
De Groote Oorlog in Limburg
Maandag 4 augustus start een grootscheepse herdenking van 
de Groote Oorlog. Terecht zal in België veel aandacht besteed 
worden aan de frontgeschiedenis en de loopgravenoorlog in 
de Westhoek. Toch mogen we niet vergeten dat de oorlog ook 
een grote impact had op onze provincie en zijn inwoners. 
Het project Kleine Verhalen in een Groote Oorlog brengt vele 
verhalen samen. Ze bieden een schat aan informatie over de 
bezetting van Limburg tijdens WO I. Er zijn  al heel wat
interessante evenementen opgezet en als provincie hebben 
we bovendien 50 lokale projecten fi nancieel ondersteund in 
de organisatie van hun herdenkingsactiviteit. Hierdoor krijgen 
we een mooie geografi sche spreiding van activiteiten waarop 
iedereen met de lokale Limburgse verhalen kennis kan 
maken. Deze ondersteuning op fi nancieel en inhoudelijk vlak 
wordt de komende jaren verdergezet.
Daarnaast worden er door het Provinciaal Centrum voor
Cultureel Erfgoed (PCCE) de komende weken en maanden 
ook enkele regionaal overkoepelende activiteiten opgezet
om het globale Limburgse verhaal onder de aandacht te
brengen. De focus hierbij ligt op het menselijke aspect. De 
vaak boeiende en ontroerende verhalen over het leven van de 
Limburgers onder de Eerste Wereldoorlog zullen we op een
moderne en pakkende wijze vertellen aan het grote publiek. 
Zoals vaak in Limburg doen we het op een andere en
innovatieve manier. 
Het pas gelanceerde storytellingproject rond drie jonge
mensen is daar een voorbeeld van. Het project is gebaseerd 
op waargebeurde verhalen die we afgelopen maanden
ontdekten en kregen aangereikt. Ik wil aanraden om dit
verhaal te volgen want iedereen zal verrast en ontroerd
worden. Iets om naar uit te kijken!

Igor Philtjens
gedeputeerde van
Cultuur en Erfgoed

‘Kleine verhalen in een Groote Oorlog’

Mathilde is de oudste dochter van een schoenmaker. Ze is tot haar 14de naar school geweest en 

daarna aan de slag gegaan als dienstmeisje. Een goed jaar geleden is Mathilde in dienst getre-

den bij een welgestelde, invloedrijke notaris. Ze weet al gauw het vertrouwen van de notaris te 

winnen, die echt wel een boon heeft voor die jonge, enthousiaste vrouw die ook nog eens van 

wanten weet. Mathilde valt onmiddellijk voor de charmes van de fl amboyante Baptist. Na wat 

gefl irt raakt ze tot over haar oren verliefd. 

Isidore is de jongere broer van Mathilde. Een bloedernstige jongen met zwakke longen. Als 
de andere kinderen op school aan het voetballen of ravotten waren, zat de jonge Isidore boe-

ken te lezen. Zijn leergierigheid ontging de pastoor ook niet. Hij zag in Isidore meteen een 
intelligente jongeman die het misschien wel tot priester kan schoppen. Isidores roeping ligt 
echter niet in de Heer maar in het vaderland. 1914 is een jaar waarin de wereld op zijn kop lijkt te staan. Als de oorlog uitbreekt, wil hij meedoen. Maar hij is net te jong.

Baptist is de tweede zoon van een tamelijk welstellende boer uit Beverst. Hij is tot zijn 14 jaar 

naar de lagere school geweest en daarna hielp hij wat op de boerderij. Baptist is een levensge-

nieter die liever in het weekend pinten gaat pakken met zijn maten en dansen met de boeren-

dochters. Dat betert er niet op als hij als loteling wordt opgeroepen om zijn dienstplicht te ver-

vullen. Hij wordt ingelijfd bij het 11de Linieregiment in Hasselt onder het bevel van de populaire 

kolonel Dusart en is erbij als begin augustus 1914 het regiment de Luikse forten verdedigt.

Mathilde Paukens (24 jaar)

Baptist Martens (26 jaar)

Isidore Paukens (18 jaar)

Ga mee 100 jaar terug in de tijd en volg dagelijks
op Facebook en Twitter het Limburgse verhaal van

Mathilde Paukens en haar geliefde Baptist

mathildepaukens                 @ mathildepaukens

Laura Verlinden (De Smaak van De Keyser, De behandeling)

Jelle Florizoone (Noordzee Texas)

David Cantens (Marsman)


