


	 Beste	bibliotheekbezoeker

	 De	herdenking	van	De	Groote	Oorlog	is	volop	bezig.	Honderd	jaar	geleden	
viel	het	Duitse	leger	België	binnen,	het	begin	van	vier	bikkelharde	jaren	waarin	
miljoenen	mensen	het	leven	lieten.		Niet	alleen	in	de	geteisterde	Westhoek	
wordt	De	Groote	Oorlog	herdacht,	ook	Limburg	was	gedurende	die	periode	
bezet	gebied.

	 In	onze	provincie	worden	eveneens	op	heel	wat	plekken	projecten	op	touw	
gezet	om	deze	gruweljaren	te	herdenken.	Ook	de	Provinciale	Bibliotheek	
Limburg	draagt	haar	steentje	bij.	Als	grootste	openbare	bibliotheek	van	
Limburg	en	als	belangrijkste	erfgoedbibliotheek	neemt	ze	een	bijzondere	
plek	in	het	Limburgse	en	Vlaamse	bibliotheeklandschap	in.	De	Provinciale	
Bibliotheek	Limburg	heeft	daarenboven	een	voorbeeldfunctie	op	het	vlak	van	
educatie,	informatiebemiddeling	en	publiekswerking.

	 Vanuit	die	unieke	positie	bundelt	de	Provinciale	Bibliotheek	Limburg	
met	BEWOGEN	heel	wat	activiteiten	die	te	maken	hebben	met	de	Eerste	
Wereldoorlog.	In	deze	publicatie	komt	u	daarover	alles	te	weten.

	 Tot	slot	wil	ik	benadrukken	dat	herdenken	één	voornaam	doel	heeft:	
niet	vergeten.	Het	is	dan	ook	prachtig	om	te	zien	hoe	respectvol	er	in	2014	
in	onze	gemeenten	wordt	omgegaan	met	de	herinnering	aan	1914-1918.	
Om	niet	te	vergeten.

	 	 Igor Philtjens
	 	 Gedeputeerde	van	Cultuur,	Erfgoed	
	 	 &	Bibliotheekwezen,	
	 	 Provinciale	Bibliotheek	Limburg



Limburg onder 
indruk van De 
Groote Oorlog

	 Zou	 de	 Eerste	 Wereldoorlog	
ook	in	onze	provincie	onherstelbare	
wonden	geslagen	hebben?	Wat	bete-
kenden	die	vier	tragische	jaren	voor	
onze	 (over)grootouders?	De	Duitse	
inval	 en	de	 jarenlange	bezetting	 la-
ten	 ook	 bij	 de	 Limburgers	 diepe	
sporen	 en	 een	 onuitwisbare	 indruk	
na.	
	 In	 het	 erfgoedproject	 BEWO-
GEN	bundelt	de	Provinciale	Biblio-
theek	 Limburg	 als	 erfgoedbiblio-
theek	 heel	 wat	 activiteiten	 die	 te	
maken	 hebben	 met	 de	 Eerste	We-
reldoorlog.	Unieke	documenten	uit	
onze	 bewaarcollecties	 geven	 in	 een	
tentoonstelling	weer	 hoe	 onze	 pro-
vincie	 deze	wereldbrand	 verwerkte.	
Provinciale	 Bibliotheek	 Limburg	
educatie	koppelt	een	mediawijs	edu-
catief	 pakket	 aan	 deze	 tentoonstel-
ling:	leerlingen	secundair	onderwijs	
verkennen	met	 een	 iPad	 de	 biblio-
theek	en	leren	op	die	manier	heel	wat	
bij	over	geschiedenis	én	over	media-
wijsheid.	Ook	de	 televisiereeks	Ten 
Oorlog	komt	langs	in	de	bib,	als	ten-
toonstelling	maar	ook	in	de	persoon	
van	maker	Arnout	Hauben	zelf,	die	
in	een	 lezing	zijn	verhaal	over	deze	
boeiende	 reeks	 vertelt.	 Ten	 slotte	
treedt	ook	de	beruchte	Doodendraad	
op	de	voorgrond	in	de	vorm	van	een	
informatieve	tentoonstelling.

De Provinciale Bibliotheek 
Limburg is een erkende 

erfgoedbibliotheek

	 De	Provinciale	Bibliotheek	Lim-
burg	neemt	door	haar	 geschiedenis	
en	 haar	 unieke	 drieledige	 opdracht	
als	 grootste	 openbare	 bibliotheek,	
erfgoedbibliotheek	 en	 wetenschap-
pelijke	 bibliotheek	 een	 bijzondere	
plaats	in		het	Limburgse	en	Vlaamse	
bibliotheeklandschap	in.	Ze	beheert	
een	 cultuurhistorisch	 belangrijke	
verzameling	 van	 documenten,	 ont-
sluit	ze	bibliografisch	en	stelt	ze,	via	
het	Historisch	Informatiepunt	Lim-
burg,	beschikbaar	voor	het	publiek.	
	 In	 2008	 werd	 de	 vzw	 Vlaamse	
Erfgoedbibliotheek	 opgericht.	 De	
Provinciale	 Bibliotheek	 Limburg	
zetelt	samen	met	vijf	andere	belang-
rijke	 Vlaamse	 erfgoedbibliotheken	
in	dit	netwerk.	In	2011	ontving	de	
Provinciale	Bibliotheek	Limburg	het	
kwaliteitslabel	 ‘Erkende	 Erfgoedbi-
bliotheek’	van	de	Vlaamse	overheid,	
een	mooie	 beloning	 voor	 jaren	 in-
tensief	en	gericht	collectiebeleid.

