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Het gedenkmonument  
 
Rechts van de centrale kapel op het Oud Kerkhof staat een gedenkmonument van onge-
veer 4 meter hoog, bestaande uit een kubusvormig voetstuk met daarop, gesteund op 4 
arduinen bollen, een smalle piramide of obelisk met bovenaan een kruis, eveneens in ar-
duin. Op één zijde, tegen het wandelpad, is op de piramide een smeedijzeren bloemen-
krans bevestigd. Op het voetstuk is aan een kant gebeiteld “A LA MEMOIRE DES FRERES 
D’ARMES DE L’EMPIRE SOUS NAPOLEON Ier”.  
 
Dit monument werd opgericht in het voorjaar van 1856 op initiatief van de Société des an-
ciens frères d’armes de l’Empire sous Napoléon Ier. De namen van de belangrijkste wel-
doeners  staan gebeiteld op een andere zijde van het voetstuk: burgemeester M. A. Bamps 
en de meesters (maîtres) J. Beeken, P. Misotten, J. Maris en L. P. Prengel. Op een derde 
zijde van het voetstuk, aan de kant van de bloemenkrans, zijn de bestuursleden 
(administration) van de société vereeuwigd: J. F. Vandenreyken (1), président, M. Droog-
mans, trésorier en J. Depats, commissaire. 
 
Van de ontwerper en de maker zijn geen gegevens bekend. 
 
De gedenkzuil is in vrij goede staat, maar een paar kleine ingrepen zouden het monument 
ten goede komen: de smeedijzeren bloemenkrans moet hersteld worden, evenals één van 
de vier bollen onder de obelisk. De inscripties op het voetstuk zijn nog moeilijk leesbaar. 
(foto’s gedenkzuil: Annemie America) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

De populaire keizer Napoleon I (1769-1821)  
 
Op vrijdag 8 augustus 1794, zes weken na de overwinning 
van de Fransen in Fleurus, kwamen Franse troepen onder 
het bevel van generaal Montagu Hasselt binnen en sloegen 
hun tenten op bij de Maastrichterpoort en de Kempische 
Poort. De eerste gevolgen van de Franse Revolutie in het 
oude prinsbisdom Luik waren desastreus. Het was het defini-
tieve einde van het Ancien Régime, een samenlevingsvorm 
die in grote lijnen meer dan 1000 jaar had standgehouden. 
Wat zo’n bezetting inhield was de bevolking bekend uit het 
verleden: plunderingen, vernielingen, dreigende hongers-
nood, vluchtelingen... Dit keer kwamen er  nieuwe elementen 
bij, nl. de gedwongen sluiting en verkoop van kerken en 

kloosters (foto: affiche verkoop Augustijnen, Rijksarchief Hasselt), de vervolging van geestelijken die 
geen eed van trouw wilden afleggen, een verbod op alle uiterlijke tekenen van religie, een 
nieuwe en strakke bestuurlijke or-
ganisatie, zware oorlogsbelastingen 
en de grande levée, of de levée en 
masse, de algemene dienstplicht.  
Alle ongetrouwde, gezonde man-
nen tussen de 18 en 25 jaar wer-
den opgeroepen voor militaire 
dienst. Daardoor nam het aantal 
Franse militairen zeer sterk toe. Zo 
ontstond het eerste nationale leger, 
bestaande uit soms zeer gemoti-
veerde burgers die hun eigen 
grondgebied wilden verdedigen in 
plaats van een traditioneel beroeps-
leger dat meestal uit huurlingen be-
stond en enkel vocht voor het geld 
en de oorlogsbuit. Het zorgde ook voor een Europese wapenwedloop, want Pruisen, Enge-
land, Oostenrijk en Rusland voelden de snel groeiende militaire macht van Frankrijk aan als 
een dreiging voor hun nationale soevereiniteit en zagen zich verplicht soortgelijke maatre-
gelen te nemen. Het grootste verzet tegen de le-
vée en masse in Frankrijk en ook elders in Europa, 
kwam van de toen nog zeer talrijke boerenbevol-
king. Het wegtrekken van de beste jonge arbeids-
krachten uit een overwegende landbouweconomie 
leidde vaak tot minder graanopbrengsten en drei-
gende hongersnood.  In de Kempen, maar ook in 
Vlaanderen en de Ardennen was dit, samen met 
de godsdienstvervolging, de aanleiding tot boeren-
opstanden die door de Fransen keihard werden 
onderdrukt. De geschiedenis van de Boerenkrijg 
die in Hasselt in december 1798 een bloedig einde 
kende behoort voor een stuk tot ons collectieve 
geheugen (foto: postkaart Monument Boerenkrijg, collectie 

Het Stadsmus 2000.0141.00).  
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Intussen heerste er in Parijs en in de rest van het land politieke chaos. Na het schrikbewind 
van Robespierre (1758-1794) – gouden tijden voor de fabrikanten van guillotines - was het 
min of meer democratische Directoire aan de macht gekomen. Frankrijk werd geplaagd 
door een economische depressie met een torenhoge inflatie én een hongersnood (in 1795) 
na het mislukken van de oogst. Toen de parlementaire meerderheid een aantal maatrege-
len van de Revolutie - onder meer de priestervervolging - wilde terugdraaien, pleegden drie 
directeurs in 1797 een staatsgreep. Er volgde een nieuwe golf van terreur waarbij militaire 
commissies de royalisten, de priesters en andere politieke opponenten voor de rechtbank 
sleepten. De politieke chaos leidde tot allerhande volksopstanden en tot een groeiende in-
vloed van het leger. Op 9 november 1799 pleegde de graag geziene Corsicaanse generaal 
Napoleon Bonaparte een staatsgreep, waarna hij zich door het Directoire als Eerste Consul 
liet benoemen. Vijf jaar later kroonde hij zichzelf  tot keizer van Frankrijk.  

