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Meer dan een korte aanloopstrook op
weg naar Flankrijk moest Limburg
voor het Duitse leger nietworden in
de Berste Wereldoorlog. Dat leger
sfuitte ook niet meteen op harde
weerstand van een bevolking die
mentaal nog in een ander tijdperk
leefde. De Duitse bezetting liet in de
provincie van het bronsgroene
eikenhout onmiskenbaar sporen na.

Daarvan getwig! Kleine v erhalen ín
een Groo te O o rlo g, een voorstelling
van Stijn Meuris en Jan Swerts.
DOOR PATRICK MARTENS, FOTO'S LIES WIttAERT

'Het familiefeestis
ontaardin een oorlog'

2a imburo 1914-1918. Kleine verhalen in een GrootetI 
oorlog9 is de titel van een project van het Limburgse

I provinciebestuur om de talloze herdenkingsactiviteiten
over de Eerste Wereldoorlog in Limburg te bundelen. Aan dat
project wordt vanaf september een gelijknamige performance
toegevoegd.

De voorstelling, getekend door de organisatie Maan-
dacht/Vegas Las, rijgt in anderhalf uur in hoog tempo beelden
en anekdotes over de Eerste Wereldoorlog in Limburg aan
elkaar.Ze is vooral bedoeld noe¡ lss¡ìingen van de derde graad
van het secundair onderwijs. Zanger, regisseur en performer
Stijn Meuris is de verteller van dienst. Jan Swerts, Pianist en
dotent aan de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim),
bracht zijn kennis over de Eerste Wereldoorlog in.

s'n¡N uruRrs, Iedereen heeft het steeds over de Tweede
Wereldoorlog. We kennen er a-lle films over, The Longest Day
en andere. Maar de Eerste Wereldoorlog is geheimzinniger,
fascinerender. Net omdat er veel minder beelden over bestaan,

eraan te herinneren dat die oorlog meer is dan een museum.
J¡\N swDRrs: Ik ben een germanist met belangstelling voor

de lokale context overschr¡jden. 0m 11 uur in Cotenstraat 1 in Borgtoo". [lft¡ ù( ,î(-rtl-rt1-lt.-rt1-u1-ltt-lt1-t1-tt1-v1-y

,ù
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> geschiedenis. Niet de droge opsomming van namen en data
die we vaak in de secundaire school kregen, maar de geschie-
denis zoals ze verteld wordt via films, stripverhalen, cartoons,
propagandaprenten, stambomen, straatnamen. Voorts doceer
ik in de lerarenopleiding aan KHLim het onderdeel 'project
algemene vakken'. Geschiedenis speelt daarin een hoofdrol.
mãar studenten ervaren dat deelvak vaak als een kakofonie
van data, namen en plaatsen. Ze missen een rode draad.
Daarom heb ik lang naar een didactische aanpak gezocht die
geschiedenis verhalend en als een kwaliteitsserie overbrengt.
Na veel trial and enor bleken oorlogen gepaste scharniermo-
menten en een geschikt bindmiddel te zijn.

De Eerste Wereldoorlog heb ik eerlijk gezegd wat meer uit-
gewerkt dan conflicten als de kruistochten, de 80-jarige oorlog
of de Franse Revolutie. Hij prikkelt me extra omdat mijn opa
me als Ì<leine jongen meenam naar de IJzertoren. Hij liet me

er kennismaken met de geromantiseerde verhalen van de
Frontbeweging en de Vlaamse soldaten die als kanonnenvlees
werden ingezet door Franstalige offrciers. Als docent trek ik
nu ook ieder jaar met de tweedejaarsstudenten naar de West-
hoek voor eén bezoek aan onder meer de lJzertoren en de
Dodengang in Diksmuide en de Menenpoort in leper.
Heeft de speurtocht naar informatie over de Eerste Wereld-
oortog juttie nog verrast?

S\\'DR'r's: De Eerste Wereldoorlog is een wreed ontwaken
geweest uit de illusie die van oorlog een haast romantische
bezigheid maakte. Tot dan spraì<en vijanden een plaats af
voor het slagveld. Dat leek op een schaakbord, met tegenover
elkaar regimenten in felle kleuren, zodat de bevelhebbers het
verloop van de strijd goed konden inschatten.