De tentoonstellingen zijn te 
bezoeken tijdens de openings-
uren van de bibliotheek. 
Ma — vr  10 – 19 uur
Za  10 – 17 uur
Provinciale Bibliotheek Limburg
Martelarenlaan 17
B-3500 Hasselt
www.limburg.be/pbl
e-mail: pbl@limburg.be
volg ons op Facebook



Educatief pakket

	 De	 tentoonstelling	 Limburg 
onder indruk van De Groote Oorlog	
toont	heel	wat		merkwaardige,	unie-
ke	documenten	en	beelden	die	in	de	
erfgoedcollecties	van	de	Provinciale	
Bibliotheek	Limburg	bewaard	wor-
den.	In	interactie	met	nieuwe	media	
worden	 dit	 ook	 digital	 stories.	We	
scherpen	 de	 media-	 en	 beeldgelet-
terdheid	 van	 jongeren	 aan	 door	
hen	 in	 kleine	 groepjes	 aan	 de	 slag	
te	 laten	 gaan	 met	 mediawijze	 ver-
werkingsopdrachten	op	de	iPad.	Ze	
maken	foto's,	scannen	codes	en	ont-
werpen	 hun	 eigen	 filmtrailer	 bij	
een	verhaal	dat	zich	afspeelt	tijdens	
WOI.	 We	 nemen	 ook	 een	 kijkje	
buiten	de	deur	en	onderzoeken	het	
oorlogsverhaal	van	het	Kolonel	
Dusartplein!	

Meer info bij
pbl.educatie@limburg.be 
011 29 59 00

	 De	 Eerste	 Wereldoorlog	 slaat,	
zoals	 overal,	 ook	 in	 de	 provincie	
Limburg	diepe	wonden.	De	Duitse	
inval	en	de	vier	jaar	lange	bezetting	
beroeren	de	inwoners	diep	en	laten	
een	onuitwisbare	indruk	na.	Tijdens	
de	oorlog	leggen	de	Limburgers	vele	
gebeurtenissen	vast,	zowel	in	schrift	
als	 in	 beeld.	 Na	 het	 terugtrekken	
van	 de	 Duitsers	 huldigt	 Limburg	
haar	soldaten,	herdenkt	haar	doden	
en	 tekent	 haar	 herinneringen	 op.	
We	 vinden	 hiervan	 vele	 tekst-	 en	
beelddocumenten	terug.
	 Deze	 tentoonstelling	 toont	 de	
meest	 gedenkwaardige	 stukken	
die	 in	 de	 erfgoedcollecties	 van	 de	
Provinciale	 Bibliotheek	 Limburg	
bewaard	 worden.	 Ze	 dateren	 van	
tijdens	of	kort	na	de	Eerste	Wereld-
oorlog	en	laten	zien	hoe	de	Limbur-
gers,	vaak	op	hun	eigen	manier,	deze	
wereldbrand	 beleefden	 en	 verwerkt	
hebben.

Provinciale Bibliotheek Limburg 
van maandag 6 oktober 2014 
tot en met zondag 26 april 2015

Tentoonstelling  

BEWOGEN
Limburg onder indruk 
van De Groote Oorlog
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	 Op	4	augustus	1914	vallen	Duit-
se	 legers	België	binnen.	Hoewel	de	
forten	van	Luik	langer	dan	verwacht	
stand	 houden	 trekt	 het	 Belgische	
veldleger	zich	terug	op	de	Getestel-
ling.	 Op	 de	 uiterste	 linkervleugel	
bevindt	 zich	 de	 afgeslankte	 cava-
leriedivisie	 van	 luitenant-generaal	
Léon	De	Witte.	Deze	wordt	op	12	

Vaderlandsliefde op tekeningen 

DE SLAG DER ZILVEREN 
HELMEN IN HALEN

augustus	in	Halen	aangevallen	door	
twee	 Duitse	 cavaleriedivisies	 onder	
leiding	van	generaal	Georg	von	der	
Marwitz.	De	Belgische	paardrijders	
hebben	 op	het	 laatste	 ogenblik	 het	
bevel	 gekregen	 te	 voet	 te	 strijden.	
Deze	tactiek	werkt:	de	Belgen	slaan	
acht	 (!)	 opeenvolgende	 stormlopen	
van	de	Duitse	 ruiters	af	en	winnen	

Links
Het 1ste bataljon van de karabiniers-wielrijders 
vangt de stormaanval van het 18de regiment 
Mecklemburgse dragonders op.

Boven
Het 4de en 5de regiment lansiers nemen de storm-
aanval van het 9de regiment ulanen en het 2de 
regiment kurassiers onder vuur.

uiteindelijk	het	gevecht.	De	in	extre-
mis	toegesnelde	4de	gemengde	Bri-
gade	heeft	ook	haar	aandeel	in	deze	
overwinning.
	 Na	de	oorlog,	in	de	patriottische	
sfeer	 van	 die	 tijd,	 krijgt	 dit	 treffen	
een	 grote	 faam:	 de	 Belgen	 hebben	
hier	zowaar	zonder	geallieerde	hulp	
een	 overwinning	 behaald	 op	 de	
keurtroepen	 van	 het	 Duitse	 leger!	
Terloops	bewijzen	ze	ook	dat	ruite-
rijaanvallen	 voorgoed	 tot	het	 verle-
den	behoren.	
	 Kunstenaar	 James	 Thiriar	 uit	
Brussel	maakt	tussen	1960	en	1965	
een	 reeks	 tekeningen	 van	 de	 ver-
schillende	 fasen	 van	 dit	 gevecht.	
Opdrachtgever	 is	 Jozef	 Stroobants,	
de	conservator	van	het	Halense	mu-
seum	dat	gewijd	is	aan	deze	veldslag.	