 
In het eerste decennium van de 19de 
eeuw was het Eerste Franse Keizerrijk 
betrokken bij een lange reeks van con-
flicten - de Napoleontische oorlogen - 
tegen alle Europese grootmachten. Na 
een serie van overwinningen slaagde 
Frankrijk er in om een dominante positie 
in Europa in te nemen. Het keerpunt 
kwam in 1812 na de mislukte veldtocht in 
Rusland (foto: Napoleon retreating from Mos-

cow, Wikipedia) van de Grande Armée, met 
o.m. als gevolg steeds meer volksoproer 
in eigen land en in de landen onder 
Frans bewind. In 1814 slaagden de geal-
lieerden (Rusland, Pruisen en Oosten-

rijk) erin Parijs te veroveren. Napoleon werd verbannen naar het eiland Elba. Nauwelijks 
tien maanden later kon hij ontsnappen en het bleek dat hij in Frankrijk nog steeds op veel 
sympathie kon rekenen. Tijdens zijn tocht van Juan-les-Pins naar Parijs koos bijna het hele 
leger en een groot deel van de bevolking zijn kant, vooral omwille van de zogenaamde Wit-
te Terreur, het schrikbewind van Lodewijk XVIII. Nadat hij de macht weer had overgenomen 
stelde hij een nieuw leger samen om in de Zuidelijke Nederlanden de strijd aan te gaan met 
de Engelsen, de Pruisen en de Nederlanders. De legers troffen elkaar op 18 juni 1815 bij 
Waterloo (foto: Sadler, Battle of Waterloo, Wikipedia) waar Napoleon definitief werd verslagen De 
Engelsen, aan wie hij politiek asiel vroeg, verbanden hem naar het eiland Sint-Helena, waar 
hij in 1821 overleed. 
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De invloed van de Franse Revolutie op de cultuur en het bestuur van Europa was groot en 
merkbaar tot vandaag. Door zijn veroveringen speelde Napoleon een grote rol in de ver-
spreiding van de revolutionaire ideeën van broederlijkheid, vrijheid en gelijkheid. De feodale 
verhoudingen van het Ancien Régime in West- en Centraal-Europa, die al grote barsten 
vertoonden door de opkomst van de burgerij, zouden voor altijd verdwijnen. Alle burgers 
van een land hoorden voortaan onder een - in principe verkozen - centraal gezag in plaats 
van onder een of andere lokale machthebber. Dat was tevens het ontstaan van het nationa-
lisme en de natiestaten, een bron voor vele volgende grote en kleinere oorlogen in Europa. 
 
Wat waren de verwezenlijkingen die Napoleon I ook buiten Frankrijk zo populair hebben 
gemaakt? Dit zijn er enkele: 
 

• In zijn eigen land werd  Napoleon geprezen omdat hij als militair een uitstekende stra-
teeg was die de nieuwste technieken, o.a. op het gebied van de ballistiek, toepaste en 
door zijn buitenlandse overwinningen de invloed van Frankrijk op de Europese politiek 
voor lange tijd consolideerde.  

 
• Reeds in 1801 sloot hij een concordaat met  paus Pius VII. De Franse Revolutie had de 

scheiding tussen Kerk en Staat uitgeroepen, maar  Napoleon besefte  dat de interne or-
de pas door een godsdienstvrede hersteld kon worden. Meteen kwam ook een einde 
aan het officiële antiklerikalisme dat één van de oorzaken van o.m. de Boerenkrijg was. 

 
• Tussen 1806 en 1810 gaf hij aan een aantal briljante juristen zoals Portalis en de Cam-

bacérès de opdracht nieuwe wetboeken te maken voor het burgerlijk recht, het strafrecht 
en de strafvordering en het handelsrecht. Veel van deze wetten, de zogenaamde Code 
Napoléon, vooral in het burgerlijk recht, zijn nog steeds geldig, ook buiten Frankrijk. De 
verplichting van de gemeenten om een register van de burgerlijke stand te houden is 
hier een onderdeel van. 

 
• Hij voerde het metriek stelsel in. Voortaan waren de meter, de kilo en de liter standaard-

maten, wat de handel ten goede kwam. Het systeem werd geleidelijk in een groot deel 
van Europa in gebruik genomen. 

 
• Vooral voor zijn troepenverplaatsingen werd het wegennet in en buiten Frankrijk verbe-

terd en vooral rechtgetrokken. Zo ontstonden de nu nog bestaande routes nationales. 
Op al die wegen werd rechts rijden verplicht. 

 
• De bestuurlijke indeling in departementen, arrondissementen en kantons maakte een 

einde aan de onoverzichtelijke versnippering van vorstendommen, hertogdommen, 
graafschappen, enz. De huidige grenzen van de provincies Limburg zijn zo ontstaan. 

