
De verhalen van alledag
Het provinciale project Kleine verhalen in een Groote Oorlog brengt de 
vele kleine – en vaak onbekende - verhalen over het leven in onze
provincie voor, tijdens en na de oorlog samen. In september start een 
grote tentoonstelling 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 4: Smokkelen met de tram
Mathilde Paukens werkt voor notaris 
Dreesen. Deze vraagt haar naar Maastricht 
te gaan en daarbij brieven naar ginder 
te smokkelen en mee terug te brengen. 
Via haar werk voor de notaris kan ze bij 
de ‘kommandatuur’ de nodige passen 
verkrijgen om de grens over te gaan en met 
de tram te mogen rijden. Mathilde trekt on-

danks het risico graag naar Maastricht want het is haar kans om nieuws van 
haar geliefde Baptist te ontvangen, die aan het front is. Ook kan ze in Maas-
tricht aan clandestiene koffi e geraken. Op haar terugweg wordt de tram plots 
tegengehouden en een controleur stapt op. Hij wordt gevolgd door een 
Duits offi cier die bij notaris Dreesen ingekwartierd is. Mathilde breekt het 
angstzweet uit nu ze kans maakt met de smokkelwaar ontdekt te worden… 

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.

Limburg 1914-1918
Kleine verhalen in een Groote Oorlog

Tussen Nederland en België was er tijdens de Eerste 
Wereldoorlog nog personenverkeer. Het leven liep zijn 
gewone gang en het was gebruikelijk om inkopen te doen 
in Nederland. Correspondentie met het front was echter 
moeizaam en was onzeker. Via Nederland smokkelde men 
dan ook pakketten met brieven. Vrouwen staken dit in 
hun voorschoot of onderkleding. Deze operatie was niet 

zonder risico en bijgevolg ook niet gratis. Josephine Vandenbosch uit Tongeren was op 27 juli 1912 
gehuwd met leiendekker Martin Hestermans. Toen haar man in augustus 1914 gemobiliseerd werd 
en de oorlog uitbrak, trok zij terug naar haar moeder, samen met haar dochter van 18 maanden. 
Josephine diende tijdens de oorlog in een groot herenhuis waar ook een Duits offi cier was ingekwar-
tierd. Door haar werkgevers heeft zij zich eens laten overhalen om in Maastricht koffi e in te kopen 
en andere boodschappen te doen. De koffi e was clandestien. Zij wilde die met een kussensloop 
België in smokkelen. In Maastricht kon zij ook een brief van haar man bemachtigen. Zij bevestigde 
deze brief met naalden onderaan de kussensloop en liet de koffi ebonen hierop gieten. Aan de 
tramhalte kwam zij de Duitse offi cier tegen, die haar aanbood te helpen dragen. Tijdens de controle 
op smokkelwaar droeg de Duitse offi cier nog steeds de gevulde kussensloop en werd niet gecontro-
leerd. Josephine kwam uiteindelijk veilig thuis met de smokkelwaar en de brief van haar man.

Foto: Josephine Vandenbosch bleef in augustus 1914 thuis achter met een dochter van 18 maanden toen haar man Martin
Hestermans gemobiliseerd werd. Dit studioportret werd in 1914 gemaakt en diende als aandenken voor soldaat Martin.
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