Thiriars	 talent	 om	 de	 kleurrijke	
uniformen	uit	 te	beelden	 en	bewe-
ging	 in	 de	 gevechtshandelingen	 te	
brengen	 draagt	 bij	 tot	 de	 aantrek-
kingskracht	van	de	tekeningen.	Bo-
vendien	 geven	 zijn	 uitvergrotingen	
van	 de	 Duitse	 stormaanvallen	 het	
gevecht	 de	 omvang	 en	 het	 epische	
karakter	 van	 een	 Napoleontische	
veldslag.
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	 De	 Duitse	 ruiters	 lieten	 na	 de	
strijd	heel	wat	helmen	met	blinkend	
metaalbeslag	achter	op	het	slagveld.	
August	 Cuppens,	 pastoor	 van	 de	
buurgemeente	 Loksbergen,	 schrijft	
nog	datzelfde	 jaar	 een	gedicht	over	
deze	veldslag.	Naar	analogie	met	de	
‘Slag	 der	 Gulden	 Sporen’	 spreekt	
Cuppens	 in	 zijn	 gedicht	 over	 de	
‘Slag	der	Zilveren	Helmen’.	
	 Deze	 benaming	 geeft	 het	 ge-
vecht	 een	 mythische	 weerklank	 en	
gaat	snel	een	eigen	leven	leiden.	Het	
gedicht	wordt	na	de	oorlog	herhaal-
delijk	 gedrukt	 en	 op	 ruime	 schaal	
verspreid,	 zowel	 in	 een	 dure	 als	 in	
een	 goedkope	 uitgave.	 Het	 speelt	
een	 belangrijke	 rol	 bij	 de	 herden-
kingen	van	de	 slag,	die	vanaf	1919	
gehouden	 worden.	 In	 1924	 komt	
koning	 Albert	 I	 het	 nationale	 ge-
denkteken	van	de	Slag	der	Zilveren	
Helmen	inhuldigen	in	Halen.	

Vaderlandsliefde in poëziebundels en muziekpartituren 

DE SLAG DER ZILVEREN 
HELMEN IN HALEN 

	 Hierdoor	 stijgt	 het	 gedicht	 in	
aanzien:	Cuppens	breidt	het	uit	tot	
een	driedelige	cantate	die	op	muziek	
wordt	gezet	door	Edward	Verreydt.	
Een	groot	koor	voert	de	cantate	uit	
op	 de	 markt	 van	 Halen	 die	 zwart	
ziet	van	het	volk.

Rechts boven
Het Belgisch militair kerkhof in Velpen bij Halen 
in de jaren 1920.

Rechts onder
Uittreksel uit: August Cuppens en Edward Verreydt, 
Cantate ter gelegenheid van den tienden verjaardag 
van den “Slag bij Haelen” voor soli, koren en orkest. 
1914-1924. Antwerpen-Brussel-Genk [1924].
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	 De	 Duitsers	 houden	 de	 Belgi-
sche	 krijgsgevangenen	 gedurende	
de	 oorlog	 vast	 in	 Duitse	 kampen.	
Soltau	bij	Hannover	 is	het	grootste	
krijgsgevangenenkamp	en	telt	meer	
dan	 60.000	 gevangenen,	 hoofdza-
kelijk	 Fransen,	 Russen	 en	 Belgen.	
Een	van	de	11.373	Belgen	is	Neer-
peltenaar	Armand	Balis.	Deze	 kor-
poraal	 van	 het	 13de	 linieregiment	
was	gevangen	genomen	toen	de	stad	
Namen	 en	 haar	 forten	 zich	 op	 24	
augustus	 1914	 overgaven.	 De	 eer-
ste	 kaart	 die	 hij	 naar	 huis	 schrijft	
is	 afgestempeld	 op	 22	 september	
1914.	Wekelijks	stuurt	hij	een	kaart	
naar	 zijn	 vrouw	 Leocadia	Verspeek	
en	 zijn	 dochtertjes	 Rica	 en	Maria,	
respectievelijk	 zes	 en	 vier	 jaar	 oud.	
Op	12	december	1914	is	echter	nog	
maar	één	hiervan	aangekomen…

Groeten en heimwee op briefkaarten en foto’s 

IN DUITSE 
KRIJGSGEVANGENEN- 

KAMPEN
	 Gelukkig	heeft	Armand	van	zijn	
vrouw	wel	al	zes	kaartjes	en	een	brief	
ontvangen,	 evenals	 drie	 geldstor-
tingen	 en	 enkele	pakjes	met	kleren	
en	voedsel.	Hij	blijft	 al	die	 tijd	ge-
zond,	maar	klaagt	over	de	verveling	
en	vindt	troost	in	het	gebed.	In	elk	
schrijven	 dat	 hij	 stuurt	 vraagt	 hij	
naar	nieuws	over	de	familie	en	drukt	
de	hoop	uit	om	spoedig	met	zijn	ge-
zin	herenigd	te	worden.	De	volgende	
jaren	moet	hij	werken	op	een	hoeve.	
Hij	 stuurt	 nog	 enkele	 portretfoto’s	
naar	huis	en	ontvangt	er	ook	enkele	
van	zijn	vrouw	en	kinderen.

Rechts
Leocadie Verspeek met haar dochtertjes Rica en 
Maria. Rechtsboven een gemonteerde foto van 
haar man in krijgsgevangenschap (maart 1916).
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	 Op	 4	 augustus	 1914	 vallen	 de	
Duitse	legers	België	binnen	en	drij-
ven	het	Belgische	leger	voor	zich	uit	
tot	aan	de	rivier	de	IJzer.	Tussen	27	
oktober	 en	 2	 november	 zetten	 de	
Belgen	 de	 riviervlakte	 onder	 water	
en	houden	er	stand.	Ze	graven	zich	
in	en	blijven	ter	plekke	totdat	de	ge-
allieerden	op	26	september	1918	het	
eindoffensief	inzetten.	De	vier	jaren	
in	de	loopgraven	aan	het	IJzerfront	
eisen	een	zware	tol	van	de	soldaten.	
Velen	 getuigen	 hiervan	 in	 brieven,	
dagboeken	en	foto’s.