De Eerste Wereldoorlog is ook nog met dat idee gestart. Sol-
daten trokken in hun mooiste legerkostuum naar het front en
dachten: met Kerstmis zijn we weer thuis. Niet deze na-reve

gedachte en zelfs niet de initiële ontnuchtering, maar vooral
de traagheid van het besef van een andere manier van oorlogs-

a,¡¡

De hardste confrontatie tussen het Be[gische en het Duitse leger
was de Slag der Zitveren Hetmen in augustus 1914 in Haten.

voeren maakt de Eerste Wereldoorlog zo schrij-
nend. Bij de slag om Passendale - die tot diep in
hetjaar I9l7 duurde - leefde bijvoorbeeld nog
steeds de overtuiging dat een paar honderddui-
zend manschappen extra het niemandsland en
dus een zekere dood in sturen zou volstaan om
de tegenstander te verslaan. De zinloosheid van
deze strategie bleek uit de kille cijfers: na hon-
derd dagen waren de geallieerde troepen amper
acht kilometer opgeschoven en voor dat stukje
grond sneuvelden liefst 450.000 soldaten.

In de loop van de Eerste Wereldoorlog zie je
wel dat niet alleen de inventiviteit om de andere

ì\rrìuRrs: Om met een boutade te antwoorden: in de Tweede
Wereldoorlog was er al een zekere gewenning aan industriële
oorlogsvoering. Technologisch zijn toen wel enorme stapPen
gezet, van de straalmotor tot de atoombom. De Eerste Wereld-
oorlog was in die zin spannender. Alles was nog een primeur.
Maar minstens even raar is dat die oorlog van l9I4 tot 19l8
voor geen meter opschoot. Het front, dat dwars door Europa
sneed en het niet bezette deel van België herleidde tot een
strook van amper veertig kilometer breed, kende al die tijd
een absoluut status-quo.

S\\'riR'rS: Het surrealistische karakter van die
situatie bood later niet voor niets inspiratie voor
grappen van Monty Python en Blackadder.

rrrìuRls: De Eerste Wereldoorlog was hoe dan
ook fucking real. I{ij sloeg de bladzijde van de

19" eeuw letterlijk om door een einde te maken
aan twee grote machtsblokken: aan de ene kant
Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, aan de
andere Frankrijk, Rusland en Groot-Brittamië.

s\\'rirì'r'S: Het was niet alleen een confrontatie
tussen machtsblokken. Het was ook een fami-
lieruzie. Zowat aIIe keizers en koningen in
Europa op dat ogenblik waren neven van
elkaar. Foto's van die tijd tonen dat ze elkaar
regelmatig ontmoetten. Maar het familiefeest is

oorlog. Inzake industrialisering stond die ove-

'ln het
fietsparadijs dat
Limburgtoen
al bleek te zijn,
hebben soldaten
op de fiets het
gehaald van
soldaten te paard.'

ontaard in een

te doden maar ook om zichzelf te beschermen
steeds groter werd: camouflerende uniformen,
helmen die schrapnel konden tegenhouden, gasmaskers in
plaats van in urine gedrenkte doekjes...

uDLrRrs: Samengevat: in de periode l9l4-1918 is oorlog een
industrie geworden.
Luidt het daarom bij het begin van de performance 'det de

impact van de Eerste Wereldoorlog alticht groter is geweest
dan die van de Tweede Wereldoorlog'?

rigens nog in de kinderschoenen. Tanks vielen stil. Zeppelins
stortten neer. Gifgas trof de eigen troepen als de wind plots
keerde. Ontelbare bommen ontploften niet en bezorgen de
ontmijningsdienst DOVO tot vandaag handenvol werk. Pas in
de Tweede Wereldoorlog is alle materieel geperfectioneerd.

Ook de Blitzkrieg werd in de Tweede Wereldoorlog geper-

æ 
*** 28 apri[ *** De Eerste Weretdoortog, ook een vrouwenzaak +++ De Eerste wereldoorlog doorbrak de traditionete rolpa
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ook in hun oren geknoopt na de Tweede Wereld-
oorlog. Amerika en Groot-Brittannië hebben het
platgebombardeerde Duitsland toen snel geholpen
en een centrale plaats in de heropbouw van Europa
gegeven.
De echte brandhaarden bij de eerste Duitse Btitz-
krieg waren steden ats Luik, Antwerpen, Leuven,
Namen en Dinant, om ten slotte vast te lopen in de
Westhoek. Limburg was niet meer dan een
doorsteekregio?