 

• De overal geroofde kunstwerken werden, zeker na 1815, grotendeels teruggebracht 

naar de landen van herkomst, maar niet langer beschouwd als privébezit. Ze werden 

ondergebracht in openbare musea. Dat was de start van bvb. de Koninklijke Musea in 

Brussel en het Rijksmuseum in Amsterdam. 
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De Société des anciens frères d’armes de l’Empire sous Napoléon Ier, 
alias De Napoleonisten 

 
In heel Europa, maar vooral in Frankrijk en België, ont-
stonden in de periode na 1815 fraternelles en sociétés 
van oud-strijders van Napoleon I. De vereniging van 
oud-strijders uit Hasselt en omgeving werd rond 1835 
(de precieze stichtingsdatum is niet bekend) opgericht. 
De Société des Anciens Frères d’armes de L’Empire 
sous Napoléon I had tot doel “het aendenken hunner 
victoriën tot het eynde hunner daegen in het herte te be-
waeren”.  In de statuten staat dat ze elkaar indien nodig 
hulp zouden bieden, “...als Broeders in den hoogdten 
nood malkondere ondersteunende.” In de volksmond 
werden ze de Napoleonisten genoemd. Volgens de sta-
tuten was de société politiek neutraal, hoewel heel wat 
van hun vooraanstaande leden en beschermers, zoals 
de burgemeesters Bamps, de Cécil en zelfs  voorzitter 
Vandenrijken vooral in de katholieke pers soms tot het 
liberale kamp gerekend werden. Zeker tot in 1870 stap-
ten de Napoleonisten mee op in zowat alle processies 
en stoeten in de stad, zelfs in de optocht bij de blijde in-

trede van de nieuwe koning Leopold II in 1866 (foto: aquarel P. M. Bamps, Don Christoph en zijn re-

derijkers stappen trots voorbij Leopold II en de Koninklijke familie op het Leopoldplein in 1866, privécollectie). 
Elk jaar rond 15 augustus kwamen ze samen voor een maaltijd en daarna werd een mis 
opgedragen voor de overleden wapenbroeders. Zo schrijft Le Journal du Limbourg Belge in 
augustus 1841: “... les anciens frères d’armes de l’empire  qui habitent notre ville pour re-
nouveler le souvenir de l’Empereur, leur ancien chef. Après s’être réunis le 15 à un mode-
ste repas, ou a règné la plus franche cordialité, ils ont fait célébrer une messe ou ils se sont 
rendus en corps, drapeau en tête.”  (foto: resten van de Franse driekleur Les Frères d'Armes de l'Em-

pire sous Napoleon I, collectie Het Stadsmus 1979.1188.00). 
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In september 1852 kreeg de vereniging van de Franse presi-
dent Napoleon Bonaparte (die zich enkele maanden later tot 
keizer Napoleon III kroonde) (foto: Napoleon III, Wikipedia) een gou-
den medaille van verdienste met de beeltenis van Louis Napo-
leon (2). In april 1853 telde de vereniging nog 40 leden. Zij wer-
den uitgebreid in de bloemetjes gezet tijdens een plechtig ban-
ket in het stadhuis, ter gelegenheid van een nationaal feest voor 
de 18de verjaardag van kroonprins Leopold. Volgens de kranten 
waren de stilaan bejaarde oud-strijders nog altijd bereid te ster-
ven voor hun vaderland. Ze waren in elk geval nog vitaal ge-
noeg om het plan op te vatten voor een gedenkzuil op het Oud 
Kerkhof. Zij hadden daarvoor in september 1855 een verzoek 
ingediend bij de gemeenteraad “...tendant à obtenir la cession 
d’un mètre de terrain au cimetière communal pour l’érection d’-
une pierre tumulaire en forme de pyramide à la mémoire des 
membres défunts de cette société, avec offre par les pétition-
naires de payer à la ville la somme de dix francs et pareille 
somme au bureau de bienfaisance.” De gemeenteraad keurde het verzoek goed op 8 okto-
ber 1855 en nauwelijks enkele maanden later was hun monument al een tastbaar feit.  Het 
monument werd betaald met bijdragen van de leden en van een aantal welstellende sympa-
thisanten. 
 
In 1857 bleken de 31 overblijvende leden recht te hebben op 
een speciale medaille van Sint-Helena, een initiatief van keizer 
Napoleon III. (foto: medaille, Wikipedia) De medaille was bedoeld 
als het deel van de oud-strijders in de “erfenis” van Napoleon I. 
De lijsten van de begunstigden moesten, met de nodige bewijs-
stukken, door de burgemeester worden opgemaakt en doorge-
stuurd naar het ministerie van buitenlandse zaken. Vandaar 
gingen de aanvragen richting Parijs (3). De eretekens werden 
uitgereikt op het stadhuis van Hasselt op 14 februari 1858. 
Naast de Hasselaren kregen ook oud-strijders uit de naburige 
gemeenten er hun decoratie (4). Het gevolg van deze “geste” 
was een aanzienlijke stijging van de populariteit van Napoleon 
III bij de oude wapenbroeders. In januari 1858 zond de vereni-
ging zelfs een brief met gelukwensen aan de Franse keizer “... 
by het ontkomen aen den aenslag op zyn leven van 14den  de-
zer maand. (5)” In augustus 1868 waren de frères d’armes nog met 12 en een jaar later met 
6, waaronder hun inmiddels 83-jarige voorzitter Vandenrijken. Na zijn overlijden in 1875 
hield de Société des anciens frères d’armes sous l’Empire de Napoléon Ier op te bestaan. 
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Hasselaren gesneuveld in dienst van Napoleon I 
 
