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Deze brochure werd op initiatief van de Werkgroep Toeristische Wandelpaden uitgegeven naar aanleiding van de voorstelling van de reconstructie van de elektrische draad bij smokkelaarscafé ‘Kempkes’, op de grens tussen
België (Kinrooi) en Nederland (Leudal).
Dit monument werd op woensdag 17 maart 2010 plechtig geopend door
vertegenwoordigers van de gemeenten Kinrooi en Leudal. Het was een uniek
project waarbij de financiële ondersteuning voornamelijk ‘van over de grens’
kwam, terwijl de materiële verwezenlijking ervan gedragen werd door de
tech-nische dienst van de gemeente Kinrooi. Als dat geen grenzeloze samenwerking is...

Met dank aan prof. dr. Alex Vanneste voor zijn technische adviezen in verband
met de reconstructie, Werner Verlaak van de gemeente Kinrooi voor het
uitwerken van de plannen, de medewerkers van de Kinrooise technische dienst
voor de aanleg van de paden en de uitvoering van de houten constructies én de
vrijwilligers van de Werkgroep Toeristische Wandelpaden voor het
reconstrueren van de elektrische draad.
Teksten: Lei Wolters en Hubert Van Eygen
Lay-out: Hubert Van Eygen
Deze brochure is een uitgave van de
Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi vzw
Maasstraat 20, 3640 Kinrooi
i.s.m. de Kinrooise Culturele Raad en de gemeente Kinrooi
D/2010/2853/01
v.u. René Raets, Venlosesteenweg 368, 3640 Kinrooi
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Eén van de meest ingrijpende landschappelijke elementen uit onze recente
geschiedenis was ongetwijfeld ‘de elektrische draad’. Deze dodelijke voorloper van de Berlijnse muur scheidde van 1915 tot 1918 het neutrale Nederland van het bezette België.
In de ‘bijna’ grenzeloze wereld van vandaag is het goed om eraan te herinneren
dat je nog geen honderd jaren geleden niet zomaar even van Molenbeersel
naar Stramproy kon wandelen of van Kessenich naar Thorn kon gaan zonder
het gevaar te lopen geëlektrocuteerd te worden...
In nauwe samenwerking met de Belgische gemeente Kinrooi, de Nederlandse gemeente Leudal, de Nederlandse provincie Limburg en de
eigenaars van de grenshoeve “Kempkes” én dankzij de medewerking van
vele mensen uit België en Nederland die spontaan allerlei historisch materiaal
beschikbaar stelden, werd een gedeelte van deze dodelijke draad gereconstrueerd op de plaats waar de grens tussen België en Nederland altijd
een beetje ‘vaag’ is geweest, namelijk aan het smokkelaarscafé ‘Kempkes’ dat
nét op de grens ligt tussen België en Nederland bij grenspaal 146.
Dankzij deze ‘grenzeloze’ samenwerking werd een oorlogsrelict omgevormd tot een vredesmonument waardoor we de drama’s van toen nooit
zullen vergeten...
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Waarom kwam er die dodelijke draad?

De afbraak van de draad

De Eerste Wereldoorlog, die gevoerd werd van 28 juli 1914 tot 11
november 1918, was het eerste grote militair conflict op wereldschaal.
Naar schatting vijftien tot zeventien miljoen militairen en burgers vonden
de dood.... Tijdens deze oorlog vochten Frankrijk, Groot-Brittannië, het
keizerrijk Rusland (tot 1917), Italië (vanaf 1915) en de Verenigde Staten
(vanaf 1917) samen tegen Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Bulgarije en het
Ottomaanse Rijk.

Bij het einde van de oorlog werd overal langs de grens begonnen met de
afbraak van de draadversperring. Sommige gemeenten verkochten het materiaal van de versperring openbaar. Op andere plaatsen gingen vooral de
boeren of de plaatselijke bevolking over tot ontmanteling. De boeren konden
de draad goed gebruiken: tijdens de oorlog hadden de Duitsers immers
meer dan eens prikkeldraad en andere draad opgeëist voor het bouwen en
onderhouden van deze draadversperring! Op andere plaatsen vernielde
de bevolking al op 11 november niet enkel de draad, maar ook de schakelhuisjes en de grensbarakken van de Duitsers. Veel materiaal werd door de
burgers, zowel Belgische als Nederlandse, weggehaald of soms gewoon
feestelijk verbrand.

