VII.D.02.

PERIODE 1839 - 1913

Sedert de definitieve bezegeling van de Belgische onafhankelijkheid
in 1839 was er gedurende 75 jaren geen oorlog meer geweest, waarin
België betrokken was. Alleen tijdens de Frans-Duitse oorlog van
1870 werd de bevolking even opgeschrikt en moesten onze piotten
langs de grenzen postvatten om mogelijke indringers te verjagen.
De landsverdediging gebeurde door het lotelingensysteem. Elk jaar
moesten de jongens van een bepaalde klasse naar Hasselt gaan om
er te ‘loteren’. In een draaiende trommel werden zo- veel briefjes
gestoken als er opgeroepenen waren. Vooraf werd bepaald dat de
mannen, die de nummers van ... tot ... zouden uit de trommel halen,
dienstplicht moesten vervullen.
Op dinsdag 14 febr. 1882 waren er volgende lotelingen:
-Bessemans Petrus-Alphonsius, Br.21.09.1862, Luikerstwg. 30.
-Cleeren Pieter-Joannes, 1862, kleermaker, Dorpsplaats 20bis.
-Jacques Alexander, ST.26.05.1868, Houtstraat, 29.
-Leemans Pieter-Amandus, Br.12.12.1862, Kasteelstraat 20.
-Maho Eugéne-Camille-Arthur, Tienen 21.09.1863.
-Martens Gustaaf, Br.27.08.1862, Tongersestwg 95.
-Vanhelmont Joseph-Hubert, Br.20.01.1862, Dorpsestwg. 47bis.
-Van Orbeek Pierre-Jean, Br.23.03.1858, Broekstraat 6.
-Vantilt Jan-Lambert, 1867, Dorpsestwg. 10.
In de ‘Gazette van Sint-Truiden’ lazen we de namen van de 25
lotelingen in 1897. Zij trokken een nummer tussen 130 en 494:
-136 Smolders H.
-145 Mourhaye Pieter, Br.04.05.1878, z.v. Pieter.
-146 Moria Joannes-Joseph, Br.01.07.1877, z.v. Joannes-Edw.
-189 Clerinx Antoine, Kl.Gelm. 28.11.1877 z.v. Johan.-Bapt.
-194 Libens Joseph, Br.06.08.1877, z.v. Maria-Catharina.
-216 Pirard Joseph, Br.06.01.1877, z.v. Balthazar.
-258 Coelmont Theophiel, Br.10.03.1877, z.v. Theodoor.
-267 Lacroix François, Br.30.01.1877, z.v. Jacobus-Joseph.
-281 Vreven Hubert, Br.06.09.1877, z.v. Lodewijk-Henri.
-297 Ruppol Johannes-Lambert, Br.26.04.1877, z.v. Hendrik.
-318 Nelissen Joseph, Br.14.01.1877, z.v. Jan.
-328 Martens Henri, Br.20.10.1877, z.v. Ludevikus.
-329 Renotte François, Br.16.06.1877, z.v. Joseph en Cath.Peters
-343 Schoofs Edouard-Joseph, Br.30.07.1877, z.v. Guil.-Lamb.
-376 Daenen Joannes-Emile, Br.17.09.1876, z.v. Eugenius.
-393 Grommen Alphonse, 06.05.1877, z.v. Jan en Anna Leunen.
-434 Bormans Lambert, Br.08.02.1877 z.v. Hendrik-Jacobus
-438 Vaneyck J., Br.08.04.1877, z.v. Joseph-Johannes.
-439 Berebrouckx Hubert-Theophiel, Br.21.03.1877, z.v. Piet.
-457 Poncelet Jan-Theophiel, Alken 1877, z.v. Hendrik.
-467 Otten Augustinus, Br.13.07.1877 z.v. Willem-Ludovicus.
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Strauven Alphonse-Emile, Aalst 07.04.1877, z.v. Willem.
Leunen Amandus-Bona, Br.07.06.1877, z.v. Henri.
Vanstapel Joseph-Ludovic, Br.17.04.1877, z.v. Lambert.
Gorreux Petrus-Joannes, Br.22.01.1877, z.v. Franciscus.

In 1901 telde Brustem volgende lotelingen:
-Brugmans Joannes-Hubert, Br.04.08.1881 z.v. Marie-Elisabeth.
-Herck Lambert-Alfons, Br.28.02.1881, z.v. Hubert en M-L.America
-Jeandarme Joannes-Antonius, Br.27.11.1881, z.v. Lamb.-Joseph
-Noens Lambert, Br.11.07.1876, z.v. Jan en A.-Cath. Deglin.
-Ruppol Lambert-August, Br.06.07.1881, z.v. Hendrik-Alphonse.
-Stevaux Lambert-Gerard, Br.05.06.1881, z.v. Agnes Stevaux
-Surinx Jan-Lambert, Br.07.01.1880, z.v. Lodewijk.
-Vanstapel Joannes-Lambert, Br.03.11.1881, z.v. Hendrik.
De oorlogsdreiging nam steeds meer uitbreiding. Er werden be- tonnen
forten gebouwd aan de Maas te Luik en te Namen. De wet op
het vrijwilligersleger van 1902 bracht het legercontigent op 13.000
manschappen. In december 1909 kwam er een nieuwe militiewet: de
loting werd vervangen door de persoonlijke dienstplicht van één
zoon per gezin. De dienstplicht verschilde naargelang het wapen:
15 maand voor de infanterie, 21 maand voor de artillerie, 24 maand
voor de cavalerie. De legersterkte verhoogde tot 19.000 man. De
algemene dienstplicht werd in 1913 ingevoerd en bracht de sterkte
op 33.000 militairen. Alle jongens werden opgeroepen behalve
geestelijken en onderwijzers. Op 19 okt. 1913 kwam er een artillerieregiment van 1500 manschappen naar St-Truiden.
Door deze snelle reorganisatie was België in aug. 1914 zeer slecht
voorbereid op een oorlog. Op 31 juli 1914 was er een mobilisatie
van de lichtingen 1901 tot 1909. In totaal kreeg men een leger van
bijna 200.000 man op de been. Het grote Duitsland mobiliseerde
alleen al voor het 1e Leger van von Kluck, dat onze streek zou
binnenstormen 320.000 manschappen. De zeven oudste militieklassen
kregen de forten voor hun rekening, de acht jongste klassen vormden
het veldleger op de linkeroever van de Maas en ten oosten van de
lijn Hasselt-Andenne. Vooruitgeschoven posten werden voorzien in
de streek van Verviers en Herve.
In de avond van 02 aug. 1914 overhandigden de Duitsers een ultimatum
in Brussel: vrije doortocht van de troepen en de on- afhankelijkheid
zou gewaarborgd blijven. België reageerde ’s anderendaags afwijzend en die nacht schonden de Duitsers onze neutraliteit. Op 04 aug. 1914 beschikte het Belgisch leger over 312
kanonnen, 10 vliegtuigen en 102 mitrailleuses.