Tegenover de enkele tientallen oud-strijders die hun militaire dienst overleefden staat een 
veel groter aantal jonge Hasselaren die de Napoleontische veldtochten niet overleefd heb-
ben. In L’Ancien pays de Looz van januari 1899 publiceerden Bamps en Geraets een lijst, 
opgemaakt door Jean Van Neuss (1797-1878) die als bureauchef  jarenlang het register 
van de burgerlijke stand bijhield (6). Op de lijst (foto) staan de namen van 156 geboren Has-
selaren die gesneuveld of verdwenen zijn. De lijst bevat ook hun geboortedatum, hun regi-
ment en, voor zover bekend, de plaats en de datum van hun overlijden. Geen van hen is 
ooit naar Hasselt teruggekeerd.  
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De oudste is Jean-Michel Bertrangs die op de leeftijd van 37 jaar in 1813 sneuvelde bij de 
terugtocht uit Rusland. De jongste is Michel Melsers, in militaire dienst overleden in Frank-
rijk in 1813. Hij was 19. De grote meerderheid is  gesneuveld tijdens de terugtrekking van 
de Grande Armée uit Rusland in de winter van 1812-1813. De andere plaatsnamen waar 
Hasselaren het leven lieten zijn een staalkaart van Napoleons’ veldtochten: Salamanca, 
Madrid,  Saragossa, Jena, Moskou, Austerlitz, Dresden, Wagram, Leipzig, Wenen... Enke-
len sneuvelden dichter bij huis: Maastricht, Venlo, Keulen, Brussel... De meesten waren in-
fanteristen, slechts drie van hen hadden een officiersgraad, twee luitenanten en één kapi-
tein.  
 
156 jongeren, dat is ongeveer 2,5% van de totale Hasseltse bevolking van die tijd. Bamps 
en Geraets verwoorden het - met enig cynisme - zo: “Si cette proportion est applicable à 
toutes les autres localités du vaste empire français de cette époque, on peut se faire une 
idée de la terrible hécatombe qu’a valé, à l’Europe entière, la fabuleuse épopée napoléonni-
ene”. In het Hasselt van vandaag, de deelgemeenten inbegrepen, zouden dat ongeveer 
1800 jonge mannen zijn. 
 
 

Jean-François Vandenrijken (1786-1875): Napoleonist, flamingant,       
rederijker, bakker en volksdichter  

 
Jean-François Vandenrijken (foto: archief Roode Roos) werd gebo-
ren in Sint-Truiden op 20 juni 1786 als zoon van René, een 
handelaar die getrouwd was met Anne Vandenputte. Als jonge-
man werd hij, zoals veel van zijn leeftijdsgenoten, ingelijfd in het 
Franse leger. Waarschijnlijk gebeurde dit toen hij 18 was, in 
1804. 
Volgens zijn eigen verklaringen had hij Napoleon “negen jaeren 
lang seer trouw gedient”, dus tot 1813. Zo had hij als jonge 
twintiger al meer van de wereld gezien dan de meeste van zijn 
tijdgenoten in hun hele leven. Of hij de rampzalige Russische 
veldtocht van de Grande Armée meemaakte is niet duidelijk. 
Als dat zo was, dan was hij bij de weinigen die het nog konden 
navertellen - wat hij niet gedaan heeft – én heeft hij het trauma 

van de grote nederlaag grondig uit zijn geheugen gewist. Fysieke gevolgen van ontberingen 
of verwondingen had hij blijkbaar evenmin, want hij bereikte de - zeker voor die tijd – zeer 
hoge leeftijd van 89 jaar. Een deserteur was hij in elk geval niet, want hij heeft van de Fran-
se overheid meerdere decoraties ontvangen, ook na 1815. Bovendien hield hij aan zijn mili-
taire avonturen een levenslange en onvoorwaardelijke bewondering over voor de Franse 
keizer. De slag van Waterloo heeft Vandenrijken niet meegemaakt. Hij was toen al geen 
soldaat meer en enkele maanden voor Napoleons zwanenzang was hij op zijn 28ste, op 19 
april 1815, in Hasselt getrouwd met de 21-jarige Anne 
Marie Heeren, de dochter van bakker Jean Heeren op 
de Grote Markt. De moeder van Anne Marie, Anne 
Christine Ooms, was op dat moment al overleden. 
Bakker Heeren zal in zijn nieuwe schoonzoon een 
goede opvolger gezien hebben en hij had geen onge-
lijk. Vandenrijken werd een gevierd burger en hij heeft 
in zijn zaak in het huis De Goudbloem goed geboerd 
tot hij in 1866 ging rentenieren en de bakkerij overliet 
aan zijn opvolger Croes. (foto: gouache Zuidkant van de 

Grote Markt met rechts de Goudbloem, P. M. Bamps, collectie Het 

Stadsmus, 1979.0157.00)  
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Dat we twee eeuwen later nog praten over Jean François Vandenrijken heeft hij niet te dan-
ken aan de kwaliteit van zijn brood, maar aan zijn activiteiten als veteraan van Napoleon en 
aan zijn schrijf- en dichttalenten. Hij heeft zich, zoals het een goede commerçant betaamt, 
snel geïntegreerd in Hasselt, vooral via het verenigingsleven. Dat hij één van de oprichters 
was van de Société d’anciens frères d’armes sous l’empire de Napoléon I ligt voor de 
hand. Hij was, zoals hoger blijkt, een zeer actief lid en voorzitter van 1847 tot aan zijn dood 
in 1875. Zijn schrijftalent bleek al in 1822 toen hij bij de Brusselse uitgever J.B. Dupon een 
boek publiceerde met als titel Kort-bondige levensbeschrijving van Napoleon, van zijne 
kindsche jaeren af tot ’t tijdstip zijner dood. Helaas is dat boek (voorlopig?) nergens meer te 
vinden. Van Vinckenroye citeert in zijn artikel in het tijdschrift Limburg  uit 1986 één vers uit 
dat boek  waarin Vandenrijken het heeft over het fatum dat Napoleon achtervolgde vanaf 
het moment dat “den hemel eens is op den mensch verbolgen”. Nogal opvallend voor een  
oud-strijder van Napoleon en zeker voor het begin van de 19de eeuw is dat het boek in het 
Nederlands, of beter het Vlaemsch, geschreven is. Het kan niet anders of Vandenrijken 
moet een behoorlijk mondje Frans gesproken hebben maar toch zijn al zijn nog bekende 
gedichten in het Vlaams verschenen. 
 
