
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. Vandaag start in C-mine in Genk een 
grote en gratis  tentoonstelling over het gewone leven in oorlogstijd, verteld 
door Mathilde, Isidore en Baptist. Maar je kon de voorbije weken hun ver-
haal al volgen in onze krant, op Facebook, internet of tv.

Aflevering 8: Bombardementen aan de loopgraven (1918)
Baptist zit in de loopgraven aan het IJzerfront. Zijn vriend Jean D’Hulst komt 
naast hem zitten en ze wisselen een brief uit. Baptist kijkt op zijn horloge. 
Binnen enkele minuten zal het eindoffensief van start gaan. Hij moet zorgen 
dat zijn mannen klaar staan. Hij loopt door de loopgraven en geeft de sol-
daten via een tik in stilte het sein om recht te kruipen. Ze moeten zich voor 
de loopgraven neerleggen en wachten op een signaal.  Van zodra de eerste 
ontploffingen op de vastgestelde minuut weerklinken, blaast Baptist op 
het fluitje als sein. De mannen weten dat ze eraan kunnen beginnen. De sol-
daten buiten de loopgraven zetten zich recht en stappen vooruit. De andere 
soldaten die nog in de loopgraven zitten, klimmen nu uit de loopgraven. Ze 
volgen een gordijn van ontploffingen dat stelselmatig naar de Duitse linies 
op schuift. De Duitsers bombarderen tegen. Baptist kijkt om zich een en ziet 
hoe zijn mannen traag op rukken. Maar dan valt een bom bij hem neer …

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

Limburg 1914-1918
Kleine verhalen in een Groote Oorlog

Tussen augustus en november 1918 is het bijzonder woelig 
aan het front. De geallieerden hebben het Honderddagenof-
fensief ingezet. Ook aan het IJzerfront worden voorbereiden-
de gevechten geleverd voor het eindoffensief dat van start 
zou gaan. Tussen hen zit ook Hubert Cleuren, uit Vlijtingen. 
Op 28 augustus 1918, op de vooravond van een aanval, 
schrijft hij uit voorzorg al een ‘afscheidsbrief’ naar huis. Ver-
volgens geeft hij de brief in bewaring bij zijn ‘oorlogsmeter’. 

De afspraak is duidelijk: de brief mocht alleen verstuurd worden in het 
geval Hubert zou sneuvelen. Dit soort brieven is gebruikelijk vlak voor een belangrijke aanval of 
groot offensief. Mocht de soldaat in kwestie sneuvelen, dan hadden de nabestaanden tenminste 
nog een laatste afscheidswoord.
Hubert schrijft met een zekere gelatenheid. ”Met moed en vertrouwen vertrekken wij dan overmor-
gen, de plaats waar wij moeten vechten is ons tot nu toe nog onbekent maar dat doet niet ter zaken, 
de eene plaats is de andere.” Hubert is gemotiveerd en overtuigd van een overwinning. “Dees keer 
ik ben er zeeker van zal hij klop krijgen en eer er vier maand om zijn zal België bevrijd zijn, ik zal het 
misschien niet meer zien want het zal eene verschrikkelijke aanval zijn nog tans hoop ik van u in het 
jaar 18 nog te zien.” Deze brief wordt echter niet verzonden. Hubert Cleuren overleeft de aanval en 
het eindoffensief.

Studioportret van Hubert Cleuren in uniform met 4 frontstrepen (1919). (bron: Europeana 1914-1918, Leonie Cleuren)
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Afscheidsbrief nooit verzonden
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