België stelde zich net als Nederland aanvankelijk neutraal op in het conflict.
Maar op 2 augustus 1914 stelde Duitsland aan België een ultimatum met de
eis tot vrije doortocht naar Frankrijk. België weigerde dit, waarna Duitsland
aan België de oorlog verklaarde. Op 3 augustus verklaarde Duitsland Frankrijk
de oorlog en op 4 augustus trokken de Duitsers België binnen. Dit was
voor Groot-Brittannië de reden om Duitsland nog dezelfde dag de oorlog
te verklaren. Zo werd België het slagveld van ‘den grooten oorlog’...
In een mum van tijd was België bezet door de Duitsers die uiteindelijk tot
staan werden gebracht aan de IJzer in West-Vlaanderen. Met uitzondering
van Spanje, de Scandinavische landen, Zwitserland en Nederland, zouden
uiteindelijk bijna alle Europese landen bij de Eerste Wereldoorlog betrokken
geraken.
Aan het einde van de oorlog waren vier mogendheden politiek en militair
verslagen: Duitsland, Rusland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk.
De laatste twee hielden zelfs op te bestaan. Uit het Russische Rijk ontstond
de Sovjet-Unie, terwijl in Centraal-Europa allerlei nieuwe kleine staten
werden gevormd.
Tijdens de eerste oorlogsjaren vluchtten een groot aantal mensen over de
Belgisch-Nederlandse grens naar rustigere oorden. Daarnaast trokken een
groot aantal Belgische soldaten of vrijwilligers de grens met Nederland over
om zich via dat land bij hun eenheden te voegen in Frankrijk of achter de
IJzer. De grens met Nederland was uiteraard ook de plaats bij uitstek om
post en allerlei andere gevoelige informatie over de Duitse troepenbewegingen over te brengen. En ook de smokkelaars bleven hun weg over de
grens vinden...
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De draad was verdwenen maar de herinneringen bleven... De herinneringen die
we nooit mogen vergeten, ook al is er niemand meer die het kan navertellen. Zo
ontstaan monumenten, met betekenis... Zo komen er wandelpaden die je doen
nadenken... Zo zijn er grenzen die hopelijk stilaan vervagen...
Onmiddellijk na de oorlog waren de Nederlandse buren blijkbaar té gretig
om de dodelijke draad af te breken. Op 14 november 1918 stuurde de gemeenteraad van Kessenich de volgende brief aan de burgemeester van Thorn:
“De gemeenteraad van Kessenich deelt U Ed. hierbij mede dat hij zeer ontevreden
is over de handelswijze uwer inwoners met
de wegruiming van palen en draad der
grensversperring. Daarom wordt U Ed.
hierbij beleefd doch dringend verzocht
Uwe inwoners bekend te maken dat zij
gehouden zijn de ontvreemde voorwerpen
ter plaatse terug te brengen en verder geene vernieling meer te doen, anders zijn
wij gedwongen strenge maatregelen te
nemen en handelend op te treden” (meegedeeld door Peter Roost aan Jaak Nijssen, afbeelding uit J. Nijssen, 2004).
Bijna een eeuw later werd dit foutje eindelijk goed gemaakt aan de Vlasbrei te
Molenbeersel...
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De draad in Molenbeersel
Om de grote vluchtelingen- en informatiestroom naar het neutrale Nederland een halt toe te roepen, begon de Duitse bezetter in 1915 met de
aanleg van een elektrisch afschrikkingshek tussen België en Nederland. De
onder spanning staande draad, ook wel “dodendraad” genoemd, werd in
1915 en 1916 over een lengte van meer dan 300 kilometer aangelegd van
Aken tot Cadzand. In die tijd was het gevaar van elektriciteit bij een
groot deel van de bevolking niet bekend. Dit leidde tot veel doden en
ernstige ongelukken aan de draad...

Nederlandse militairen onderhandelen op de Maasbrug te Maaseik met de
Duitsers over hun doortocht door Nederland
(foto: Panorama, 30 oktober 1918)

De Duitsers trekken zich terug over de Maasbrug te Maaseik
(foto: Documentatiecentrum Maaseik)
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In Molenbeersel werd de draad in februari 1916 geplaatst. In de Nederlandse
pers van die tijd vond Paul Theelen uit Eindhoven een groot aantal berichten over het plaatsen van de draad en de gevolgen ervan. Hij verzamelde
een groot aantal persberichten uit o.a. De Nieuwe Koerier, NRC, Het
Centrum en Het Volk. Via de link http://www.theelen.info kun je
zijn verslag over de elektrische grensdraad tussen Nederland en België
lezen. Wij maakten voor deze brochure dankbaar gebruik van deze informatie. De teksten eruit werden letterlijk overgenomen met alle originele
spel- en taalfouten. Via http://matrix.den.nl kan je trouwens zelf een
groot aantal gedigitaliseerde krantenverzamelingen raadplegen!
Op 8 februari 1916 verscheen het volgende bericht
in De Nieuwe Koerier:
“Woensdagnamiddag arriveerden te Molenbeerselgrens een 70 tal Duitschers
om [de] draadversperring met
electrischen [stro]om langs de
Nederl. Belgische grens [aan]
te brengen. De tram, die dien
avond om 7.30 van ? naar
Maaseijck zou ver trekken
werd [bij] de grens niet doorgelaten en arriveerde om 8 30
weer alhier. Seder t is de
[tram]lijn op het Belgisch
gedeelte gebar[rica]deerd met
5

een hoop steenen en rijdt [de] tram alleen Weert-Stramproij v.v. Men vleit zich
met de hoop, dat de [ver]binding zoodra de draadversperring [gere]ed is, weer
zal tot stand komen”.
Op 27 februari 1916 stond het volgende bericht in NRC: “Men meldt ons
uit Maastricht :Te Maeseyck hebben de Duitschers een groote partij draad aangevoerd, welke dienst doet tot afsluiting van den grens. Nabij Molenbeersel is daarmee
reeds een begin gemaakt. De commandatur te Maeseyck heeft thans de verordening uitgevaardigd, waarbij is bepaald, dat ieder, die zich op een terrein van 100
meter bij de grens bevindt zonder geldigen pas, wordt veroordeeld tot een boete
van 300 mark.”

Hoe zag die draad er uit?
De versperring bestond uit een afrastering van drie rijen draden waarvan
de twee buitenste drie of meer beschermingsdraden hadden en de middelste rij was uitgevoerd met vier tot soms wel zeven of negen draden, waarop
een spanning van 2000 volt stond. Afhankelijk van de bodem, de terreingesteldheid en de ter plaatse beschikbare materialen verschilde de uitvoering
van de “elektrische draad” nogal.

uit:A. Claassen,Achel en de Oorlog 14-18,
in: De Achelse Kapetulie, december 1988
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De elektrische spanning op de draden werd aangevoerd vanaf een generator in een nabij gelegen fabriek.
Om de 500 m tot 3 kilometer werd
er een “Schalthaus” (schakelhuisje)
geplaatst. In deze schakelhuisjes was
meestal een soldatenverblijf voorzien. Ook kon vanuit deze huisjes
de spanning op de “sperdraden”
worden uitgeschakeld. Het schakelhuis bij boerderij ‘Kempkes’ te Molenbeersel droeg de code L3. Deze
huisjes waren met 5 meter hoge palen (waaraan de hoogspanningsdraden hingen) verbonden met de aanvoerleiding (Speiseleitung) komende van generatoren uit fabrieken. De
spanning voor het schakelhuisje in

Na de wapenstilstand op 11 november 1918 begon de terugtocht van het Duitse
leger. Na inlevering van hun wapens aan de Nederlandse autoriteiten mochten
de troepen de smalle strook Nederland passeren op weg naar Duitsland, onder
andere via Maaseik (foto boven: Panorama, 30 oktober 1918, foto onder:
Documentatiecentrum Maaseik).
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deze buurt kwam van de generator uit
de kruitfabriek in Kaulille.
Ondanks de waarschuwingen zijn er
toch veel mensen omgekomen aan deze
elektrische versperring. Precieze aantallen zijn niet bekend. Men schat dat er
aan de hele grens minstens 500 slachtoffers vielen aan deze draad.
Ook in onze streek kwamen mensen om
het leven aan de draad. In Molenbeersel
kwam zo op 13 augustus 1916 Peter Mathijs Leeters van Keyershof
(Manestraat) door een noodlottig ongeval om het leven.

