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Het 11de Linieregiment tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Op 31 juli 1914 om 19 uur wordt in BELGIE de algemene mobilisatie afgekondigd.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog stond het 11de Linieregiment onder bevel van
Kolonel Dusart.
Het had als opdracht de verdediging, in het kader van de derde Divisie,van de fortengordel
rond LUIK uit te voeren.
De derde divisie vormde de “ voorwacht/ dekkingstroepen” van het Belgische leger en moest
de eerste schok opvangen, zich steunend op versterkingen van LUIK.

Op 01 augustus 1914 vertrok het regiment, samen met het ontdubbelde 31ste regiment, naar
Luik om deel te nemen aan de verdediging van de fortengordel.
Duitsland, nochtans de verbintenis aangegaan in 1839 en in 1870 om de Belgische neutraliteit
te waarboren, verklaarde de oorlog aan BELGIE op 04 augustus 1914 en op 05 augustus
werden de forten van LUIK aangevallen.
De avond van 05 Aug werd het tweede bataljon van het 11de Linie in zijn bivak in Rhees
overvallen, hierbij liet Kol Dusart het leven.
De Linieregimenten moesten de ruimten tussen de forten verdedigingen.

In de morgen van 06 Aug besliste Generaal BERTRAND, bevelhebber van de 3de Divisie (
Generaal LEMAN was militaire gouverneur) , waartoe het 11de Linie behoorde, om zijn
troepen op de linkeroever van de Maas terug te trekken.
Het 11de Linie voegde zich bij de divisie te ANS, om nadien zich samen met de divisie terug
te trekken in ANTWERPEN.
Op 08 aug 1914 bereiken het 11de en het 31ste Linie de GETE.
Op 10 augustus 1914 staat het regiment onder bevel van Luitenant-kolonel A.E.M.FLEBUS.
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Op 18 aug geeft de koning het bevel aan het leger om de linker oever van de DIJLE te
bezetten.
Op 20 aug heeft het Belgisch leger zich teruggetrokken in ANTWERPEN. Het 11de Linie
bevindt zich in de eerste fortengordel van ANTWERPEN.
Bij de gevechten rond ANTWERPEN gedroeg het regiment zich zeer moedig.
Het nam deel aan de tweede uitval , 9-13 september, ( de derde divisie bleef in reserve bij de
eerste uitval ) uit ANTWERPEN. Deze operatie kadert in de plannen van Generaal JOFFRE
om de DUITSE opmars naar Parijs te stoppen.Sedert 27 aug beveelt Lt Kol LEESTMANS het
regiment ( Majoor LEESTMANS was de bevelhebber van het ontdubbelde 31ste
Linieregiment ).
Bedreigde Belgische troepen te HAACHT werden door het 11de ontzet op 10 september
1914. Op 11 september werd WESPELAAR ingenomen doch door de aanvoer van de sterke
Duitse reservetroepen moest het regiment zich terugtrekken richting ANTWERPEN en ging
het regiment in rust te DUFFEL, nadien in SINT KATHELIJNE WAVER.
Op 3 oktober 1914 bezet het 11de Linie het bruggenhoofd van BLAASVELD met als
opdracht het dorp WILLEBROEK te verdedigen.
Op 10 oktober werd het 11de Linie overgebracht van DRONGEN naar NIEUWPOORT.
Op 16 oktober 1914 wordt de Duitse aanval ingezet om de verdediging van de IJZER te
vernietigen en alzo de Frans-Britse linkervleugel te omsingelen.
Het Belgische leger moet de eerste schok opvangen.
Het 11de en 12de Linie worden aan de Franse Brigade van marinefuseliers toegevoegd.

Op 26 november 1914 wordt luitenant kolonel LORENT regimentscommandant. Hij wordt
kolonel op 12 mei 1915
In december 1914 bezet het regiment voorposten van OUD-STUYVEKENSKERKE.
Op 06 januari 1915 wordt het 11Li afgelost en gaat in rust in DE PANNE.
Vanaf 19 oktober 1914 nam het regiment deel aan de gevechten rond DIKSMUIDE en de
IJZER om tot 06 mei 1918, tijdens de stabilisatieperiode veroorzaakt door de overstromingen,
posities in te nemen in PERVIJSE, DIKSMUIDE, RAMSKAPELLE en MARKE.
Op 04 juli 1917 wordt luitenant-kolonel PREAUX regimentscommandant.
Op 1 februari 1918 wordt het Belgisch leger gereorganiseerd.
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Het 11de Linie maakt nu deel uit van de 3de Infanteriedivisie, bevolen door Generaal
JOOSTENS.
Vooral op 17 april 1918 bracht het 11de onder bevel van Kolonel PREAUX de vijand zware
verliezen toe te MERKEN: de Engelsen hebben de positie KEMMELBERG verloren en er
dreigt een grote gaping in de geallieerde verdediging te ontstaan, vooral zuidwest van IEPER.
Het 11de houdt het bruggenhoofd ten oosten van het kanaal te YPERLEE,noord van
IEPER,met de ruïnes van MERKEN.( het 11de slaagt erin zich te weren tegen vijf Duitse
bataljons, in een zeer moeilijk terrein ).
Van mei tot juli 1918 volbracht het regiment bewakingsopdrachten.
Op 28 september 1918 trekt het ganse Belgische leger ten aanval om de Belgische kust te
ontzetten.
Het 11de Linie behoort tot de aanvalstroepen en heeft STADENBERG als objectief.
Na hevige gevechten worden de Duitsers verslagen. De verliezen waren zwaar: naast zes
officieren vallen er 65 soldaten en onderofficieren op het slagveld en telde men 70 gewonden.
Na het offensief van 28 september krijgt het regiment rust.
Op 9 oktober 1918 wordt het 11de Linie opgesteld ten oosten van MOORSLEDE en begint
het aan de verovering van 19 Km terrein tot aan de LEIE.
Op 16 oktober wordt de oever van de LEIE bereikt, na zware verliezen: 8 officieren
sneuvelen, 74 soldaten en onderofficieren, 100 gekwetsten moeten gehospitaliseerd worden.
Dit was het laatste gevecht waaraan het 11de Linieregiment deelnam.
Op 11 november 1918 wordt de wapenstilstand getekend

Bronnen: - Beknopte geschiedenis van het 11 de Linieregiment, uitgegeven bij de overhandig
van het vaandel aan de Kampcommandant van LEOPOLDSBURG op 04 mei
1984.
- Artikelenreeks over het 11de Linie , in het Belang van Limburg van mei 1972.
- Le Colonel Préaux,Le11ème régiment de Ligne, Historique de la campagne 19141918,Genck le12 mars 1919, 32 p.
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