ñrDurìrs: Dat dachten wij ook eerst. Maa¡ uit de ver-
slagen die pastoors na de oorlog maakten over die
jaren in hun parochies, blijkt dat de Duitsers nad¡uk-
kelijk aanwezig waren in de Limburgse dorpen.

s\À'FrR'r's: De hardste confrontatie in Limburg was
de Slag der Zilveren Helmen in augustus l9l4 in
Halen. Dat was nog een treffen volgens de oude
stempel, met Belgische troepen die aan de Gete hun
cyclisten inzetten om de Duitse cavalerie tegen te
houden. In het fietsparadijs dat Limburg toen al
bleek te zijn, hebben soldaten op de frets het ge-
haald van soldaten te paard. Het was de eerste én de
laatste overwinning die de Belgen op eigen houtje
behaalden tijdens de Groote Oorlog.
Het economische leven in Limburg ging gewoon
door. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog
was bijvoorbeeld steenkool gevonden, in 1901 in As

de algemene kennis en in I 914 in Winterstag.

'De Eerste
Weretdoortog
is een wreed
ontwaken geweest
uit de i[[usie die
van oorlog een
haast romantische
bezigheid
maakte '
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fectioneerd. Die bliksemoorlog - ontsproten uit de
geest van generaal Alfred von Schlieffen - moest
Frankrijk in I914 snel op de knieën krijgen om te
vermijden dat de Russen Duitsland in de rug zou-
den aanvallen. Maar hij strandde in een stellingen-
oorlog. In 1940 wilde Hitler ook eerst zo snel
mogelijk naar het westen oprukken, om pas daarna
naar het oosten te kijken en zijn afspraak met Sta-
lin over de opdeling van Polen te vergeten.

s\\'nRrS: Straffer nog. De dag waarop de vondst in
Winterslag met een groot volksfeest zou worden
gevierd, brak de Eerste Wereldoorlog uit. Op
4 augustus werden dan ook geen vreugdeschoten
gelost, maar weerklonken in de verte de artillerie-
schoten bij de forten van Luik. Dat heeft niet
verhinderd dat in Winterslag in 1917 de steenkool-
ontginning effectief gestart is.

urìL nrs: Limburg en zeker de Kempen kwamen in
die periode uit de middeleeuwen. Behalve brons-
groen eikenhout was er zo goed als niets. De mensen
waren onwetend en helemaal niet voorbereid op een
oorlog. In heel Limburg had het leger welgeteld één

r,rìunrs: Voor die Duitse strategie moesten ze wel en is cuttureel tank, en die leek dan nog op een goedkoPe crème-
twee keer door het neutrale België. Alleen hebben ambassadeur voor kar. De Limburgers w¿ìren er ook van overtuigd dat
de Duitsers hun drang naar meer Lebensraum bij Sint-Truiden. ze níet ongerust hoefden te zijn, want ons land was
de replay ook onderbouwd met een ideologie: het 2014: schrijfr naar neutraal e1 koning A-lbert I had een familieband met
nationaalsocia aanteiding van W¡l de Duitse keizer Wilhelm II.

s\¡ERrs: De Eerste en de voor Limb-urg en s\\'nRrs: Maar dat veranderde dus heel snel. In de
Tweede Werel er het mecha- West-Vtaandere¡ steden en gemeenten namen de Duitsers onmiddel-
nisme van wraak en weerwraak. Er is veel histori- een soundtrack. lijk het gezag over. Alleen de burgemeesters moch-
sche onenigheid over, maar er is ook een ruime ten blijven. Omdat zij het dichtst bij de bevolking
aanhang van de idee dat de geallieerden met het stonden, was dat een slim en geruststellend gebaar
Verdrag van Versailles in l9I9 Duitsland te ha¡d hebben ge*raft van de Duitsers. In werkelijkheid degradeerden ze de burge-
en zo een perfecte voedingsbodem voor een tweede wereld- meesters tot pacificerende stromannen, die de Duitse verorde-
brand creëerden. Het feit dat Duitsland pas in 2010 de laatste ningen moesten bekendmaken.
schijf van de in Versailles opgelegde herstelbetaling heeft uitge- urìuRrs: Die verordeningen waren behoorlijk verregaand. Er
voeid, spreekt boekdelen. mocht eigenlijk niets meer. Achteraf gezien lijken ze wel de

\rDLirìrS: Wraak is altijd een slechte raadgever. Dat hebben ze voorlopers van de huidige GAS-reglementen en -boetes.

rotpatronen.Demannenzatenaanhetfrontendevrouwenkregennieuweverantwoordelijkheden.GeratdineReymenântsvertelterom20uurover >
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Zo proper en veilig was het toch atl.emaal niet? Kijk naar de
tijst die het Rijksarchief en de Limburgse heemkundige krin-
gen hebben aangelegd van de burgerslachtoffers die van l9l4
tot 1918 in Limburg zijn gevatLen.

s\\'tìlt't's:

namen bu :iji?il
schutters n. Deze
acties en ook het oprollen van spionagenetwerken leidden tot

bijvoorbeeld in Tongeren en
oorlogsj aren vele Limburgse
Frankrijk weggevoerd. Velen

de ktaproos, maar het margrietje het echte symboot is om de
Eerste Wereldoorlof te herdenken.

