
Limburg 1914-1918
Kleine verhalen in een Groote Oorlog

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.

De loteling
In ons land bestaat de algemene
dienstplicht voor mannen sinds
1913. Een gevolg van de steeds
grotere confl icten tussen de
Europese mogendheden. Tot dan toe viel de dienstplicht 
slechts te beurt aan één zoon uit het gezin. En tot 1909 bestond 
het Belgisch leger uit vrijwilligers en lotelingen:  alle jonge man-
nen van een bepaalde leeftijdsgroep moesten een nummertje 
trekken. Wie pech had, moest het leger in. Maar had je geld, 
dan kon je iemand anders betalen om je plaats in te nemen.

Gerommel in Europa

Precies honderd jaar geleden rommelde het in Europa: de moordaanslag op de Oostenrijke 
troonopvolger was de aanleiding voor een steeds verder uitdeinend confl ict, dat uiteindelijk zou 
leiden tot een oorlog waarin alle grote mogendheden betrokken raakten. Ook Limburg bleef niet 
gespaard van de gevolgen. De jonge Mathilde, haar broer Isidore en vriend Baptist vertellen acht
weken lang hoe zij de oorlogsdagen beleefden.
Hun verhaal begint in de zomer van 1914. Op 31 juli, een dag als vele andere. Tenminste, dat 
dachten Baptist, zijn geliefde Mathilde en haar jongere broer. Die avond spreken ze af in een café. 
Mathilde kijkt ernaar uit, met een klein hartje. Ze heeft Baptist iets belangrijks te vertellen. Voor 
Mathilde haar nieuws met Baptist kan delen, wordt de gezellige avond verstoord door klokkenge-
lui. Alle dienstplichtige mannen moeten zich zo snel mogelijk bij de kazerne aanmelden. Baptist 
moet als loteling zijn dienstplicht vervullen in het Belgisch leger en wordt ingelijfd bij het 11de 
Linieregiment in Hasselt. Maar iedereen denkt dat ze gauw weer thuis zullen zijn…

Volg dagelijks het volledige verhaal online via Mathilde Paukens haar facebookpagina
of bekijk de verfi lmingen op hbvl.be en TVL.
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