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Limburg 

 

"Niet alleen strijd in Westhoek" 

 

WERELDOORLOG I KOMT WEER TOT LEVEN TIJDENS COLLECTIEDAG IN PBL 

 

In de Provinciale Bibliotheek Limburg vond gisteren een collectiedag plaats in het kader van het 

project 'Limburg 1914-1918'. Iedereen die een foto, brief of ander voorwerp bezit in verband met de 

'Groote Oorlog' kon dat gisteren door experts laten wikken en wegen. "Zo hopen we een beter beeld te 

krijgen van Limburg tijdens de oorlogsjaren. Want de strijd werd niet alleen in de Westhoek gevoerd", 
klinkt het. 
 

 

Met het project 'Limburg 1914-1918' wil het provinciebestuur volgend jaar ook een grootse herdenking houden 
van de Eerste Wereldoorlog. Enkele weken geleden was er al een infosessie voor iedereen die een activiteit rond 

de herdenking plant, gisteren was het dan aan de 'gewone Limburger' om met zijn of haar verhaal rond de oorlog 

naar buiten te treden. "Met deze collectiedag willen we zoveel mogelijk persoonlijke herinneringen aan de Eerste 
Wereldoorlog bewaren", zegt Pol Stevens van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed.  

 
"Want in tegenstelling tot wat heel wat films en series ons willen doen geloven, heeft de Eerste Wereldoorlog niet 

alleen in de Westhoek gewoed. Ook in Limburg hebben de oorlogsjaren hun sporen nagelaten. Die verhalen willen 
we vandaag optekenen. Foto's, brieven of andere voorwerpen: we inventariseren ze allemaal. Foto's, boeken en 

brieven worden gescand, de rest minutieus opgemeten en gefotografeerd. Dat komt later allemaal in een grote 

databank terecht. Zo blijft al deze info bewaard voor het nageslacht maar het geeft ook de kans om eventuele 
tegenstrijdige verhalen uit die jaren te vergelijken en naar de waarheid te zoeken." 

 
 

Families 

 

De collectiedag werd al van tien uur 's ochtends door heel wat mensen bezocht. Opvallend: het ging daarbij niet 

alleen om senioren met erfstukken. Zo zakte Majke Jongen met haar man en drie kinderen af naar de PBL om er 
het dagboek van haar grootvaders peter te inventariseren. "In dat dagboek doet Hendrik Nulens het verhaal van 

zijn tijd in het leger en de strijd die hij voerde aan het front. Grootvader was erg aan het boek gehecht en ook 

onze zoon Servaas is geboeid door alles wat met de oorlog te maken heeft. Daarom vind ik het belangrijk dat we 
dit document voor de eeuwigheid laten bewaren", zegt Jongen. 

 
 

Ingekaderde poster 

 

Even verderop bestudeert Geertje Cools uit Herk-de-Stad een opmerkelijke ingekaderde poster, een erfstuk van 

haar grootvaders broer. "Eigenlijk weten we niet waar we naar aan het kijken zijn", lacht ze. "Daarom wil ik het 
hier laten onderzoeken. Mogelijk gaat het om een soort van oorkonde die hij kreeg voor zijn goede prestaties in 

een schietwedstrijd tijdens zijn legeropleiding.  

 

Hopelijk krijgen we daar nu uitsluitsel over." Toch is het niet makkelijk om van alle voorwerpen de juiste 

geschiedenis te kennen. "Hier liggen bijvoorbeeld een hele hoop medailles voor me", zegt militair expert Luc De 
Vos. "Maar zonder het bijhorende brevet valt er uit sommige medailles niets specifiek af te leiden." Wie zelf een 

blik wil werpen op het ingezamelde materiaal kan dat via de websites www.erfgoedplus.be  en 
www.limburg1914-1918.be  
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