S\\'tììt't's: Net na de oorlog is in België inderdaad de margriet
gebruikt als symbool voor het inzamelen van fondsen loor
oud-strijders en oorlogsinvaliden. Maar later heeft het mar-

De voorstelling moet het vooraI hebben van beetden.
urjurìls: Het was niet eenvoudig om een goede balans te

vinden tussen visuele prikkels en verhalende elementen.
Maar doorslaggevend ilgeweest dat jongeren behoefte aan
beelden hebben. Als je hen wilt bbeièn voor de Eerste
Wereldoorlog, kun je dat niet negeren.

erwijservaring weet ik dat taal zon-
voor jongeren. Dat is misschien jam-
ver willen dan dat ze allemaal Oorlog
boek van Stefan Hertmans, verslin-

den. M-aar ik maak m: geen begoochelingen. Hopelijk verlaagt
de performance de drempel naar dergelijke mèestêrwerkeñ.

De performance toont weinig van die oortogsgruwet
Waarom?

urìLrRrs: Voor het 500.000 man sterke leger van
de Duitsers was Limburg een transitzone met een
klaverbladfunctie én met voldoende ruimte om
te oefenen voor het front in de Westhoek. In As
leidden ze piloten op. In Maasmechelen werd
frontervaring gesimuleerd in loopgraven en bun-
kers. Nabij Tongeren leerden Duitse soldaten
mortieren af te vu¡en en in het kamp van Beverlo
werd chloorgas op honden en schapen getest.

Omdat er in Limburg geen stukgeschoten
dorpen, geen massaslachtingen en geèn massa-
graven zijn geweest, is het valse beeld gegroeid
dat de Eerste Wereldoorlog er niets heèfivoor-
gesteld. Ook de voorstelling wekt misschien die
indruk. We hebben het over de luchtigere kant
van het leven tijdens de oorlog, net om een con-
nectie te maken met de jongeren in de secun-
daire scholen. Maa¡ ik onderschat het Limburgse
oorlogsleed niet.

. s-\yriRrs:_Sonìmige erge situaties blijven buiten
beeld, zoals de executies, de voedselichaarste en
het wegvoeren van burgers. Ook den draad, de
beruchte afsluiting die de Duitsers aan de grens
met Nederland hadden aangelegd om smokkel

rrEr,rRts: Een uitstap naar de popcultuur kan
ook helpen om jongeren mee te trekken in het
verhaal. In de Eerste Wereldoorlog telde het
Belgische Ìeger 180.000 soldaten. Dat is een
abstract getal. Maar als je daarvan drie keer
een uitverkocht Pukkelpop maakt, dan rekent
dat an 17 oflg
)!u' weest zijn.
Dat dan
woorden wisten ze anders ook aI in de Eerste
Wereldoorlog.

vrjuRrs:In de propaganda werden beelden
veelvuldig gebruikt om de vijand te stigma-
tiseren en te demoniseren. Dat gebeurde
over en weer. Geallieerde prenten zetten de
wreedheid van de Duitsers in de verf door
hen af te schilderen als kindermoordenaars.
Duitse prenten toonden Duitse militairen die
in hun schaarse vrije tijd de mensen in de
dorpen op allerlei manieien bijsprongen: een
tand trekken, de oogst binnenhalen, enzo-
voort. Als je nu Russische en Amerikaanse
spotprenten over Kosovo, Syrië of de Krim
naast elkaar legt, zie je trouwens hetzelfde.
De voorstelting maakt van de oortog opnieuw
een mânnenzaak. Vrouwen komen niet of

'ln heelLimburg
had het leger
welgeteld één
tank, en die leek
dan nog op
een goedkope
crèmekar.'

en spionage tegen te gaan, wordt maar kort ver-
meld. Veel Limburgers zijn aan die draad geëlek-
trocuteerd, aanvankelijk omdat ze gewoon niet wisten wat
elektriciteit was.

een jonge Genkse frontsoldaat aan zijn getiefde bt¡jkt dat niet

nauwelijks ter sprake.

spionne en probeerden Duitse militairen te verleiden om
informatie los te peuteren. In de voorstelling tonen we

GESPREK MET STIJN |\/EURIS EN JAN SWERTS

> in het centrum van Vormingplus Limburg in Hasselt.
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Een bee[d uit de performance'Kteine verha[en in een Groote 0ortog'. ln het midden de affiche voor deze performance. Ze is geÏnspireerd

door soortgelijke Britse en Amerikaanse affiches om vrijwittigers te werven voor de gevechten aan het front van de Eerste Weretdoortog
Links werft de Britse oortogsminister Lord Kitchener in 1914, rechts doet Unc[e Sam hetzelfde in 1917.

