
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. 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 3: Duitse troepen in Limburg (augustus 1914)
Ondertussen zijn Mathilde en haar jonge-
re broer in een felle discussie verwikkeld. 
Isidore wil net als vele mannen zich bij 
het leger aansluiten en optreden tegen 
de invallers. Hij weet via een rijkswachter 
dat generaal Deschepper met rijkswach-
ters, soldaten en vrijwilligers acties tegen 
de Duitse troepen organiseert en wil zich 

bij hen voegen. Mathilde, die verteerd wordt met zorgen over haar vriend 
Baptist die in het leger strijd, wil niet dat haar kleine broertje gevaar loopt 
en smeekt hem te blijven. Op dat ogenblik zijn de Duitse troepen die 
op de buiten overnacht hadden samen met Mathilde en Isidore op het 
marktplein aangekomen. En dan weerklinkt een geweerschot. 

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

Na de Slag der Zilveren Helmen in Halen op 12 augustus 1914 komt Duitse infanterie steeds talrijker 
Limburg binnen. Vaak gebeurt de doortocht zonder noemenswaardige problemen, maar soms loopt 
het fout. Zeker na schermutselingen met Belgische soldaten, rijkswachters of burgerwachters. Na 
afl oop nemen sommige Duitse troepen dan wraak op de bevolking.  Ze worden daartoe opgejut 
door geruchten dat de dorpsbewoners vanuit hinderlagen op hen zou schieten. Op 16 augustus 1914 
werden in Bilzen vier burgers zonder veroordeling terechtgesteld door Duitse soldaten. Eén van 
hen was Simon Daenen. Hier een getuigenis over die dag. “Eensklaps hoorde ik geweerschoten door Bilsen 
dreunen. Toen draaide ik huiswaarts om en een offi cier ging mij reeds voorbij, een forschen revolver in de vuist klemmend 
en schreeuwend: ‘wer hat geschossen?’. Hij bezag mij niet. De Genutstraat was reeds vol soldaten. Zij sloegen deuren 
en vensters in, razend gelijk duivelen. Soldaten schuinsch tegenover ons huis ingekwartierd, beschoten onze woning met 
geweld. Terwijl ik de deur opende - vielen stukjes brikken over mijnen rug. Dadelijk sprongen zij mij achterna, sloegen 
de deur aan stukken, stormden den trap op naar de bovenkamers, waar ze mijne vrouw en de meid beschuldigden van 
geschoten te hebben, terwijl deze vol angst, weenend en kermend, zwoeren dat ze niets misdaan hadden. Toen was het 
mijn beurt: Ik had geschoten! Ze omringden mij, mishandelden mij, bedreigden mij met de bajonet tegen de keel, revolver 
en geweer tegen het hart en dat gedurende bijna een gansch uur; “indien hij dan niet geschoten heeft – dan is de witte 
man over de plate forme naar ’t hiernaast staande huis gevlucht!” Ze gingen weg en mijn
ongelukkige gebuur, Simon Daenen, werd weggevoerd en wreedaardig vermoord.”

(E.H. J. Paquay, “De Duitsche inval in Limburg. Augustus-november 1914”, Hasselt, 1920)
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