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Kleine verhalen worden groot in project 

Limburg 1914-1918 

Door Dorien Bollen - 22 februari 2013 - 0000 - Actueel  

Op 4 augustus 2014 is het 100 jaar geleden dat het Duitse leger België binnentrok. De 

Westhoek werd toen het zwaarst getroffen, maar ook Limburg bleef niet gespaard. 

 

(foto: Philippe Debroe)  

 

 

In Limburg 1914-1918 wordt een meerstemmig menselijk verhaal verteld over Wereldoorlog 

I vanuit Limburgs perspectief. Een madeliefje dat in een brief naar een geliefde wordt 

gestuurd, dat is een klein verhaal uit de Groote Oorlog.   

 

André D’Hulst uit Genk vond onlangs die brief van zijn vader Jean (foto). Het relaas van een 

jongeman, die vier jaar lang geconfronteerd werd met de dood. De soldaat had er een 

bloempje bij gestopt, dat nu nog altijd onaangetast aan het papier plakt.  

 

http://www.limburg-actueel.be/index.php?pc=0000
http://www.limburg-actueel.be/index.php?job=rul&id=17


Margriet  

De klaproos heeft altijd symbool gestaan voor de Eerste Wereldoorlog in België en Engeland. 

Maar door dit bijzondere verhaal representeert voortaan de margriet de Limburgse 

geschiedenis. “Het logo van Limburg 1914-1918 bestaat dan ook uit de bloem”, vertelt 

gedeputeerde van Cultuur Igor Philtjens. “De Limburgse projecten krijgen door dit 

gemeenschappelijke embleem meer zichtbaarheid en worden meer verbonden met elkaar.” 

 

Naslagwerk 
Het project hangt bijzonder sterk samen. Op 22 maart wordt de website www.limburg1914-

1918.be online gezet. Daar kunnen de lokale verhalen zoals Jean D’Hulst geregistreerd 

worden. Die dag wordt er ook een inspiratie- en bronnengids uitgegeven. De bronnengids 

bevat informatie van alle 44 Limburgse gemeenten, het Rijksarchief van Hasselt en het 

Provinciale Archief Limburg.  

 

Educatief 
“Het verhaal van de Wereldoorlog mag niet vergeten worden”, zegt Sandro Claes, 

afdelingschef van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed. “Ook de jongste generatie 

moet weten wat er gebeurd is. Daarom zetten we in op educatie. Er wordt momenteel een 

spannende scholenzoektocht uitgewerkt. Daarbij kunnen leerlingen van het vijfde en zesde 

middelbaar op een boeiende wijze WOI beter leren begrijpen. 

 