In 1858 werd in Hasselt, onder impuls van de drukkers/uitgevers Milis en Ceyssens “eene 
neerduitsche letterkundige matschappij ter beoefening en verdediging der Vlaemsche Let-
terkunde” gesticht onder de benaming De Vlaemsche Broeders van Limburg. Vandenrij-
ken was er van het begin af bij betrokken, als één van de nauwelijks 20 leden die de vereni-
ging toen telde. Wellicht vond hij hier een geïnteresseerd publiek voor zijn vele literaire ont-
boezemingen. Omdat De Onafhankelijke, de krant van Milis en Ceyssens, alle activiteiten 
van De Vlaemsche Broeders dik in de verf zette, weten we dat zijn literaire broeders tijdens 
een vergadering in 1859 een toast uitbrachten op “den ouden volksdichter”. Vandenrijken 
was toen 69. Een jaar later had “den ouderdomsdeken van de maetschappij” een “luimig 
gedicht” gemaakt waarin “hy eenen franskiljon of belg in fransche saus gebraden” hekelde. 
In november 1862 las hij op een bijeenkomst van De Vlaemsche Broeders drie gedichten 
voor: een dankbetuiging aan Van Gansen (één van de leiders van de Boerenkrijg), een hul-
delied voor zijn Vlaamse medebroeders en een hekeldicht van 200 verzen over het bestuur 
van België. Merkwaardige onderwerpen voor een oud-strijder van Napoleon. Volgens De 
Onafhankelijke werd zijn prestatie “...hevig toegejuicht en hield aller aendacht gaende gedu-
rende de halve uer dat er de lezing van duerde.” De krant voegt er wel fijntjes aan toe: “Had 
de heer Vandenryken grondige studiën gehad van prosodie of versbouw, hij telde voorzeker 
onder de beste dichters. Hy is een volksdichter in den opregten zin des woords en schryft 
zwierig de tael onzer voorvaederen. Niettegenstaende zyne hooge jaeren [hij was op dat 
ogenblik 76] is hy een der yverigste en werkzaemste leden van den letterkring der Vlaem-
sche Broeders.”  
 
De recensent had allicht gelijk: Vandenrijken was als populaire volksdichter vooral een veel-
schrijver die bij elke geboorte, huwelijk, begrafenis of jubileum op bestelling een (lang) ge-
dicht afleverde, met de voor die tijd onvermijdelijke scheut mythologie. Meestal ging het om 
goed bedoelde rijmen die weer snel vergeten werden, maar er zijn enkele van zijn werken 
gepubliceerd en zo voor het nageslacht bewaard. Grote literaire kwaliteiten kunnen we hem 
niet toeschrijven, maar taalvaardig was hij zeker.  
 
Toen Jan Vliegen, zijn strijdmakker onder Napoleon, in 1846 overleed schreef hij: 
 
Jan Vliegen een soldaad die ook syn jonge leven 
tot eer van desen held ging ten beste geven. 
Dog als Napoleon zyn tijd nu was verdwenen 
Syn lot dat had een eijnd, syn son had uytgescheenen 
Soo syn wij beyde dan naert vaderlant gekeert 
En soo van dag tot dag ons vriendschap nog vermeert. 
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Ook aan het graf van Pieter Leuten, een andere strijdmakker en 
medelid van de Napoleonisten, die op 14 september 1862 in Ku-
ringen werd begraven, was hij aanwezig met een treurdicht. In 
1850 declameerde hij een lijkdicht bij het graf van schepen Van-
nes. In 1853, toen nationaal de 18de verjaardag van kroonprins 
Leopold werd gevierd, maakte hij een gedicht van 76 verzen voor 
“Zyne Koninklyke Hoegheid den Hertog van Braband, Kroonprins 
van België”.  Datzelfde jaar, bij de begrafenis van 14 soldaten om-
gekomen in de brandende zon tijdens een voettocht van het kamp 
van Beverlo naar Hasselt, stond Vandenrijken op het kerkhof met 
48 gelegenheidsverzen. In 1865 publiceerde De Onafhankelijke 
een lang gedicht dat hij maakte bij het overlijden van de geliefde 
burgemeester Michel-Arnold Bamps (1793-1865). Een jaar later, 
bij de onthulling van het praalgraf van diezelfde burgemeester (7), 
had Vandenrijken gezorgd voor een passend lofdicht. (foto praalgraf 

Bamps, Oud Kerkhof) In 1870 kreeg hij een uitbundige viering ter gelegenheid van zijn 50-jarig 
lidmaatschap van de Société Royale de Musique et de Rhétorique, zoals de oude  rede-
rijkerskamer De Roode Roos toen genoemd werd. In het archief van deze vereniging zijn 
ook nog enkele gedichten van Vanderijken terug te vinden. De eerder genoemde ode aan 
kroonprins Leopold droeg hij voor bij de Rhétorique.  
 
