
De verhalen van alledag
Het provinciale project Kleine verhalen in een Groote Oorlog brengt de 
vele kleine – en vaak onbekende - verhalen over het leven in onze provin-
cie voor, tijdens en na de oorlog samen. In september start een grote ten-
toonstelling over het gewone leven in oorlogstijd, verteld door Mathilde, 
Isidore en Baptist. Maar nu al kan je elke week hun verhaal volgen in de 
krant, op Facebook, internet of tv.

Afl evering 5: The Cereal Company (zomer1917)
In een stadspark zit Jefke Peeters op een bankje, hij is mussen aan het  
voederen. Jefke ziet eruit als een gewone klerk. Maar wat de Duitsers niet 
weten, is dat deze man het hoofd is van een belangrijk spionagenetwerk, 
The Cereal Company.
Dan komt notaris Dreesen aangewandeld. Hij gaat naast Jefke op de bank 
zitten. De twee mannen proberen onopgemerkt een gesprek te voeren, 
goed om zich heen kijkend of niemand hen kan horen. De notaris maakt 
eveneens deel uit van het netwerk en heeft net bericht gekregen vanuit 
Nederland.  Er zijn recent een aantal leden van The Cereal Company door 
Duitsers opgepakt. Het risico dat ze bij de leider, Jefke Peeters, uitkomen is 
groot en in dat geval lopen alle leden gevaar. Daarom vraagt men vanuit het 
hoofdkwartier in Nederland dringend dat Jefke Peeters ook de grens over 
vlucht. 

Volg iedere dag het volledige verhaal online via Mathilde Paukens haar 
facebookpagina (zie www.limburg1914-1918.be) of bekijk de
verfi lmingen op HBVL en TVL.

Limburg 1914-1918
Kleine verhalen in een Groote Oorlog

Tijdens de Groote Oorlog werd er hevig gespioneerd. The 
Cereal Company was een inlichtingennetwerk dat zich 
uitstrekte over heel Limburg. Het zwaartepunt situeerde 
zich in het noorden van de provincie. De acties werden 
geleid door Jefke Peeters, ambtenaar in Hasselt, en zijn 
twee Neerpeltse luitenants: priester-leraar Ballings en 

Louis Loos. De drie mannen coördineerden de spionageactiviteiten voor heel België. Hun netwerk 
vertakte zich zelfs tot in Frankrijk.
The Cereal Company verzamelde zoveel mogelijk inlichtingen voor de Britten. Talrijke agenten 
bemanden spoorwegobservatieposten en leverden de koeriers informatie. Zij brachten die dan de 
grens over. Aan de Nederlandse kant zorgden weer andere Belgische agenten ervoor dat berichten 
bij de leiders van de intergeallieerde diensten kwamen. Het spionagenetwerk had af te rekenen 
met verraad, acties van de Duitse politie en contraspionage. Verschillende leden van de groep 
moesten naar  Nederland vluchten, anderen werden opgepakt en terechtgesteld. Het leven van alle 
leden was continu in gevaar. Ook op de vlucht slaan was niet zonder risico: de tocht leidde voorbij 
de dodelijke elektrische grensdraad…
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