
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

Aflevering 6: Op de vlucht naar neutraal gebied (september 1917)
De Duitsers zijn op zoek naar het hoofd van het spionagenetwerk The 
Cereal Company. Na zijn gesprek met notaris Dreesen beseft Jefke Peeters, 
leider van het netwerk, dat het voor hem te gevaarlijk is om in België te blij-
ven. Andere schakels uit het netwerk zijn intussen al opgepakt en het risico 
is groot dat ze uiteindelijk zullen uitkomen bij Jefke en alle informatie die hij 
heeft.  Jefke Peeters besluit naar het neutrale Nederland te vluchten, samen 
met 2 anderen die de grens over willen. Daarvoor moeten ze de avondklok 
negeren en de Duitse en nadien Nederlandse patrouilles vermijden. Maar 
het ergste van al: de drie moeten de dodendraad trotseren, de levensge-
vaarlijke elektrische grensversperring. Voor deze hachelijke onderneming 
doen ze een beroep op een bekwame passeur, Isidore Paukens ... 

Volg dagelijks het volledige verhaal online via 
www.limburg1914-1918.be of bekijk de verfilmingen op HBVL 
of op de facebookpagina van Mathilde Paukens.

Limburg 1914-1918
Kleine verhalen in een Groote Oorlog

Tot groot ongenoegen van de Duitsers 
heerste er aan de Belgisch-Nederlandse 
grens tijdens de hele oorlog een ongewo-
ne drukte: smokkel, spionage, aanvoer van 
oorlogsvrijwilligers over Nederland naar 

het front, vluchtelingen naar Nederland ... De bezetter kon uiteraard al die 
grensactiviteiten niet dulden. Het Duitse leger was evenwel niet in staat om met mankracht de bijna 
450 km lange grens met Nederland hermetisch af te sluiten. Vandaar dat in het voorjaar van 1915 de 
beslissing werd genomen om een elektrische draadversperring te plaatsen langs de volledige grens 
met Nederland. ‘Den Doodendraad’ bestond uit een driedubbele versperring met gladde of prik-
keldraad, waarvan de middelste onder een spanning van 2000 volt stond. Andere draden stonden 
afwisselend onder stroom. De versperring zelf werd permanent streng bewaakt.

Duizenden zijn erin geslaagd om alsnog geregeld naar Nederland te trekken en zelfs terug te ko-
men. Sommigen  deden het op hun eentje, anderen lieten zich door goed georganiseerde diensten 
of passeurs bijstaan. Passeurs waren specialisten om mensen door de draad te leiden naar het vrije 
Nederland. Vaak waren zij het ook die één of meer  grenswachters omkochten om, bijvoorbeeld, de 
spanning op de versperring gedurende een bepaalde periode af te zetten. De versperring bemoei-
lijkte ook danig de grenssmokkel. Toch werden er bijzonder veel levensmiddelen gesmokkeld, 
natuurlijk door Belgen, maar ook door Duitsers en vooral door Nederlanders die er een flinke duit 
mee verdienden. 

‘Den Doodendraad’ liep dwars door de Achelse Kluis (foto: De Goede Stede Hamont)

een initiatief van de provincie Limburg

 www.facebook.com/mathildepaukens

 twitter.com/mathildepaukens
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