Links: Vluchtelingen wachten in Thorn op de komst van de tram. Rechts: Pastoor
Sautière vertrok op 28 september 1918 met 450 parochianen uit het dorp
Wambaix bij Kamerijk. Op 20 oktober kwam hij eindelijk met 40 van zijn
onderdanen aan te Thorn. Onderweg werden alle mannen die voor militaire
dienst geschikt waren door de Duitsers tegen gehouden. Onder: Een honderdtal
vluchtelingen werden onder gebracht in de zaal van de Koninklijke Harmonie te
Thorn (foto’s: Panorama, 30 oktober 1918).

Zijn dochter probeerde hem nog te redden, maar verbrandde daarbij haar
arm. Peter Mathijs Leeters werd op 18 augustus 1916 op het kerkhof te
Neeritter begraven. Hij is slechts één van vele slachtoffers die wij tegenkwamen bij het doorbladeren van artikelen uit kranten, week- en maandbladen uit die tijd.

Keyershof aan de Manestraat, thans Keyersstraat 5 te Molenbeersel
(foto: verzameling ?)
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“De Eerste Wereldoorlog in Limburg. Verslagen”

Vluchtelingen aan de grens

In 1919 kregen alle Belgische pastoors van hun bisschop de opdracht een
verslag te schrijven over de toestand van hun parochie tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Als leidraad hierbij werd hen een gedetailleerde vragenlijst
gegeven, die niet alleen vanuit kerkelijk maar ook vanuit algemeen standpunt
was opgesteld. In het bisdom Luik, waartoe Limburg toen behoorde, hebben
200 van de 247 pastoors een verslag ingediend. Hun teksten schetsen een
uitvoerig beeld van de oorlogsjaren. Uiteindelijk kwamen deze Limburgse
rapporten terecht in het Bisschoppelijk Archief van Luik. In 1997 werden
ze uitgegeven door het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed. De
inleiding van de uitgave werd verzorgd door prof. Dr. Alex Vanneste en
door Karel Verhelst. Hieronder laten we de passages volgen die handelen
over de elektrische draad in de Kinrooise deelgemeenten.

In 1917 kwamen veel vluchtelingen uit het oorlogsgebied in het westen
van België en uit de grote steden naar onze streken ten gevolge van het
voedseltekort. Dat was trouwens al het geval van bij de aanvang van de
oorlog.

Kessenich, Sint-Martinusparochie
“De electrieke draad omsloot het grootste deel van de parochie, ten Oosten,
Noorden en N. Westen dreigde het doodsgevaar. Negen personen zijn aan den
draad gebleven, drie Belgen, drie Hollanders, twee Duitschers en één Rus. (...)
Mevrouw Van den Inde werd, als zij wilde vluchten, er door bedwelmd, en zoo
door de vervolgers opgenomen en gevangen”.
Molenbeersel, Sint-Leonardusparochie
“De grensversperring werd geplaatst op 12 km in de parochie in ’t jaar 1916
(Februari tot Juni). Algemeene hulp van alle inwoners om de menschen over den
draad te helpen, dus algemeene dienstvaardigheid. Geene plichtverzakingen.
Negen lijken van doodgeblevenen aan de draadversperring werden alhier op
bevel der Duitschers begraven. Zij wilden geene inlichtingen over de dooden
geven, als volgende:
(dag der begrafenis)
1) burger – Grave Dieu Donné
26 Mei 1916
2) burger – Schilder
16 Juni 1916
3) Rus – soldaat
15 Augustus 1916
4) Rus – soldaat? (in burger gekleed)
29 September 1916
5) Rus – soldaat? (in burger gekleed)
8 Juni 1917
6) Spoorwegbediende van Luik
13 Juni 1917
7) Rus soldaat (in burger gekleed)
11 Juli 1917
8) Jean Engelen – Bree
24 Juli 1917
9) Gelis Neeroeteren
7 September 1917
Deze laatste werd later vervoerd naar Neeroeteren.”
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Vluchtelingen uit West-Vlaanderen die in 1917 tijdelijk verbleven in Bree vooraleer
ze getransporteerd werden naar vluchtelingenkampen in Nederland (Foto: fonds
Jan Geerkens, gemeentearchief Kinrooi)
Het weekblad Panorama publiceerde op 30 oktober 1918 een aantal
foto’s van vluchtelingen die in de omgeving van de huidige gemeente Kinrooi
de grens met Nederland mochten passeren.
Twee oudjes, die nu eens zittend op
een kar, dan weer uren lopend, samen de kilometers lange tocht aflegden en tranen van vreugde schreiden toen ze eindelijk in het veilige
Nederland kwamen. Daar kregen ze
weer voor het eerst sinds dagen een
dak boven hun hoofd (foto: Panorama,
30 oktober 1918)
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moffen den elektrieken sperdraad nog
verhoogen. Vroeger waren er drie rijen pikdraad elk 1,50 m. hoog en op
1,50 m. afstand van elkander geplaatst.
Daarna werd hij tot op 3 m. hoogte
gespannen en nu zouden ze er nog een
meter gaan bijvoegen. En toch niettegenstaande al hun draad en hun strenge
bewaking zijn er nog die ontsnappen.
Nimmer was de bewaking strenger, ’t
is genoeg wat te dicht bij den draad te
komen om gevang en boete op te
lopen.
Juli 1918
Ophoven-Geistingen: In de laatste
dagen zijn er verscheidene personen
aan den draad doodgebleven: sommigen die de grens wilden overvluchten,
verder een paar smokkelaars.
De grensbewaking is steeds even
streng, zelfs worden de overtreders
met doodstraf bedreigd. Toch wisten
nog eenige mannen, die haar op de
tanden hebben, den draad achter den
rug van den schildwacht door te knippen en naar Holland te vluchten.
Augustus 1918