Grimmige verslaggeving op foto’s 

AAN HET 
IJZERFRONT

	 Zo	ook	Limburger	 Jacques	Van	
Baelen.	Hij	is	griffier	bij	het	krijgs-
auditoraat	van	de	6de	legerdivisie	en	
is	 in	 1915	 gelegerd	 in	Alveringem.	
Hij	 maakt	 foto’s	 van	 de	 plaatsen	
die	hij	bezoekt	en	beschrijft	wat	hij	
meemaakt.	Daarnaast	krijgt	hij	ook	
foto’s	 van	 andere	 fotografen.	 Hij	
plakt	ze	-	nog	tijdens	de	oorlogsjaren	
-	 in	 vijf	 fotoalbums	 en	 vult	 ze	 aan	
met	 korte	 toelichtingen.	 De	 foto’s	
tonen	 verwoeste	 steden	 en	 dorpen,	
het	 dagelijkse	 leven	 in	 de	 loopgra-
ven	en	bijzondere	gebeurtenissen	als	
bezoeken	van	belangrijke	gezagsdra-
gers,	 begrafenisplechtigheden	 van	
gesneuvelde	militairen,…

Boven
Postduiven worden in de voorste loopgraven 
gebruikt om berichten te versturen (1915-1916).

Onder
Uitreiking van decoraties (mogelijk 1915-1916).
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	 Het	bezette	België	kampt	al	snel	
met	 het	 probleem	 van	 de	 voedsel-
bevoorrading.	Vanuit	Brussel	wordt	
een	Nationaal Hulp- en Voedingsko-
miteit	 opgericht	 dat	 met	 toestem-
ming	van	de	Duitsers	de	burgerbe-
volking	 bevoorraadt.	 Dat	 comité	
richt	een	netwerk	op	dat	volledig	los	
staat	van	de	overheid	en	zelfstandig	
werkt	met	provinciale,	regionale	en	
gemeentelijke	 afdelingen.	De	Com-
mission for Relief in Belgium,	onder	
toezicht	van	de	Verenigde	Staten	en	
later	 van	Nederland	 en	 Spanje,	 le-
vert	het	voedsel	en	de	goederen.
	 De	Limburgse	afdeling	staat	be-
kend	onder	zijn	Franse	titel:	Comité 
Provincial de Secours et d’Alimentation 
du Limbourg (CPSAL).	 Ze	 bevoor-
raadt	 alle	 regionale	 afdelingen,	 die	
op	 hun	 beurt	 instaan	 voor	 alle	 ge-
meentelijke	afdelingen	van	hun	ge-
bied.	

Fiere inzet op foto’s 

BEVOORRADING VAN 
VOEDSEL EN GOEDEREN 

IN LIMBURG
	 De	goederen	en	het	voedsel	ko-
men	 met	 binnenschepen	 via	 Ant-
werpen	 naar	 Leopoldsburg,	 Bree,	
Overpelt,	 Eisden	 of	 Maastricht	 en	
worden	van	daar	met	trams	naar	de	
regionale	magazijnen	 en	vervolgens	
met	 wagens	 naar	 de	 gemeentelijke	
magazijnen	 vervoerd.	Daar	worden	
ze	aan	de	plaatselijke	bevolking	ver-
kocht	of	uitgedeeld.
	 Na	afloop	van	de	oorlog	worden	
er	foto’s	gemaakt	van	de	bureaus	en	
magazijnen	in	Hasselt.	Hierop	pose-
ren	de	medewerkers	met	duidelijke	
trots.	Ze	hebben	namelijk	heel	wat	
inspanningen	 geleverd	 voor	 hun	
land.

Links
Algemeen beeld van het Hasselts magazijn.

Volgende bladzijde
Schoenmakerswerkplaats van het Hasselts 
magazijn.
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	 Het	gemeentelijk	hulp-	 en	voe-
dingscomité	verdeelt	het	voedsel	en	
de	 goederen	 onder	 de	 plaatselijke	
bevolking.	Dat	 vereist	 een	hele	 ad-
ministratie,	waarbij	de	verdeling	van	
goederen	en	voedsel	boekhoudkun-
dig	strikt	gescheiden	wordt.	
	 Het	 comité	 maakt	 een	 onder-
scheid	 tussen	 ‘geheel	 ondersteunde	
gezinnen’,	 ‘gedeeltelijk	 ondersteun-
de	 gezinnen’	 en	 ‘niet-ondersteunde	
gezinnen’.	 De	 eerste	 groep	 geniet	
kosteloze	ondersteuning.	De	tweede	
ontvangt	een	beperkt	pakket	levens-
middelen	dat	kan	worden	aangevuld	
door	middel	van	een	koopkaart.	De	
laatste	 groep	 heeft	 enkel	 recht	 op	
een	koopkaart	 en	krijgt	 geen	gratis	
steun.	Iedereen	krijgt	hetzelfde	rant-
soen,	het	enige	verschil	is	dat	de	ene	
burger	 ervoor	 moet	 betalen	 en	 de	
andere	maar	gedeeltelijk	of	niet.
	 Vanaf	1916	gaat	een	steeds	gro-
ter	deel	van	de	bevolking	aanschui-
ven	 voor	 de	 volkssoep.	 Bijzondere	
aandacht	gaat	naar	de	schoolkinde-
ren	die	schoolmaaltijden	krijgen.
	 De	werking	van	deze	comités	be-
hoedt	België	tijdens	de	wereldoorlog	
voor	 een	 algemene	 hongersnood.	
De	 dankbaarheid	 hiervoor	 is	 dan	
ook	zeer	groot	en	vooral	de	Verenig-
de	Staten	krijgen	tal	van	dankbetui-
gingen.

