
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 provin-
cie voor, tijdens en na de oorlog samen. Op 19 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.

Aflevering 7: Brief van het thuisfront (1918)
Als de Belgische soldaten aan het IJzerfront niet van dienst zijn in de loop-
graven, trekken ze zich vaak terug naar Bray-Dunes en De Panne waar ze 
relatief veilig zitten. Ze krijgen er ook training in nieuwe vechtmethodes.
Ook Baptist bevindt zich op het strand en heeft een moeilijk moment.  
De post heeft een brief van Mathilde gebracht. Eerst ziet hij een foto van 
Mathilde met hun zoontje Kamiel, zijn kind dat hij nog nooit gezien heeft. 
De brief zelf bevat slecht nieuws. Isidore, de jongere broer van Mathilde, is 
opgepakt. Isidore was actief als passeur om mensen en informatie de grens 
met Nederland over te smokkelen. Maar de Duitsers zijn hem op het spoor 
gekomen en hebben hem gevat... 

Volg dagelijks het volledige verhaal online via 
www.limburg1914-1918.be of bekijk de verfilmingen op HBVL 
of op de facebookpagina van Mathilde Paukens.

Limburg 1914-1918
Kleine verhalen in een Groote Oorlog

Student Henri Vanderdonck (geboren 28 
maart 1900 in Peer) wilt bij het uitbre-
ken van de oorlog dienst nemen in het 
Belgisch leger. Maar hij heeft een zwakke 

gezondheid en Henri’s vader wil niet dat hij zich aanmeldt als vrijwilli-
ger. Henri besluit om toch zijn deel te doen en stapt in het verweer. Hij wordt passeur. Henri heeft 
diverse succesvolle ‘operaties’ achter de rug. Tot aan zijn arrestatie. 
In het college van Hasselt wordt Henri ongeveer een maand voor kerstmis, op 6 november 1917, 
gearresteerd. De Duitse politie haalt hem letterlijk uit de klas en zet hem gevangen. Tot 2 februari 
1918 blijft Henri in de gevangenis van Hasselt. Daarna wordt hij via het Fort de la Chartreuse (Luik) 
overgebracht naar het krijgsgevangenkamp van Sennelager bij Paderborn (Duitsland). Henri’s ge-
zondheid gaat er achteruit. Hij ontwikkelt een chronische longontsteking of ‘Lungenspitzenkatarrh’, 
zoals zijn medisch dossier vermeldt. 
Na meer dan een half jaar gevangenschap mag Henri omwille van zijn gezondheid naar huis. Daar 
kan hij herstellen en probeert hij weer te studeren. De ziekte heeft hem echter nog in de greep. 
Helaas overlijdt Henri een jaar later aan de gevolgen.

Krijgsgevangenkamp Sennelager (bron: Europeana 1914-1918, Eddy Verschueren)

een initiatief van de provincie Limburg

 www.facebook.com/mathildepaukens

 twitter.com/mathildepaukens

Krijgsgevangen op 17 jaar
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