te hebben gehuisvest en daarna over
den draad geholpen. Terzelfdertijd als
de familie Bartels (vader moeder twee
zonen en twee dochters) werd nog
aangehouden Mejuffer Clementine
Hendricks.
September 1918
Kessenich: Onlangs is de pachthoeve
van Mathys Coolen bij Lakerhof, dicht
aan ’t Kasteel, tot in den grond afgebrand. De kinderen waren maar alleen
thuis; de vader werkte op ’t veld. Hij
kwam ijlings toegesneld en liep nog
erge brandwonden op terwijl hij zijne
meubelen zocht te redden (...). De
mofsche wacht die er bij stond te zien
antwoordde op den toeroep van de
bevolking die onmachtig van over den
draad hun tot hulp aanzette, “Das ist
der Krieg!...” en stapte het grijnslachend af.
Kinrooi: Mathieu Teuwen, die, beticht
van Belgen over de grens geholpen te
hebben, tot 10 jaren gevang veroordeeld was, is in gezelschap van een
franschman uit zijn gevangenishol ontsnapt en veilig in Holland aangekomen.

Kessenich: Verscheidene menschen
die op de grens woonden op minder
dan 200 meter van den sperdraad
hebben op Duitsch bevel hunne woning moeten verlaten. Renier Jegers
heeft nu het huis betrokken van Thonard Deben, Pieter Raemakers moet
eveneens naar elders gaan wonen, doch
weet nog niet waar.

Oktober 1918
Molenbeersel: Thieu van Luis en
Door van Scheelkeubken trokken op
‘nen viezen nacht van de maand Augustus den sperdraad over. Dat ze maar
gauw op ’t front aanlanden en een
handje toesteken; zij zijn best bruikbaar.

Ophoven-Geistingen: De familie
Bartels van Molshoven wier aanhouding we meldden wordt naar het
schijnt beticht twee fransche officieren

Dit is het laatste bericht uit De Maeseyckenaar dat over de ‘sperdraad’ handelt. Een maand later was de oorlog
voorbij...
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Ophoven, Sint-Servatiusparochie
“In mei 1916 werd hier langs de Maas de grensversperring aangelegd bij middel
van draad: drie rijen, waarvan de middelste geelektriseerd was. Twee inwoners
werden aan de grens van Molenbeersel geelectrocuteerd: de zoon en de dochter
van Jozef Brouns; deze dochter was gehuwd en woonachtig te Brussel, doch
kwam van tijd tot tijd voor spionnage bij haren vader te Ophoven logeeren. (...)
Verscheidene personen van Ophoven hebben druk geholpen om lieden over de
grens te brengen. De vaderlandsliefde kan bij sommigen daartoe aangespoord
hebben, doch het geld heeft meerendeels de groote rol gespeeld.”

Een blik over de draad vanuit Nederland
De Nederlandse kranten of weekbladen zoals De Nieuwe Koerier/Maasen Roerbode, Het Centrum, Het Volk en NRC bevatten een groot
aantal berichten die meer details geven over wat er zoal gebeurde aan ‘de
draad’. Paul Theelen uit Eindhoven verzamelde deze berichten waaruit
we een selectie hieronder laten volgen.
25 mei 1916, De Nieuwe Koerier:
Het eerste slachtoffer.
Men deelt ons mede uit Stramproij:
Dinsdagnacht wilden een paar personen, die zich op Belgisch gebied bevonden, over de grens begeven op
Nederlandsch gebied, waartoe zij de
electrisch geladen draadversperring
moesten passeeren. De eerste, waar-

schijnlijk willende onderzoeken of niet
wetende, dat de electrische stroom er
op staat kwam met den draad in aanraking en was onmiddellijk dood. De
kameraad, was door dit ongeval zoodanig getroffen, dat hij direct zich ging
melden bij de Duitsche wacht, die
daarna het lijk haalden en naar de
hoeve van den heer Wauters brachten.

Schakelhuisje in de buurt van Arendonk
(foto: L. Coveliers, 1937)

Naar de Duitsche wachtcommandant mededeelde,
was de persoon uit Verviers
herkomstig, en waren zij
met 7 kameraden. De 5 andere zijn nog niet aangehouden. Zij worden door de
Duitschers voor spionnen
aangezien.
15 juli 1916,
De Nieuwe Koerier: Thorn.
Donderdagnamiddag kwam
in de Ohé aan de Maas, een
9

jongen in aanraking met den electrischen draad. Gelukkig was de stroom
niet zoo sterk, dat hij er het leven bij
inschoot. Met brandwonden aan hand,
arm en been kwam de jongen vrij.
19 augustus 1916, De Nieuwe Koerier:
Gedood door den draad. Neeritter. Zondagavond had nabij onze gemeente een droevig ongeval plaats. De
landbouwer Leeters, wonende op
Belgisch gebied op de pachthoeve
Keyershof, welke echter door den
electrischen draad van België gescheiden is, ging aan de draadversperring
achter zijn hoeve met eenige familieleden spreken. Hij reikte een Duitsch
soldaat een boterham toe, waarbij hij
een draad aanraakte, met het gevolg,
dat hij dood neerviel. Zijn dochter, die
hem bevrijden wilde, bekwam brandwonden, doch kon door den Duitscher met den isoleerstok gered
worden.

28 oktober 1916, De Nieuwe Koerier:
Thorn. Vrijdag kwam hier aan de
grens zekere J. B. in aanraking met den
electrische draad. Nog levend werd hij
door de Duitschers er onder vandaan
gehaald en naar het hospitaal te Maeseyck vervoerd.
31 oktober 1916, De Nieuwe Koerier:
Stramproij. Dezer dagen kwamen
hier over den draad twee personen
uit Maaseijck, Donys en Schepers.
Met een dubbele ladder klommen ze
er over. Toen de draad aan de ladder
raakte verbrandde een zijn voet, zoodat hij op het oogenblik te Weert in
het St. Jans Gasthuis verpleegd wordt;
de andere vertrekt via Engeland naar
’t front.
29 december 1916, Het Centrum: Te
Neeritter kwamen 4 Russen met een
plan[k?] over de electrische draad.
Twee en twintig dagen lang hadden ze
zich met koolrapen gevoed.