Zeer interessant is een satirische dialoog tussen Don Christoph, de Langeman en enkele 
andere figuren, die hij rond 1850 schreef. Dit lange gedicht geeft een mooi tijdsbeeld van de 
turbulente periode 1795-1815. Vandenrijken had de snelle veranderingen van deze jaren 
van zeer nabij meegemaakt en het heeft iets van een terugblik op zijn jeugd, 35 jaar later. 
Het geeft volgens mij een inkijk in de gedachtenwereld van deze merkwaardige avonturier 
en autodidact. De titel van het verhaal luidt  Kort Verhaal, der avonturen van den 
zoogenaemden Lange Man der Rhetoricakamer te Hasselt, dewelke hem sedert den tijd 
van twintig jaren, bij tijdsveranderingen, wedervaren zijn onder de Republiek, het Konsulaat 
en Keizerrijk tot 1815. Het kwam goed uit dat De Langeman, gemaakt in 1810, in zekere zin 
ook een kind van die tijd is en dus kon “meepraten” over de gebeurtenissen. In één genera-
tie werden republikeinen royalisten, eerst van Willem I van Oranje, later van Leopold I van 
Saksen-Coburg. 
 
Van deze dialoog bestaan twee versies: het oorspronkelijke manuscript van Vandenrijken 
en de gedrukte versie die in 1856 verscheen in het tijdschrift “Hekel en Luim” van drukker 
Milis. De gedrukte versie was ondertekend door “Eerw. Heer P. en J.V.D.S.”. Deze auteurs 
hebben het gedicht van Vandenrijken als voorbeeld genomen en er een nieuwe versie van 
gemaakt, klaarblijkelijk omdat het origineel, zelfs voor een lezer uit de 19de eeuw moeilijk 
verstaanbaar was. Een fragment uit het origineel :    

 
Francisco kompt te been met syne tribunaelen 
Siet dan het spel op ’t hoogst geheel Uropa raekt 
Men roept per le flanc gaus, men roept droit 
Holla dat deugt niet meer, daer kwaemen nieuwe heeren 
De wind ging teegen ’t vlag, het welk sich om moest keeren 
Men maekt de vensters toe met steen en plaesterwerk 
De opgaaf was te veel, de contributie sterk 
 
Heldere verzen kan je dit niet echt noemen. Daarom gebruiken 
wij hier een fragment  uit “Hekel en Luim”, dat begrijpelijker is 
en van een betere literaire kwaliteit dan het oorspronkelijke 
werk van Vandenrijken. 
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De Langeman: 
Ha! Ha! Ha! Ha! ’t Is hier maer kinderspel, 
De tijd en de fortuin verand’ren wonder snel. 
Daer is voor mij, eilaas! geen rusten meer te vinden, 
Mij dunkt men draeit mijn pruik en muts naer alle winden. 
Wat heeft men niet met mij in twintig jaer gedaen! 
(...) 
Daer kwam op eenen keer, een volk, ’t riep sakkernon! 
Grand Citoyen! Il faut changer d’opinion 
Ou le diable t’emporteE ik kwam in slavernij; 
Ik kreeg, van tricoloor, een nieuwe liverei. 
’t Was sakkernon de pie en sakkernon de kat, 
’t was liberté, patrie: en ik en weet niet wat; 
’t was Langeman, allons, vivat de patriotten! 
Vivat de Republiek; vivat de sans-culotten! 
’t Was citoyen, gij moet nu kiezen ons partij, 
De tyrannie is weg, wij zijn nu allen vrij; 
Geen edelman, geen paep zal ons voortaen meer kullen, 
Het volk is souverein, vernietigd zijn hun prullen. 
Dit duurt een tijd, daer komt wat anders op de baen: 
’t Wordt al veranderd door een slimme Korsikaen. 
Straks wordt de carmagnol en patriot vergeeten, 
’k Word niet meer Citoyen, maer wel Monsieur geheten. 
Een petit-maître komt mij zeggen, entre amis: 
 
De petit-maître: 
Bonjour, monsieur Legrand, tout se change à Paris, 
De Republiek is af, Napoleon den schrand’ren 
Is op den troon, gij moet ook van systeem verand’ren. 
Vivat Napoleon, vivat den grooten held! 
Die door zijn politiek weer alles heeft hersteld. 
(...) 
De Langeman: 
Vivent les Alliés!Eik kan mijn vreugd niet toomen, 
Nu hoop ik dat in ’t kort ons prinsken weer zal koomen. 
Adieu nu muskadin, ‘k heb fransch genoeg gehoord, 
(...) 
Daer komt een kerel aen; ’t schijnt ’t is een landsgezelle. 
Dag landsman, kom eens hier, wil mij iets nieuws vertellen, 
Wat zegt men, hoe zal ’t gaen? ’t Gespuis is nu van kant, 
Krijgt ieder mogendheid haer oud en vorig land? 
De Neerlander: 
De een zegt dat Engeland zal wezen onze heere, 
Een ander zegt: ’t is vast, Holland zal ons regeren! 
Een derde geeft aen al die maren geen gehoor, 
En zegt het staetsbeheer is enkel provisoor. 
Elkeen heeft zijn gedacht, een ieder heeft zijn gissen, 
’t Congres van Weenen zal de zaak alleen beslissen. 
(...) 
De Langeman: 
Hollandsch ma foi! een mooije zaak voorwaer, 
Ha, ’t is geen wonder dat onlangs de rozelaer 
Zoo naar oranje rookE  
(...) 
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Dan komt een rederijker aangelopen die alle politieke omwentelingen van de voorbije jaren 
zeer opportunistisch bekijkt. 
 
’t Schijnt, vader, dat die zaak u niet wel en staet. 
Kom, kom! Wat gaet u aen, allons, wij moeten jokken, 
Drink eens, ’t gaet alles wel, wij krijgen goede brokken, 
Een tonne biers, een hesp, en dan nog boven al, 
Flikkeren... Millement! een heerlijk schoone bal. 
Wel! Langeman, wel hoe zoudet gij breekspel wezen? 
Omdat wij naer uw zin niet zijn gelijk voor dezen? 
Weg met dat oud systeem, het is een wijzen man 
Die hier naer allen wind zijn huiken hangen kan. 
 