Dankbaarheid op foto’s 

DE VOEDSELVERDELING IN DE 
LIMBURGSE GEMEENTEN

Boven
De klas van meester Joseph Vranken van het lager 
onderwijs te Beringen betuigt in 1916 haar dank 
aan de Verenigde Staten.
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	 Het	 Comité Provincial de Se-
cours et d’Alimentation du Limbourg 
(CPSAL)	 bestaat	 uit	 welstellende	
mannen	 van	 aanzien:	 burgemees-
ters,	 parlementsleden,	 hogere	 amb-
tenaren,	 rechters,	 ingenieurs...	 Ze	
vertegenwoordigen	 de	 regionale	 en	
gemeentelijke	afdelingen	en	zijn	uit	
alle	hoeken	van	de	provincie	afkom-
stig.	Ze	zetten	zich	in	voor	het	alge-
meen	welzijn	 en	 oefenen	 hun	 taak	
onbezoldigd	uit.	
	 Na	 afloop	 van	 de	 oorlog,	 wel-
licht	 in	1919,	krijgen	de	 leden	van	
het	 comité	 bij	 wijze	 van	 dank	 een	
mooi	 lederen	 album	met	 karikatu-
ren	 van	 iedereen	die	 op	 één	of	 an-
dere	 wijze	 bij	 de	 werking	 van	 het	

Dankbaarheid en humor op aquarellen 

HET LIMBURGSE 
PROVINCIALE HULP- EN 

VOEDINGSKOMITEIT
provinciaal	 comité	 betrokken	 was.	
Het	album	telt	85	karikaturen	met	
in	totaal	102	uitgebeelde	personen.	
	 De	humor	 is	 goedmoedig	 en	 is	
meestal	 een	 toespeling	 op	 het	 be-
roep	 of	 de	 vrijetijdsbesteding	 van	
de	 geportretteerde.	 Een	 aantal	 ka-
rikaturen	bevat	ook	de	naam	en	de	
functie	binnen	het	CPSAL,	waarbij	
het	 letterwoord	 een	 alternatieve,	
humoristische	 verklaring	 krijgt.	
De	 karikaturen	 zijn	 aquarellen	 van	
de	 hand	 van	 de	Brugse	 kunstenaar	
Edward	Jonckheere.	

Rechts
Louis Ooms uit Tessenderlo, burgemeester, 
volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter van het 
CPSAL.
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	 Na	de	oorlog	uit	de	bevolking	
haar	dankbaarheid	en	bewondering	
voor	de	teruggekeerde	soldaten.	
Ook	haar	verdriet	over	de	gesneu-
velden	krijgt	zijn	plaats.	Mettertijd	
neemt	het	eerbetoon	vaste	vormen	
aan	met	de	oprichting	van	oorlogs-
monumenten,	de	jaarlijkse	her-
denking	van	de	wapenstilstand,	de	
uitreiking	van	medailles,	kostbare	
plaatwerken	...
	 In	1920	verschijnt	Onze helden 
gestorven voor het vaderland	van	
René	Lyr	in	het	Frans,	twee	jaar	la-
ter	komt	de	Nederlandstalige	versie	
uit.	Dit	luxueuze	huldeboek	voor	
de	gesneuvelde	soldaten	is	tegelij-
kertijd	een	degelijk	overzichtswerk	
van	de	oorlog.	Volgens	de	uitgever	
noemt	koning	Albert	I	het	een	
‘nationaal	relikwieschrijn’.	

Eerbetoon in plaatwerken 

GESNEUVELDEN 
EN OUD-STRIJDERS

	 De	oud-strijders	die	minstens	
twaalf	maanden	rechtstreeks	tegen-
over	de	vijand	gestaan	hebben	krij-
gen	in	1932	recht	op	een	vuurkaart,	
een	rode	militaire	identiteitskaart.	
Vanaf	1933	geeft	het	Uitgevershuis	
J.	Rozez	in	zeven	opeenvolgende,	
maar	telkens	verschillende	edities	
het	Guldenboek der vuurkaart	uit.	
Deze	luxueuze	uitgaven	geven	een	
kort	historisch	overzicht	van	de	
oorlog	en	vermelden	per	regiment	
de	namen	en	onderscheidingen	
van	de	soldaten	die	een	vuurkaart	
ontvangen	hebben.	

Rechts boven
De vuurkaart van Hasselaar L.-Armand Driesmans.

Rechts onder
Kleurenbladzijde met portretfoto van L.-Armand 
Driesmans in zijn gepersonaliseerd exemplaar van 
het Guldenboek der vuurkaart.
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	 Zowel	soldaten	als	gewone	bur-
gers	worden	zich	snel	bewust	van	de	
uitzonderlijkheid	 van	 de	 gebeurte-
nissen	 die	 ze	meemaken.	Heel	 wat	
Limburgers	maken	tijdens	de	Eerste	
Wereldoorlog	 aantekeningen	 over	
hun	 lotgevallen.	 Deze	mensen	 zijn	
voldoende	 geschoold	 maar	 jagen	
geen	 literaire	 carrière	 na.	 Sommi-
gen	geven	deze	dagboeken	later	uit,	
meestal	 in	 een	 herwerkte	 en	 auto-
biografische	vorm.	Deze	geschriften	
zijn	zonder	veel	literaire	pretentie	en	
zijn	vooral	documentair	van	aard.	

