
Overleven tijdens de bezetting
Als je vandaag de leeftijd hebt van Mathilde Paukens, sta je volop in het studentenleven. Of werk je in je eerste 
job. Voor Mathilde, pas 24, liep het allemaal anders. Haar verhaal begint op 31 juli 1914. De dag dat in België 
de algemene mobilisatie wordt afgeroepen. Mathildes lief Baptist vertrekt naar de oorlog, haar 18-jarige broer 
Isidore is net te jong om opgeroepen te worden. Mathilde blijft achter. Nieuws van haar vriend is er amper. En 
dat terwijl ze net belangrijk nieuws voor hem heeft: ze krijgen een kindje. Nog geen week later marcheren de 
Duitsers binnen in het dorp.
Broer en zus moeten zich leren aanpassen aan de strikte regels van de bezetter. Intussen trekt Baptist naar het 
strijdtoneel aan de IJzer. Op gevaar van eigen leven smokkelt Mathilde brieven de grens over, in de hoop con-
tact te houden met de vader van haar kind. 
Mathilde, Isidore en Baptist komen in contact met historische fi guren als kolonel Dusart, generaal Deschepper, 
burgemeester de Caritat. Je leeft dus niet alleen mee met drie gewone mensen uit de oorlog, je volgt ook de 
gebeurtenissen die België in de ban houden met steeds een Limburgse link.
Wat zal er verder met de ongetrouwd zwangere Mathilde gebeuren? En met haar broer, de boekenwurm die wel 
wil meevechten maar niet mag? Of met Baptist, die mee optrekt met het 11de linieregiment uit Hasselt? Ze ver-
tellen het je zelf, waar en wanneer ze kunnen. Op Facebook worden niet enkel berichtjes maar ook historische 
foto’s en documenten geplaatst en acht verfi lmingen van Limburgse thema’s die aan bod komen in het online 
verhaal. Deze fi lmpjes zijn ook wekelijks te zien op TV Limburg (na het nieuws) en in Het Belang van Limburg 
met een historische duiding per fi lmpje.  

Volg dagelijks het volledige verhaal online via Mathilde Paukens haar facebookpagina
of bekijk de verfi lmingen op hbvl.be en TVL.
Facebook: www.facebook.com/mathildepaukens • Twitter: twitter.com/mathildepaukens

4 augustus 1914. De Duitse troepen 
trekken het tot dan toe neutrale België 
binnen. Het is het begin van de oorlog 
waarin de hele wereld betrokken zal
raken. De oorlog die nu overal bekend 
staat als de ‘Groote Oorlog’. Vier jaar 
lang bezet Duitsland onze contreien. Vier 
jaar van geweld, honger, onzekerheid en 
verscheurdheid.

Een jonge vrouw uit Peer vertelt vanaf nu 
acht weken lang haar verhaal.

In de krant, op tv én op Facebook.
Alsof je er zelf bij bent.

Limburg 1914-1918

Kleine verhalen in een Groote Oorlog
Dit jaar herdenkt de provincie het begin van de Eerste Wereldoorlog, precies een eeuw geleden. Limburg heeft rond de
herdenking het project Kleine verhalen in een Groote Oorlog opgezet. Het heel herkenbare symbool van dit project is
het logo met het margrietje. Kleine verhalen in een Groote Oorlog is 2,5 jaar geleden opgestart door het het Provinciaal
Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE), met de bedoeling de vele kleine – en vaak onbekende - verhalen over het
leven in onze provincie voor, tijdens en na de oorlog op te diepen. Dit project leidde tot een aantal boeiende
initiatieven, zoals een ontmoetingsdag, een bronnengids, een digitaliseringsproject van 2000 objecten uit de
oorlog, een educatief pakket voor scholen en een performance van Stijn Meuris en Jan Swerts. In september
volgt een grote tentoonstelling, opgebouwd rond de verhalen van Mathilde, Isidore en Baptist. De drie
hoofdrolpersonages, gespeeld door bekende acteurs David Cantens (Marsman), Laura Verlinden
(De Smaak van De Keyser, De behandeling) en Jelle Florizoone (Noordzee Texas), gidsen de
mensen op een multimediale manier door de tentoonstelling.

Vanaf vrijdag 19 september tot vrijdag 14 november in C-Mine, Genk.