Ophoven-Geistingen: Vier onzer
inwoners zijn er in gelukt de grens over
te trekken en maar juist op tijd: het
zijn Jef Polet, een zoon van Brouns,
Deckers en de zwager van Jef Polet.
Jef Polet heeft meer dan 3000 vrijwilligers de grens over geholpen, de drie
anderen waren van medeplichtigheid
beticht: de moffen kwamen om hen
aan te houden maar onze Ophovenaren waren hen te plat, ze hadden
lont geroken en weinige uren nadien
stonden ze den mof reeds van op den
overkant van de Maas ferm uit te lachen. Bravo voor die dappere mannen!
De 2 Oktober werden alhier aangehouden Mad. Deckers en hare dochter, beticht van medeplichtigheid in het
overbrengen van vrijwilligers; ’t is door
Duitsche spioenen dat ze in de val
geraakten (...). De zoon Boonen werd
insgelijks aangehouden om dezelfde
reden altijd als de vorigen. De dochter
van den smid Broens (Betje van den
Masterd) werd bij Neeritter langs de
grens doodgevonden. Men denkt dat
ze den elektrischen draad aangeraakt
heeft; anderen nochtans beweren dat
ze door de moffen neergeschoten
werd. Een treurig einde voorwaar?
April 1918
Kessenich: De grensbewaking is uiterst streng en op vele plaatsen patroeljeeren de vlegels dag en nacht,
vergezeld van politiehonden die de
arme, heldhaftige voortvluchtigen in
grachten, bosschen tot in de kruinen
der boomen opspeuren.

“A la Frontière” te Thorn (foto: verzameling ?)
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Molenbeersel: De oude Moffen, die
hier geruimen tijd legerden en de grens
bewaakten zullen moeten optrekken

naar ’t front, hoe stijf en krom en bultig ze ook zijn: dat is “kanonenfleisch”
eerste klas! Ze gaan vervangen worden door paardenvolk en voortaan zal
het patroeljeeren langs heen den draad
te paard geschieden. Ei, Mofje leef! Wie
daar het meeste bij wint zal nog uit te
maken zijn.
Ophoven-Geistingen: Het getal
Moffen, die hier ingekwartierd liggen
groeit geweldig aan en wij tellen ze
met honderden. De toestand wordt
er dagelijks des te benarder om en de
grensbewaking buitenmate streng. Onze dorpsgenooten die zich wat te dicht
bij den draad gewagen, worden woest
vastgegrepen en boeten onvermijdelijk 3 dagen pot.
Mei 1918
Molenbeersel: Nabij Stramproy is
een jongeling, die waarschijnlijk over
de grens wilde vluchten, met den elektrieken draad in aanraking gekomen
en bleef op den slag dood. Hij was van
Brussel afkomstig en ongeveer 18 jaar
oud. Zijn medegezel werd door de
Duitsche grenswacht krijgsgevangen
genomen. Dit bitter-treurig feit bewijst eens te meer den heldenmoed
waarvan zoovele jonge Belgen getuigen, die het leger willen gaan vervoegen.
Ophoven-Geistingen: Het is ons
haast niet meer mogelijk nog eenig
nieuws over de grens te krijgen. Honderden graue schavuiten zijn hier gelegerd en ge kunt geen voet verplaatsen
of ge loopt er eenen te gemoet.
Juni 1918
Kessenich: Naar het schijnt gaan de
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3 januari 1917, Het Centrum: Nederlandsch graan door Duitschers
ingerekend.
De Duitschers hebben te Neeritter
in den avond van 27 op 28 Dec. j.l. de
graanmijten, staande op Nederlandsch
grondgebied, vlak aan de draadversperring, weggehaald, na eerst den
stroom van den draad te hebben afgezet en den draad te hebben doorgeknipt. De mijten bevatten ruim 6
zware karren rogge en evenveel haver.
Het graan, dat geteeld is op Nederlandsch grondgebied, behoorde toe
aan A.Abels te Molenbeersel, Nederlander van geboorte.

(Foto: Collectie Koninklijk Legermuseum Brussel)
uwen broeder Henri, dat hij wat voorzichtiger moet zijn, en dat de pinnekensdraad toch slecht gekozen is om
“rendez-vous” te geven.
Molenbeersel: Hendrik H… (Pooten Riekske) is op ’t bevel der moffen
van uit zijn woonst aan de grens moeten opruimen, en heeft nog gelukkiglijk
op de Smeetsstraat een onderkomen
gevonden. Riekske kwam hun te kort
bij den draad, zoo ’t scheen. Een meisje
uit de gemeente zou aan den draad
verongelukt zijn. We hebben daarover
geen verder nieuws vernomen; laat ons
hopen dat dit treurig nieuws onwaar
blijke! Kristaan Op ’t R... (van ’t smeedje) raakte gelukkiglijk over den doodenden sperdraad en bevindt zich
thans in veiligheid op ’t hollands grondgebied. We mogen hem voorzeker
binnen kort verwachten.
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Februari 1918
Kessenich: Nooit zijn de Duitschers
zoo streng geweest dan sedert de
laatste maanden, alwie de grens durft
naderen hebben ze dadelijk vast. Zelfs
de inwoners der gemeente, die zich
van ’t eene huis naar ’t andere willen
begeven, moeten altijd hunnen passierschein bij hebben. Zoo werden laatst
de drie dochters van Simons, varkenskoopman en slachter, aangehouden omdat ze hunnen pas niet bij hadden toen ze ’s morgens naar de mis
gingen: met drie dagen gevangen kwamen ze er van af.

8 mei 1917, Het Volk en NRC: De doodelijke draad. De 17-jarige zoon van
den gemeenteveldwachter J., te Thorn,
is gisternacht aan de grens te Kessenich met den electrischen draad in
aanraking gekomen en gedood.
21 mei 1917, NRC: Bij Neeritter is
Zaterdag een Duitsche soldaat bij een
poging tot desertie aan den electrischen draad dood gebleven.
5 juli 1917, De Nieuwe Koerier: Thorn.
Gisterenmorgen circa half elf kwam
zekere A. Keijaerts van hier in aanraking met den electrischen draad met
gevolg, dat hij direct dood was.

Maart 1918

5 juli 1917, NRC: Bij Kessenich is
gisteren de landbouwer A. K. uit Thorn,
aan den electrischen draad dood gebleven.