	 De	meeste	dagboekschrijvers	be-
perken	zich	tot	het	zorgvuldig	bewa-
ren	van	hun	aantekeningen	en	laten	
ze	na	aan	hun	kinderen.	Vooral	van-
af	 de	 jaren	 1980	 krijgen	 geschied-	
en	 heemkundigen	 belangstelling	
voor	 deze	 geschriften	 en	 geven	 ze	
die	 uit	 als	 boek	 of	 als	 tijdschriftar-
tikel.	 Deze	 uitgaven	 trachten	 het	
oorspronkelijke	dagboek	zo	getrouw	
mogelijk	weer	te	geven	zonder	her-
werking.

Gedenkwaardigheden in dagboeken en autobiografieën 

PERSOONLIJKE 
BELEVENISSEN

Rechts
Boek van Jef Peeters over zijn vlucht naar Neder-
land toen hij in september 1917 dreigde opgepakt 
te worden door de Duitsers.
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	 Een	verdere	stap	in	deze	verwer-
king	 van	 persoonlijke	 ervaringen	
is	 ze	 neerschrijven	 in	 een	 literaire	
vorm.	 Soldaten	 en	 burgers	 die	 let-
terkundige	 ervaring	hebben	 vinden	
ook	 in	de	Eerste	Wereldoorlog	 een	
bron	 van	 inspiratie.	 In	 het	 buiten-
land	 vinden	 we	 heel	 wat	 literair	
hoogstaande	 romans	 uit	 deze	 peri-
ode.	Niet	zo	in	Vlaanderen,	waar	de	
bevolking	minder	geschoold	is.	

	 Dat	geldt	des	te	meer	voor	Lim-
burg,	 dat	 nog	 sterk	 agrarisch	 is	 en	
niet	 over	 een	 grote	 stad	 beschikt.	
Veel	 auteurs	 van	 oorlogsliteratuur	
zijn	 hier	 niet,	 maar	 gelukkig	 heb-
ben	 hun	 romans	wel	 een	 blijvende	
historische	 waarde.	 De	 schrijvers	
die	er	zijn,	komen	niet	toevallig	uit	
de	maatschappelijke	 bovenlaag.	De	
minderbroeder	 Hilarion	 Thans	 is	
één	 van	 hen.	 Sommigen,	 zoals	 de	
adellijke	 kasteelbewoner	 Georges	
Virrès,	 schrijven	 zelfs	 enkel	 in	 het	
Frans.

Literaire verwoording in romans, poëziebundels en toneelscripts 

PERSOONLIJKE 
BELEVENISSEN

Rechts
Passeurs d’hommes van Martial Lekeux gebaseerd 
op aantekeningen van de Halenaar Raoul Jacobs.



	 De	 Eerste	 Wereldoorlog	 grijpt	
zeer	diep	in	op	de	Belgische	samen-
leving.	Er	ontstaat	de	dringende	be-
hoefte	om	gebeurtenissen	op	een	rij	
te	zetten,	te	verklaren	en	in	de	herin-
nering	vast	te	leggen.
	 Van	 1926	 tot	 1928	 verschijnt	
het	vierdelige	werk	La Belgique et la 
guerre,	een	fraai	uitgegeven	tijdsdo-
cument	 dat	 een	 totaalbeeld	 van	 de	
oorlogsjaren	brengt.	Het	wil	aan	de	
ene	kant	het	leger	en	de	regering	in	
Le	Havre	en	aan	de	andere	kant	de	
gezaghebbers	 en	 de	 bevolking	 van	
het	 bezette	 België	 duidelijk	maken	
welke	offers	wederzijds	gebracht	zijn	
om	het	land	te	redden.
	 In	 1928	 brengt	 de	 historicus	
Henri	Pirenne	met	La Belgique et la 
guerre mondiale	 een	nog	 steeds	 on-
overtroffen	synthese	van	de	oorlogs-
jaren.	Deze	wordt	later	met	talrijke	
afbeeldingen	 herdrukt	 als	 laatste	

deel	van	zijn	Histoire de Belgique.
	 Ten	 slotte	 zijn	 er	 ook	 nog	 de	
Rapports et documents d’enquête	van	
de	 ‘Commissie	 van	onderzoek	over	
de	 inbreuken	 op	 de	 regelen	 van	
het	 volkenrecht	 en	 van	de	 oorlogs-
wetten’.	Zij	 geven	 een	 uitvoerig	 en	
waarheidsgetrouw	 verslag	 van	 alle	
Duitse	oorlogsmisdaden	begaan	tij-
dens	 de	 Eerste	Wereldoorlog.	 Ook	
de	oorlogsmisdaden	begaan	in	Lim-
burg	 tijdens	 de	 maanden	 augustus	
en	september	1914	zijn	hierin	terug	
te	vinden.

Reflectie in geschiedeniswerken 

VRAGEN OVER 
HET HOE EN WAAROM

11

Volgende pagina’s
Uittreksel uit de geschiedenis van de Eerste 
Wereldoorlog door Henri Pirenne in zijn Histoire de 
Belgique des origines à nos jours.
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	 De	 Eerste	Wereldoorlog	 brengt	
een	 lawine	 van	 gebeurtenissen	met	
zich	 mee	 die	 het	 dagelijks	 leven	
grondig	verstoort.	Vele	van	deze	ge-
beurtenissen	 laten	 sporen	 achter	 in	
documenten	die	 in	de	 loop	der	 tij-
den	 hun	 eigen	weg	 gaan.	Vele	 van	
dergelijke	 documenten	werden	 on-
dertussen	 vernietigd,	 gelukkig	 zijn	
sommige	 op	 één	 of	 andere,	 vaak	
toevallige	wijze,	in	onze	erfgoedcol-
lecties	terechtgekomen.	
	 Mooie	voorbeelden	hiervan	zijn	
de	schatkistbons	uitgegeven	door	de	
stad	Hasselt	 in	 1914	 en	 1915,	 een	
foto	 uit	 1917	 van	 een	 slachtoffer	
van	 de	 elektrische	 draadversperring	
aan	 de	 Nederlandse	 grens	 en	 een	
liedblad	uit	1919	met	hulde	aan	een	
gefusilleerd	spion.