Jeanneke Van den Bosch, een mysterieuze en rijke dame uit
Bree. Ze gold als de Belgische Mata Hari en is uiteindeì.ijk ont-
maskerd als spionne voor het Belgische leger.

De oorlogsverslagen van de pastoors hebben het ook over
vrouwen die zich misdroegen. Lees: die heimehjk met Duitsers
hadden geflirt. Prostitutie was dan weer een openlijke en
wijdverspreide activiteit in de dorpen achter het front van de

Westhoek. In Limburg vond je die voornamelijk in de buurt
van het kamp van Beverlo. Met als gevolg ook een enorme
verspreiding van geslachtsziekten. Die hebben duizenden
slachtoffers geëist aan beide zijden. Om dat probleem in te dij-
ken, hebben de overheid en het leger de organisatie van de

prostitutie op een bepaald ogenblik zelf in handen genomen.
Kwestie van de veiligheid en hygiëne beter te controleren.
Maar er bleef een onderscheid. In hoerenkoten met een rood
Iicht konden gewone soldaten terecht, in bordelen met een
blauw licht kwamen de officieren aan hun gerief bij luxepros-
tituees. Daardoor weten we ook waar de neonverlichting aan
zulke etablissementen vandaan komt.
De moraat van de performance is dat oorlog nergens goed

voor t5,

NrìuRrs: We willen niet moraliseren. Maar toegegeven, door
die boodschap doen we dat toch. Ik wil ze voor mezelf ook
meteen relativeren. Oorlog is soms wel ergens goed voor.
Technologische en medische vooruitgang bijvoorbeeld. Voor
de periode 19l4-1918 denk ik aan plastische chirurgie, de uit-
bouw van een elektriciteitsnetwerk, de inburgering van het
condoom, enzovoort. En bij een terugblik op what haue ue
done, leidt een oorlog vaak tot een hoger moreel besef. Uiter-

aard is oorlog geen sympathieke methode om een dergelijk
resultaat te bereiken. Bovendien kan het geen kwaad om jon-
geren erop te wijzen dat een motto als 'nooit meer oorlog' geen
vanzelfsprekendheid ís.
Door de voorstetling wordt graag een verband getegd met
'Een heel kLein beetje oortog', een ouder nummer van Noord-
kaap. Stoort dat niet?

\niuRrs: Ik begrijp dat het gebeurt, maar de voorstelling en
dat nummer hebben niets met elkaar te maken. Meer dan een
mooie titel voor een liedje is 'Een heel klein beetje oorlog' niet.
Het nummer gaat ook niet over een internationaal conflict,
maar over een relationele aanvaring en over het feit dat het af
en toe kan helpen om eens goed naar elkaar uit te vliegen. Pas

je die regel buiten een relatie tussen twee mensen toe, dan kan
dat vreemde gevolgen hebben.
Hebben ook jongeren at niet [ang begrepen dat 'nooit meer
oortog'een holte stogan is?

rriurìrs: Ik denk dat oorlog iets ver van hun bed blijft en dat
ze een gewapend conflict vooral associëren met de aanslagen
van 9/I I in New York. Die waren explosief en bedreigend.

SWIìR'rs: Jongeren verbinden die aanslagen met terrorisme,
niet met een oorlog die hen kan bedreigen. Door films en games

hangt voor jongeren over oorlog een glazuurlaag van fictie.
IrììL'nrs: Door 9/11 is de vijand niet langer een ander land,

maar een andere religie van mensen met een andere kleur.
s\\'ER'r's: De xenofobie is zeker toegenomen, ook brj jonge-

ren. Maar ik denk dat dat zonder 9/l I ook gebeurd zou ziin.
Mensen kunnen blijkbaar niet zonder een vijandbeeld. Gt

lvleer ¡nformatie en boekingen: l0ló120 1,3.98 of infofdmaandacht be

I{EAREST RECRUITIIIO STATIOII

Wandeti ng +++ Aan het Betgisch kerkhof vertrekt een wandeting door het heuvettandschap rond het stagvetd der Zilveren Hetmen in Halen. I
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