap Loon, waar Hasselt als 
belangrijkste stad deel van uitmaakte. De omschrijving 
‘Garnizoen Hasselt’ is alomvattend voor elke vorm van 
militaire aanwezigheid in onze stad.

Als bestuur zullen we het nieuwe ‘embleem’ met trots en 
fierheid dragen en dit zonder ‘VAAR NOCH VREES’!

VOORZITTERSWISSEL BIJ VZW 
STADSMUSEUM HASSELT

Na 3O jaar voorzitterschap bij de vzw 
die Het Stadsmus ondersteunt, geeft 
Michel Ilsen de fakkel door aan Karin 
De Greeve. Karin is ook voorzitter van 
de Hasseltse erfgoedraad en ooit nog 
ambassadeur voor erfgoed als Erfgoed-
generaal: “Ik wil een waardige ambas-
sadeur zijn van het museum”,zegt Karin.  

We wensen Karin, lid van Ons 11de, 
heel veel steun en succes toe. Proficiat 
Karin!

UIT DE OUDE DOOS….
Dr J.Grauwels heeft met ‘Kroniek van Hasselt(1078-1914), grepen uit het dagelijkse leven’, een 
boek geschreven voor de doorsnee-Hasselaar die wel eens wat over Hasselt wil vernemen, 
maar niet de tijd neemt om geschiedenisboeken te lezen. Ook de militairen van het garnizoen 
Hasselt werden niet vergeten. We laten u graag kennismaken met enkele(kleine)weetjes van het 
soldatenleven in de periode 1830-1914.

1831, 7 juli: Op aanvraag van kolonel Vandam wordt de kerk van de ‘paterkes’ 
door de stad verhuurd om er paarden van een artilleriebatterij te stallen.

1837, 3 mei: Beslissing van de gemeenteraad om voor één derde tussen te 
komen in de aankoop en aanpassing van het Wittenonnenklooster ten einde 
er een militair hospitaal in te richten.

1839: De stadsdiensten maken plannen om het vuilnis van de privaten van 
het militair hospitaal dat in de Demer gestort wordt, af te voeren naar daartoe 
te bouwen riolen.

1853, 9 juli: Begrafenis te Hasselt van 14 soldaten van het 3de regiment 
jagers, die bij een geforceerde mars van het kamp ven Beverlo naar Hasselt in 
de brandende zon aan de gevolgen van een zonneslag overleden.

1873: De speciale school voor onderofficieren werd van de abdij van Ter 
Kameren naar Hasselt overgebracht. De 106 leerlingen vonden een onderko-
men in het oude militair hospitaal.

1886, 16 juli: De gemeenteraad van Hasselt besluit een toelage van 100 
frank per jaar toe te kennen aan de meest bekende muzikanten van de muziek-
kapel van het 11de Linieregiment, dit om te beletten dat ze een mutatie naar 
Antwerpen zouden aanvragen.

Een volgende keer nog wat kroniekjes.
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ONS BOEK ‘HASSELT GARNIZOENSSTAD’ IS KLAAR  
BESTEL NU JE EIGEN EXEMPLAAR !

We zijn fier en enthousiast dat we eindelijk ons boek mogen voorstellen. ‘Hasselt garnizoensstad’ is een geïllustreerd 
naslagwerk van de geschiedenis van Hasselt, als thuisbasis van regimenten, bataljons en troepenmacht. Het werd een 
boek in formaat A4 van 80 pagina’s. Wil je een exemplaar kopen? Dat kan. Neem contact op met ons secretariaat (Francis 
Slegers, gsm 0476 46 09 12,  secretariaat.ons11de@proximus.be). Soft cover: 24.95 euro. Het best neem je contact met 
Francis voor info ivm met de betaling 
en eventuele verzending (Portkosten 
5 euro). 

VOORSTELLING BOEK EN ONTVANGST OP HET STADHUIS

Op zaterdag 28 oktober stelden we met trots ons boek ‘Hasselt garnisoensstad’ voor aan het publiek. We werden daarvoor 
ontvangen op het stadhuis door mevrouw de burgemeester Nadja Vananroye en schepenen Karolien Mondelaers en Kevin 
Schouterden. Samen met de provinciecommandant Kolonel SBH Bijnens en zijn voorganger kolonel bd Steyaert luisterden 
onze leden en sympathisanten naar de mooie woorden van onze burgemeester en schepen van Cultuur. We waren ook 
gecharmeerd door de aanwezigheid van ons lid en historicus doctor in de geschiedenis Luc Vandeweyer. Na het officiële 
gedeelte werd het succes van ons boek ingeklonken met onze piot (de jenever van het garnizoensleven). Die toast heeft 
geholpen. De verkoop van het boek is een groot succes! Wees er snel bij om nog een exemplaar te bemachtigen.  