Getuigenissen in losse documenten 

KLEINE FEITEN 
VAN GROOT BELANG
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	 De	 Duitsers	 verdelen	 het	 ver-
overde	België	in	twee	delen:	een	mi-
litaire	zone	aan	het	front,	het	Etap-
pengebiet,	 en	 een	 bezette	 zone,	 het	
Okkupationsgebiet.	Dit	laatste,	waar-
van	 ook	 Limburg	 deel	 uitmaakt,	
wordt	 bestuurd	 door	 zowel	 het	
gouvernement-generaal,	dat	de	cen-
trale	militaire	organisatie	is,	als	door	
de	Zivilverwaltung,	die	het	dagelijks	
bestuur	 waarneemt.	 De	 provincies	
staan	 onder	 het	 gezag	 van	 een	mi-
litair	 gouverneur	 en	 een	 voorzitter	
van	 de	 provinciale	Zivilverwaltung.	
De	 gemeenten	 behouden	 dan	 wel	
hun	bestuur,	ze	zijn	toch	onderwor-
pen	aan	de	arrondissementele	Kreis-
chefs	en	Zivilkommissare.	
	 De	 Duitse	 besturen	 delen	 hun	
wetten,	 verordeningen	 en	 bekend-
makingen	 mee	 in	 het	 Gesetz- und 
Verordnungsblatt für die okkupierten 
Gebiete Belgiens.	Op	provinciaal	vlak	
maken	zij	gebruik	van	het	bestaande	

bestuurlijk	memoriaal	dat	nu	 in	de	
eerste	plaats	Verwaltungsblatt für die 
Provinz Limburg	 heet.	Hierin	wor-
den	 alle	 nationale	 en	 provinciale	
beschikkingen	 meegedeeld	 aan	 de	
gemeentebesturen,	die	op	hun	beurt	
vooral	gebruik	maken	van	aanplak-
brieven	 om	 de	 bevolking	 op	 de	
hoogte	te	brengen.	
	 Wat	het	algemene	nieuws	betreft:	
alle	Limburgse	kranten	hebben	hun	
werking	stilgelegd	bij	het	uitbreken	
van	 de	 oorlog.	 De	 Duitse	 bezetter	
richt	daarom,	met	de	hulp	van	Lim-
burgse	 activisten,	 zelf	 een	krant	 op	
die	 verschijnt	 vanaf	 5	maart	 1916.	
Die	 De Bode van Limburg wordt	
vanzelfsprekend	gecensureerd.	In	de	
loop	van	1917	 stijgt	de	oplage	van	
6	 000	 tot	 11	 000	 exemplaren.	De	
krant	verschijnt	het	laatst	op	24	no-
vember	1918.

Beschikkingen en bekendmakingen in periodieken 

ONDER DUITS 
BESTUUR

13

Deze pagina
Liedblad met huldezang aan Hendrik Verdonck, 
gefusilleerd op 12 augustus 1916.
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	 In	2013	werd	het	documentaire	
reisprogramma	Ten Oorlog	acht	we-
ken	 lang	 uitgezonden	 op	 één.	 Pro-
grammamakers	 Arnout	 Hauben,	
Jonas	Van	Thielen	en	Mikhael	Cops	
maakten	een	avontuurlijke	reis	langs	
de	 Europese	 frontlijn	 van	 de	 Eer-
ste	 Wereldoorlog.	 Deze	 voettocht	
bracht	 hen	 door	 Frankrijk,	 Italië,	
Slovenië,	Albanië,	Macedonië,	Grie-
kenland	en	Turkije.
	 Onderweg	 komt	 de	 plaatselijke	
bevolking	 aan	 het	 woord	 en	 wor-
den	 heel	 wat	 verhalen	 opgetekend.	
Ze	 plaatsen	 herdenkingspaaltjes	 op	
de	plek		waar	zich	verhalen	van	ver-
pleegsters,	 ambulanciers	 en	verslag-
gevers	 afgespeeld	 hebben.	Op	 deze	
manier	brengen	de	paaltjes	de	oude	
–	veelal	onzichtbare	–	 frontlijn	op-
nieuw	tot	leven.
	 Het	 programma	 Ten Oorlog	
werd	 zeer	 goed	 onthaald,	 zowel	 in	
Vlaanderen	 als	 in	 het	 buitenland.	

Tentoonstelling  

TEN 
OORLOG

Een reis langs het front  
van de Eerste Wereldoorlog

Het	heeft	heel	wat	belangrijke	tele-
visieprijzen	 ontvangen	 en	 werd	 in	
2013	 verkozen	 tot	 beste	 Europese	
televisieformat.
	 Bij	een	bezoek	aan	deze	tentoon-
stelling	ga	 je	met	Arnout,	 Jonas	 en	
Mik	 mee	 op	 reis.	 Kaarten,	 unieke	
foto’s	en	voorwerpen,	informatiepa-
nelen	en	beeldmateriaal	uit	de	reeks	
vertellen	 het	 verhaal	 van	 zowel	 de	
frontlijn	als	van	de	reis	zelf.	
	 Deze	 tentoonstelling	 werd,	 tij-
dens	zijn	eerste	opstelling	in	het	In 
Flanders Fields	 museum	 in	 Ieper,	
door	 meer	 dan	 135.000	 bezoekers	
bezocht.	In	het	najaar	van	2014	dus	
ook	gratis	te	bezoeken	in	de	Provin-
ciale	Bibliotheek	Limburg.

