
Limburg 1914-1918
Kleine verhalen in een Groote Oorlog

De verhalen van alledag
Het provinciale project Kleine verhalen van een Groote Oorlog brengt de 
vele kleine – en vaak onbekende - verhalen over het leven in onze provin-
cie voor, tijdens en na de oorlog samen. In september start een grote ten-
toonstelling over het gewone leven in oorlogstijd, verteld door Mathilde, 
Isidore en Baptist. Maar nu al kan je elke week hun verhaal volgen in de 
krant, op Facebook, internet of tv.

Afl evering 2: De komst van Dikke Bertha
Na afscheid genomen te hebben van
Mathilde vertrekt de 26-jarige Baptist 
begin augustus 1914 met het 11de liniere-
giment uit Hasselt richting de forten van 
Luik. Tegen het einde van de negentien-
de eeuw verrezen 12 forten rond de stad 
om die weerbaar te maken tegen
mogelijke aanvallen uit het oosten. Elk 

van deze forten was opgetrokken uit ongewapend beton en grote
rolkeien. Baptist en zijn regiment hebben het volste vertrouwen dat
de forten stand zullen houden; maar dan komen de Duitsers af met
grote Duitse Kruppkanonnen – de Dikke Bertha in de volksmond…
Zijn de forten ook bestand tegen dit kaliber?

Volg iedere dag het volledige verhaal online via Mathilde Paukens haar 
facebookpagina (zie www.limburg1914-1918.be) of bekijk de
verfi lmingen op HBVL en TVL.

Het dagboek van Hubert Cleuren

Luik was een belangrijk verkeersknooppunt doorheen België en richting Frankrijk. Het moest 
dan ook snel ingenomen worden door de Duitsers om een vlotte doorgang naar Frankrijk te 
verzekeren. Vele Limburgse soldaten trokken na de algemene mobilisatie richting de forten 
van Luik. Zo ook de 23-jarige Hubert Cleuren uit Vlijtingen.
Hij hield een dagboek bij, dat goed bewaard gebleven is. Hubert diende in het 14de Liniere-
giment en werd  nabij Luik gekazerneerd in het fort van Chaudfontaine. Op de derde augus-
tus komt hij aan in het fort en wordt voorzien van een wapen, munitie en uitrusting. Hevige 
vijandelijkheden beginnen kort daarop, zo beschrijft Hubert. Op 13 augustus 1914 wordt de 
munitievoorraad getroffen en vliegt het fort in de lucht. Ondanks de chaos die volgt, blijven 
de Duitse troepen het fort verder beschieten. De overlevenden moeten zelf het vege lijf zien 
te redden. Hubert is een van hen. Vermomd als burger weet hij echter tussen de vijandelijke 
linies te ontsnappen.
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