Molenbeersel: Het is onder de
zwaarste bedreigingen verboden van
nader dan op een afstand van 200 m.
bij den sperdraad te komen.

13 januari 1918, NRC: Nabij Neeritter is gisteren de dochter van den smid
B. uit Ophoven aan den electrischen
draad doodgebleven.

4 februari 1918, NRC: Te Neeritter
zijn Zaterdag twee Belgen over de
grens gekomen. Zij hadden met een
isoleerstok de electrische draadafsluiting onschadelijk weten te maken.
18 augustus 1918, NRC: In de buurt
van Stramproy is gisteren een Duitsche soldaat, die op wacht stond, aan
den electrischen draad doodgebleven.
13 september 1918, NRC: Nabij
Stramproy is gisteren de 18-jarige E.
M. uit Weert aan de electrische grensafsluiting dood gebleven.
16 september 1918, Het Volk: Door
den draad. Aan de grens onder
Weert, is een 18-jarig meisje door den
electrischen draad gedood. Ze was van
Weert naar de grens gegaan, om
smokkelwaar te verkoopen.
18 oktober 1918, Het Centrum:
Stramproy, 17 October. Een praatje aan de “poort”. De Belgische grens
bij Stramproy biedt weinig belangrijks.
’t Is daar nog steeds hetzelfde, als gedurende den heelen duur van den oorlog. Hollandsche schildwachten aan deze zijde en Duitsche soldaten aan de
andere zijde van de doodende afsluiting, liepen zich te vervelen en “kankeren” over den regen en den guren
wind, welke het posten allesbehalve
aangenaam maken.
Bij Stramproy is een onderbreking
van de electrische draadversperring,
een zoogenaamde poort, waardoor de
passage van voertuigen en persoonen
plaats heeft. Hierdoor zullen ook de
vluchtelingen, welke voor Weert
bestemd zijn, ons land worden binnen
gelaten. Achter de poort strekt zich
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de lange straatweg uit in de richting
van Maaseyk. Verlaten, eenzaam ligt
daar de lange weg in den neveligen
morgen. Droevig beeld van den oorlog, die ook hier alle vertier heeft
gedood (...).
Hoe het mogelijk is, al laten de Duitsche schildwachten het zelfs oogluikend toe, om over den electrischen
draad te komen, was mij tot nu toe
onbegrijpelijk. De vier zwaar geladen
draden hebben een hoogte van 1,80
M. en de opening tusschen de 2 draden,
welke ’t meest geschikt zouden zijn om
door te kruipen, zijn nog door vertikale draden, op een halven meter afstand van elkaar, verbonden. (...)
En toch, hier langs de grenzen weten
nog velen ons land te bereiken. Er zijn
eenige mannen, die er hun werk van
maken om de menschen over den
draad te helpen. Vier kerels, die voor
geen klein geruchtje vervaard zijn, gaan
er bij nacht en ontij op uit om op
afgesproken tijden en plaatsen hun
gevaarlijk werk te verrichten.
Hebben degenen, die over willen, op
Belgisch gebied, de Duitsche wachten
weten te verschalken en zijn zij den
draad genaderd, dan begint het werk,
dat niet alleen vlugheid maar ook alle
voorzichtigheid eischt. Een enkele
misgreep in den donkeren nacht en
de dood is onherroepelijk. Maar ze
kennen hun handwerk, die grenszwervers, die in België hun handlangers,
ook onder de Duitsche posten, zooals
men beweert, hebben, die hen inlichten
en de personen, die over willen, met
tijd en plaats bekend maken.
Een kerel als een boom met de kracht
van een stier, doet het werk, dat hem
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steeds in doodsgevaar brengt. Met de
gummi handschoenen overtrokken
handen pakt hij onverschrokken de
dooddragende draden, spalkt ze met
enorme krachtsinspanning van elkaar.
Een der helpers kruipt erdoor, pakt
de menschen op, die aan deze zijde
worden aangepakt. Huivering alleen
reeds brengt de gedachte, dat bij ook
maar de kleinste weifeling, de
geringste onzekerheid of onvastheid
van hand de dood van allen, die dan
elkaar vasthouden, op hetzelfde oogenblik volgt. Maar durf, onverschrokkenheid, behendigheid en nooit falende
zekerheid laten de helpers nooit in den
steek. Zóó is ’t mogelijk, dat nog menigeen op het oogenblik het “vrije Holland” weet te bereiken.
23 oktober 1918, Het Volk: Eindhoven, 22 Oktober. (...) Zij trokken langs
den grooten weg die van Belgisch
Maaseyck naar Hollandsch Ittervoort loopt. De Duitsche grenswacht
opende de poort in den elektrischen
draad en gaf de vluchtelingen aan de
Hollandsche soldaten over. (...) Langs
den weg, over een afstand dus van een
acht kilometers, trok de trieste karavaan op Weert aan, met de zwaar
beladen karren en er achter aan de
vermoeide vluchtelingen, die met gebogen hoofden automatisch voortsjokten. De elektrische draad, die zooals ik reeds schreef, vlak voor Stamproy is gespannen, is hier nog geladen.
Een stroom van 2000 volt staat er op
en maakte elke aanraking doodelijk.
24 oktober 1918, NRC: Tegen 8 uur
waren wij in Ittervoort aan den draad.
Een prachtig wijd voortplooiend land