Van 11 oktober tot en met 
31 december 2014
Provinciale Bibliotheek
Limburg  



	 Met	Ten Oorlog	 –	 evenveel	 do-
cumentaire	als	 roadmovie	over	drie	
vrienden	op	reis	–	zette	één	in	2013	
het	tv-offensief	rond	de	herdenking	
van	WOI	in.	Het	avontuurlijke	reis-
programma	voerde	Arnout	Hauben,	
Jonas	Van	Thielen	en	Mikhael	Cops	
te	 voet	 langs	 de	 Europese	 frontlijn	
van	de	Eerste	Wereldoorlog.	Tussen	
Nieuwpoort	en	Gallipoli	 registreer-
den	 Arnout	 en	 zijn	 kompanen	 de	
meest	 verrassende,	 ontroerende	 en	
beklijvende	verhalen	van	vroeger	en	
nu.
	 Arnout	 Hauben	 komt	 verslag	
uitbrengen	 over	 de	 reis	 langs	 de	
oude	 frontlijn,	 	het	maken	van	het	
programma	en	de	manier	waarop	hij	
de	 vele	 verhalen	 die	 hij	 onderweg	
opgetekend	 heeft	 verwerkte	 in	 het	
televisieprogramma.

25 oktober 2014 om 14 uur
Provinciale Bibliotheek Limburg

Praktisch
De lezing is gratis.
Je plekje reserveren is verplicht 
via pbllezingen@limburg.be, 
011 29 59 50 of aan het onthaal 
in de Provinciale Bibliotheek 
Limburg.
Vermeld bij je reservatie je voor-
naam, naam, lidkaartnummer, 
e-mailadres of telefoonnummer 
en met hoeveel personen je 
komt.

Lezing
  

LUISTER-
VINKEN 

MET 
ARNOUT 
HAUBEN 



	 Vanaf	het	begin	van	de	oorlog	is	
er	een	druk	grensverkeer	tussen	het	
bezette	 België	 en	 het	 neutrale	 Ne-
derland.	Omdat	de	Duitse	bezetter	
dat	verkeer	wil	controleren,	sluit	hij	
de	grens	af	door	 in	1915-1916	een	
elektrische	 draadversperring	 aan	 te	
leggen.	 Deze	 driedubbele	 versper-
ring,	 waarvan	 de	 middelste	 draad	
onder	 een	 spanning	 van	 2000	 volt	
staat,	reikt	van	Knokke	tot	Vaals	en	
is	ongeveer	316	km	lang.	Ze	wordt	
dag	 en	 nacht	 bewaakt	 en	 slechts	
op	 een	 zeventigtal	 plaatsen	 zijn	 er	
streng	 bewaakte	 doorgangspoorten.	
Ondanks	deze	 ‘dodendraad’	blijven	
duizenden	 oorlogsvrijwilligers,	 spi-
onnen,	 mensen-	 en	 brievensmok-
kelaars,	gewone	smokkelaars	en	zelfs	
Duitse	 deserteurs	 de	 grens	 overste-
ken.	Dat	 is	 een	 gevaarvolle	 onder-
neming	en	ongeveer	een	duizendtal	
mensen	 vindt	de	dood,	hetzij	 door	
elektrocutie,	 hetzij	 door	 de	 kogels	
van	 de	 grenswachters.	 ‘Den	Dood-
endraad’	maakte	zo	in	drie	jaar	tijd	
meer	 slachtoffers	 dan	 de	 Berlijnse	
muur	in	veertig	jaar	tijd.

	 Deze	tentoonstelling	Den Dood-
endraad	is	een	initiatief	van	Provin-
cie	Limburg	en	kadert	in	het	project	
Limburg 1914-1918. Kleine verhalen 
in een Groote Oorlog.	 De	 tentoon-
stellingspanelen	 geven	 een	 levendig	
beeld	van	de	gevolgen	van	zulk	een	
gigantische	 elektrische	 versperring.	
Hoe	zag	die	versperring	eruit?	Waar	
liep	ze	juist?	Hoe	konden	spionnen,	
smokkelaars	 en	 oorlogsvrijwilligers	
tóch	die	draad	passeren?	En	wie	wa-
ren	de	vele	slachtoffers	die	geëlektro-
cuteerd	werden	door	de	2000	volt?	
En	hoe	kan	het	 toch,	dat	ook	van-
daag	nog	muren	worden	opgetrok-
ken	in	oorlogsgebied?	

Van 19 januari tot en met 
18 april 2015
Provinciale Bibliotheek Limburg

Tentoonstelling
  

DEN 
DOODEN- 

DRAAD
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De Groote Oorlog, die verre vreemde 
eerste wereldoorlog uit ons directe 
verleden ligt tegenwoordig op ieders 
lippen. 
Vraag jij je ook af wat 14-18 betekende 
voor jouw (over)grootouders? Zouden die 
vier tragische jaren ook in onze provincie 
onherstelbare wonden geslagen hebben? 
De Duitse inval en de jarenlange bezetting 
laten, ook bij de Limburgers, zeker en 
vast diepe sporen en een onuitwisbare 
indruk na. 
De Provinciale Bibliotheek Limburg blikt 
samen met jou terug naar hoe Limburg 
deze tragedie verwerkte.