De Langeman: 
Een tonne biers voorwaer, een hesp en dan nog bal 
Is zekerlijk al veel, maer wie ’t betaelen zal 
Dat weet ik niet. Maer ziet, met eenige centiemen 
Die men van tijd tot tijd, van ieder franc kan vliemen, 
Krijgt men ook geld, waer voor men al iets koopen kan 
Tot laef’nis der keel van d’ouden Langeman. 
De zaak is klaer, ziet eens, heb ik geen rare kind’ren? 
Nooit hebben zij verdriet, geen tijd en mag hun hind’ren, 
Het gaet hun altijd wel, zij zijn altoos verheugd, 
Wat zaek het zij of niet, zij maken immer vreugd. 
Nu laet den filosoof naer d’oude tijden schreeuwen 
Zij voegen hun gedacht naer deez’ verlichte eeuwen, 
De tijd komt hoe hij wil, ’t zij Engelsch, Duitsch of Fransch, 
Zoo haest de vedel klinkt, zijn zij aen den dans. 
 
Geïnspireerd door Vandenrijken nemen de auteurs bij monde van Don Christoph de rederij-
kers serieus op de korrel voor hun windhaangedrag tijdens de Franse Revolutie en het Hol-
lands bewind. Eerst waren ze republikein en goed tien jaar later waren ze koningsgezind. 
Ze huilden mee met alle wolven in het politieke bos (8). Toch is de Langeman zeer verge-
vingsgezind en vol begrip. De meeste mensen zijn ten slotte ook maar sukkelaars die de 
gebeurtenissen ondergaan en er het beste van proberen te maken.  
 
Op zijn 80ste, in 1866, besloot hij te gaan rentenieren. Toen hij negen jaar later, op 12 maart 
1875, overleed in zijn huis tegenover de Minderbroederskerk, was hij blijkbaar al totaal ver-
geten. In de krant stond hij alleen vermeld in de rubriek “Burgerlijken Stand” in een reeks 
van overlijdens als ”J.F. Vandenrijken, oud 88 jaren, echtgenoot van A.M. Heeren.” 
 

* * * 
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Noten 
 
1. In de diverse bronnen treffen we meerdere schrijfwijzen aan van de naam Vandenrij-

ken: Vandereycken, Vandenrycken, Vandenreyken, Van der Rycken, Vanderrijken... 
Net als Flor Van Vinkenroye hebben we de schrijfwijze Vandenrijken aangehouden 
zoals hij, o.m. in zijn huwelijksakte, officieel bij de burgerlijke stand van Hasselt was 
ingeschreven. 

2. Louis Napoleon Bonaparte (1778-1846), was de jongere broer van Napoleon I en de 
vader van  keizer Napoleon III. In 1806 stelde zijn broer hem aan als koning van Hol-
land. Hij kwam op voor de belangen van  Holland en na een conflict hierover met zijn 
broer moest hij in 1810 aftreden. 

3. Keizer Napoleon III (1808-1873) liet in 1857 een herdenkingsmedaille slaan voor de 
naar schatting 405.000 nog levende oud-strijders die deelnamen aan de veldtochten 
van Napoleon I tussen 1792 en 1815. Er kwamen zo’n 300.000 aanvragen binnen 
waarvan ongeveer 15.000 uit België. De medaille toont een afbeelding van Napoleon 
met een lauwerkrans en op de andere zijde de tekst: “A ses compagnons de gloire sa 
dernière pensée, Ste. Hélène 5 mai 1821”. De medaille werd in een luxueus etui gele-
verd, samen met een genummerd brevet en – voor de Belgen - een speciale toelating 
van koning Leopold I om de medaille te mogen dragen, ...sans pouvoir la détacher du 
ruban. Voor 2 francs konden de gedecoreerde “vieux grognards” bij de Graveur-
général des Monnaies in Parijs een kleinere versie bestellen. 

4. Willy Smeets zocht op dat twee inwoners uit Wimmertingen deze medaille kregen: Da-
vid Wouters (1789-1880) en Jan Vincent America (1789-1881), de over-
overgrootvader van stadsfotografe Annemie America. Op de lijsten van de gesneuvel-
den onder Napoleon uit Wimmertingen staan 2 namen: Henri De Wilde (21 jaar) en 
Jan Henri Eyben (20 jaar). In 1796 telde Wimmertingen 83 inwoners. 

5. De dader van deze bomaanslag was een Italiaanse revolutionair die het niet eens was 
met het optreden van Napoleon in de Italiaanse vrijheidsstrijd enkele jaren voordien. 
Napoleon en zijn vrouw raakten – op een snee in Napoleons neus na – niet gewond. 
Onder de omstanders vielen wel enkele doden en vele gewonden. 

6. Jean Van Neuss is de vader van Henri (1835-1907) die van 1859 tot 1896 stadssecre-
taris was en van 1896 tot 1903 rijksarchivaris voor Limburg en van Hubert (1839-1904) 
die het schopte tot administrateur-generaal van Financiën en die door Leopold II werd 
aangesteld als één van de beheerders van Congo. Merkwaardig is dat de beide zonen 
Van Neuss Napoleon als één van hun voornamen hebben. 

7. Notaris Michel Arnold Bamps (1793-1865) was de liberale burgemeester van Hasselt 
van 1833 tot 1836 en van 1842 tot aan zijn overlijden in 1865. Tijdens zijn bewind 
kreeg de stad een modern uitzicht (hij liet o.m. de wallen slopen) en werd de verkeers-
infrastructuur gevoelig verbeterd. Op het Oud Kerkhof werd een gedenkzuil voor hem 
"opgericht door zijn medeburgers". De inhuldiging had plaats op 16 september 1866. 
In 1865 werd de vroegere Stationsstraat naar hem Bampslaan genoemd. 