zier de spuigaten uit te zijn. Konden
ze dat maar allemaal klaar spelen!
December 1917
Kessenich: Naar men ons meldt
zouden er te Kessenich een vijftiental
personen aangehouden zijn onder
voorwendsel dat ze zich te dicht bij
den draad bevonden, en ze verdacht
waren brieven over te willen brengen.
Wat een boete zal dat grapke aan onze
gemeente weer kosten?
Vier Moffen, die hier op schildwacht
stonden, waren van gedacht, dat het
in Thorn aangenamer was en stapten
het af. Hun feldwebel staat nog altijd
op hunne terugkomst te wachten: hij
zal nog lang mogen staan.
Een ergdroeve gebeurtenis heeft onze
vreedzame gemeente in verslagenheid
gedompeld. Vrouw Jan Vandeninde
(Petrus Jan) was over den doodenden
ijzerdraad geraakt en bevond zich
reeds aan den overkant, op Hollandsch
grondgebied, toen ze plotseling
schreeuwend ineenzakte. Of ze den
draad geraakt had of getroffen werd
door kogels, die de Duitschers op haar
afvuurden, is onbekend; altijd is het dat
de Duitschers onder den draad doorkropen, ze op Belgisch grondgebied
terugtrokken en stervend naar ’t gasthuis van Maeseyck overbrachten. Jan
Vandeninde is aangehouden.
Molenbeersel: Niettegenstaande de
strenge grensbewaking, trekken nog
gedurig Mofsche wegloopers naar
Holland. Een duitsch officier, die eene
ronde deed langs de grens in ’t Broek,
zocht te vergeefs naar een post van
13 man door een “Veldezel” – leest
feldwebel – aangevoerd; zelfs zijn

schreeuwen als een speenvarken, zijn
“gesakker” als een helle duivel, of zijn
uren lang teuren door den verrekijker
brachten hem niets verder : zijn
mannen hadden het naar Stramproy
afgestapt.
De tramlijn Maeseyck-Weert is
terug in bedrijf. Volgens men ons
schrijft loopt de tram van Maesecyk
tot aan de grens, waar de reizigers
moeten overstappen op den tram die
hun van daar naar Weert brengt.
Uiterst strenge maatregelen worden
toegepast; zo b.v.b. is het de garden
van den eenen tram onder de zwaarste
bedreigingen verboden te spreken tot
die van den anderen tram.
Neeroeteren: Zekeren heer Lecocq, die zoo menigen brief voor onze
jongens van Maes- en Kempenland
over gesmokkeld heeft, heeft over
eenige weken aan den electrieken
draad nabij Molenbeersel eene droevige dood gevonden. Hij was er in
gelukt eenige vrouwen en kinderen de
grens over te helpen, doch bij zijne
laatste poging om den draad over te
klauteren brak zijn toestel en hij werd
op den slag gedood.
Ophoven-Geistingen: De Moffen
kwamen af om een onzer medeburgers aan te houden: deze had lont
gerooken en toen de gasten aankwamen was ’t kot leeg en onze wakkere
vriend reeds den draad over.
Januari 1918
Kessenich: Zekere Juliette N..., van
Antwerpen, die hier aan den draad met
een onzer jongens die op ’t Hollandsch
zit kwam spreken is insgelijks
aangehouden. Mathieu schrijf eens aan
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hazenpad koos en zich nu in Engeland
bevindt, heeft het bij den Mof leelijk
misdaan: Zij beschuldigen hem van niet
minder dan spioen voor ’t Belgisch
leger. Eere aan Mathieu! De Mof heeft
nu zijn huis en inboedel verbeurt
verklaard en alles gaat openbaar verkocht worden.
Molenbeersel: Een Pruis die ’t leven
moe was - en hoeveel zijn er zoo niet?
- dacht een werkdadig middel uit om
zich van dien last te ontdoen. Hij ging
met het hoofd op den geëlektriseerden draad liggen; dit hielp, want toen
men hem vond was zijn schedel gansch
doorgebrand en zijn zwijnsoogen hingen hem tot onder zijn kinnebakken.
De genaamde Eng... van Bree, die
alhier in ’t Broek aan den draad dood
bleef, stond aan ’t hoofd eener geduchte dievenbende. De gemeente Bree
had zijn hoofd op prijs gesteld en 1000
fr. uitgeloofd aan wien hem dood of

levend overleverde. De Duitschers
hadden hunne grenswachten last
gegeven hem bij de eerste gelegenheid
neer te schieten. Eng... hield zich
vooral in de bosschen schuil en rande
onmeedogend alle voorbijgangers aan.
November 1917
Kessenich: Zekere Luism... sprak met
twee Duitsche soldaten in de nabijheid
van den draad toen er plotseling een
geweerschot weerklonk en hij den
kogel nevens de ooren hoorde fluiten.
Daarop kwamen de Duitsche gendarmen af en werden Luysm... en de twee
feldgrauen met den kraag gepakt;
“gerade aus” ging het naar het “pensionnaat” van Maeseyck. Gelukkig is er
Luysm... met 20 mark van af gekomen.
Molenbeersel: Onlangs trokken op
‘nen viezen keer 12 feldgrauen met
eens de grens over en zopen zich te
Stramproy bijna te bersten van ple-

De draad aan de grens te Kessenich
(foto: verzameling Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi)
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in den nevel, waar die breede straatweg tusschen de goudgele eiken door
heen gaat. Onze Hollandsche grenswacht, vroolijk en vol humor onder
elkaar, was zeer onder den indruk van
een grooten hond, die gisteren op den
geladen draad was gesprongen en
dood gebrand.Wij moesten eerst mee
om nog de ingewanden te zien liggen.
Borden met een bliksempijl waarschuwen: Lebensgefahr, Danger de
mort, levensgevaarlijk.
25 oktober 1918, Het Volk:
Vanmorgen vroeg ben ik van Roermond naar de grens bij Ittervoort
vertrokken. Roermond sliep nog en
het licht was nog maar weifelend in de
straten. De stoomtram bracht mij
door het glooiend Limburgsche landschap, langs de dorpen van Panheel,
Wessem-Grathem. In de dorpen
stonden de vluchtelingen met hun

bagage gereed om straks met een extra tram naar Roermond te worden
gebracht. De mensen waren gistermiddag pas laat aangekomen, waren
toen gevoed en hadden den nacht in
de omliggende plaatsjes bij de gulle
bevolking doorgebracht. (...)
Te Ittervoort reed de tram vlak tot
de grens waar de gevaarlijke elektrische draad gespannen is. Daar stond
ik dan weer en keek de breede eikenlaan door, België in. (...)
Eerst zag ik in het nevelig verschiet der
breede laan niets dan de omtrekken
der hoog opgetaste voertuigen. Langzaam kwam de schamele stoet nader
en stopte op een vijfhonderd meter
afstand van den draad. Een gegons van
pratende stemmen drong tot mij door.
Inmiddels werd de draad stroomloos
gemaakt en de poort die tot ons land
toegang geeft, door de Duitschers
geopend...