8. De republikeinse sympathieën van de Rhétorique tijdens de Franse tijd waren bekend. 
Toch kregen ze in 1820 de titel van Koninklijke Maatschappij toegekend door Willem I. 
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Overzicht Kunst in de Kijker 2000-2005: 
(nog steeds te verkrijgen aan de museumbalie!) 
 
2000: 90. Schilderij “Portret van Dr. L. Willems” (1822-1907), 1878, Godfried Guffens (1823-1901); 91. Maquette tweedekker Farman Type III, 
1985; 92. Zespuntige “Ster” van de Roode Roos, 1627; 93. Litho “Gezicht op de Leopoldplaats”, ca. 1860, C. J. Hoolans; 94. “Analemmatische 
zonnewijzer” in de museumtuin, 2000; 95. Portret van Ridder Guillaume de Corswarem (1799-1884); 96. Pastel “Portret van mevrouw Leynen 
(1842-1920)”, 1919, G.J. Wallaert (1889-1954); 97. Keramieken sierschotel “Irissen”, ca. 1896-1905. 98. Banier “Société Royale de Musique et 
de Rhétorique”, 1858.  
 

2001: 99. Hasselts zilver: aanwinsten 1996-2000; 100. Schilderij “Stadspanorama van Hasselt”, 1915, Jos. Damien (1879-1973); 101. 
Uithangteken “Tabakskarot”; 102. Karikatuurtekeningen “10 Hasseltse figuren”, Stef Vanstiphout (1931-1995). 103. Sporttrofeeën 11e 
Linieregiment: “Coupe du Roi Albert” & “Coupe Prince Léopold” (2); 104. Affiche “Ville de Hasselt, 1882, programme des fêtes qui auront lieu à 
l’occasion de la kermesse...”, 1882; 105. Staande klok met uurwerk, 1761, Joannes Augustinus (ca. 1735-1790), Hasselt; 106. Schilderij 
“Overhandiging van het vrijheidscharter door Graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt”, 1846, Godfried Guffens (1823-1901); 107. Affiche 
“KEMPO - bronnen en limonaden”, Druk. E. Roose, Hasselt. 
 

2002: 108. Zes wandkleden over “Het Sacrament van Mirakel van Herkenrode”, 1917, Jos. Damien (1879-1973); 109. Portretten van de vier 
abdissen van Herkenrode: “ Twee eeuwen, twee werelden”; 110. Restauratieverslag “Rederijkerskraag De Roode Roos”; 111. Keramische vaas 
“Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen”, Simonne Reynders(1924); 112. Keramische vaas in lusterglazuur, Céramiques Décoratives de 
Hasselt (1895-1954); 113. Ontwerptekening tegelpaneel ‘Tuin met vrouw’; 114. Jaarkalender Ceysens-Roose, 1912; 115. Affiche 
‘Landbouwdagen 1900’; 116. Schilderij ‘Vlaggen’, Jac. Leduc (°1921); 
 

2003: 117. Sculptuur ‘Icarus’, Robert Vandereycken (°1933); 118. Het Hasselts muzikaal verleden van 1910-1960; 2 luxepartituren, Albert 
Lefebvre (1886-1953); 119. Affiche “Langemansbier”, P. Bamps (1862-1932), M. Ceysens (1833-1927) en F. Roose (1843-1913); 120. 
Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121.  kopergravure ‘Exlibris familie Weytens’; 122. Schilderij ‘Gordon-
Bennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op 
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;  
 

2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961; 
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7 
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes 
schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in 
Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134. 
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.  
 

2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953). 
 

* * * 
 

Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker: 
(te verkrijgen aan de museumbalie) 
 
2005: 1. De archeologische vondsten van Herkenrode in Het Stadsmus. 
 

2006: 2. Jos. Damiens wandschilderingen voor het gouvernement te Hasselt (1908-1910); 3. De Kiosk en het muziekleven in Hasselt in de 19e 
eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten. 
 

2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10. 
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament. 
 

2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors, 
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque. 
 

2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859); 
18. Geen KEIK verschenen!; 19.  Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het 
hellenisme.  
 

(Elke KEIK vanaf 2010 kan eveneens gratis gedownload worden op www.hetstadsmus.be)  
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus: 
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De 
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen. 
 

2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, 1952; 28. Hasselt aan zee. Een eeuw marineschilderkunst; 29. Tot hier en terug. Burentwisten tussen 
Hasselt en Zonhoven; 30. Hasselt in de middeleeuwen. 
 

2012: 31. Alaaf! De heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt met speciale aandacht voor de jaren 1950; 32. Dame met lorgnet, Godfried 
Guffens (1823-1901); 33. Waterhuishouding in Hasselt; 34. Campendeck; 35. Dialoog met de ruimte.  
 

2013: 36. De bonnefantenkerk en de graflegging; 37. De uurwerkstad Hasselt; 38. Royal Nord in Hasselt; 39. De Hasseltse septemberkermis in 
1896; 40. Muziek! Het College van Sint-Cecilia van Hasselt 1670-ca. 1830. 
 

2014: 41. Hasseltse bands 1945-2000; 42. Een tinnen bord uit het Hasseltse Augustijnenklooster; 43. 50 jaar Luminé Image Art; 44. Hedwig 
Pauwels; 45. Franz Anton Brändl (1720-1782). 
 

2015: 46. Vuurpeloton in Hasselt. 
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