Nederlandse militairen helpen vluchtelingen op hun verdere tocht. Weerbare
Belgische mannen, op de voorgrond, mochten de grens niet passeren.
(foto: Panorama, 30 oktober 1918).
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Een blik over de draad vanuit België
Van de archivaris van de gemeente Kinrooi Mathieu Kunnen kregen we de
tip om het frontblad ‘De Maeseyckenaar’ te doorzoeken op verwijzingen
naar de draad. Dat bleek een schot in de roos want in dit frontblaadje - dat
van december 1916 tot oktober 1918 werd uitgegeven in Le Havre door
‘de Maeseycker Vrienden’ onder redactie van Joseph Boonen - staan een
groot aantal artikeltjes, die handelen over de vreselijke gevolgen van den
elektrischen draad… Dit blaadje werd gedrukt in het ‘Belgisch Tehuis voor
Oorlogsinvaliden’ te Sainte-Adresse. Een bijna volledige kopie van de 23
nummers van dit maandblad wordt bewaard in de bibliotheek van de
Geschied- en Heemkundige Kring van Kinrooi. In ‘Een woord vooraf” van
het eerste nummer wordt uitgelegd wat de bedoeling is van het blad:
“Wapenbroeders, strijdmakkers, vrienden en stadgenooten van ’t aloude Maeseyck, dit is een blaadje voor u! Hier in eenige lijnen zullen wij malkander
maandelijks het schaarsch nieuws mededeelen, dat door de mazen van ’t dodend
ijzeren net heenglijdt”!
Het blad dat werd uitgegeven “met de toelating der militaire overheid” (en
ook af en toe gecensureerd...) bevat enorm veel informatie over de leefomstandigheden en dramatische gebeurtenissen in de periode 1916-1918 in
Maaseik en omgeving. In de rubriek “Nieuws uit het kanton” werd maandelijks
een overzicht gegeven van allerlei droevige gebeurtenissen (overlijdens,
wegvoeringen, doden aan de draad) maar ook blijde boodschappen (geboor-
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te “zwaarsen”. Daar gaan er hem zooveel loopen, dat de Mof er van vervaard wordt; daarom is hij nu bezig
langs de gansche grens den sperdraad
nog een goede meter te verhoogen.
Allemaal niets gekort, Mofje lief! Eenige
personen stonden hier aan den draad
te praten met de bewoners van den
overkant, iets wat de Pruis tot dan toe
toegelaten had, toen eensklaps een
paar pinhelmen te voorschijn sprongen
en alle gevankelijk meenamen. Zeker
weer kwestie om de lui wat geld af te
troggelen. Zulke vuige plannetjes vindt
alleen een Mof uit.
Augustus 1917
Kessenich: Een flinke boerenknecht
had den moed den doodenden draad
over te wippen om het leger van Koning Albert te gaan vervoegen. Gevolg:
Eene zware boete en een maand lang
de huizen ’s avonds om 8 ure gesloten.
Wel wat vervelend in deze heerlijke
zomeravonden, maar we dragen fier
en gelaten ons lot.
Molenbeersel: Geen week gaat er
voorbij of er komen in ons dorp vluchtelingen aan uit alle hoeken van ’t overweldigd vaderland, die dan meestal gelukkig de grenzen overgeraken. Helaas,
allen gelukt het niet den doodenden
sperdraad met goed gevolg te overschrijden: zoo bleef er den 13 Juni een
reeds bejaarde Heer uit Luik aan
dood. Dienzelfden dag, werden vijf jongelingen bij de grens door de Moffen
aangehouden en meegevoerd. De Moffen, zoowel “veldezels” als stumpers
van soldaten, die hier langs de grens
rondloopen, zijn echte “armoedspensen”; ze leven hoofdzakelijk van wat

hun de hollandsche smokkelaars, na
voorafbetaling over den draad werpen.
De officieren vertoonen zich als het
ware broed van die ikzuchtige vermetele Pruisische Kultur: een hoop verwaande zotten, kale praalhanzen, stijve
domkoppen, die zelfs hun eigen soldaten erger behandelen dan slachtvee.
Ook trekken deze met gansche benden de grens over: van den 25 Juni tot
den 8 Juli kozen er niet minder dan 25
het hazenpad en van achter komen er
nog!
Neeroeteren: Hendrika Vandebroek, echtgenoote van H. Loos die
over eenigen tijd te Kinroy aan den
draad gesnapt werd, heeft drie weken
te Maeseyck in het gevang doorgebracht: ze werd dan tot zes maanden
opsluiting veroordeeld en door de
Moffen naar eene tot heden onbekende plaats weggevoerd.
September 1917
Kessenich: Zekere K., van Thorn, die
den draad wilde overschrijden, is er
aan blijven hangen: hij werd alhier op
het kerkhof begraven.
Oktober 1917
Kessenich: De gemeente heeft eene
straf opgeloopen omdat de knecht van
Stakenborg over de grens getrokken
is. Gedurende 11 dagen moesten de
herbergen gesloten zijn, en om 8 u. ’s
avonds de bewoners binnen zijn en blijven: Nu staat haar nog eene te wachten voor de vlucht van den knecht van
den doktoor, die weg is naar ?... (Een
zekere Pieters Martinus van Diepenbeek.)
Kinrooi: Mathieu Cr..., die bij tijds het
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Hieronder laten we in chronologische volgorde de berichten over de draad volgen
die in De Maeseyckenaar verschenen
van maart 1917 tot oktober 1918, met
alle taal- en zetfouten erbij!
Maart 1917
Kessenich: Twee Moffen hadden ook
hier in de omstreken een paar lichtekooien weten te bekoren en zijn er
nu mede de grens over getrokken.
Soort zoekt soort!
April 1917
Molenbeersel: Langs de grenzen
tegen de draadversperring hebben
menige huisgezinnen hunne woningen
moeten verlaten, zooals bij Frinsen.
De Mof ziet daarin een maatregel om
het overloopen te beletten.
Mei 1917
Kessenich: De Wwe Van Mierloo die
op Breukskenshof (aan ’t kasteel)
woonde, werd beticht, brieven overgegeven te hebben aan inwoners van
Neeritter. Natuurlijk kon de Mof er
geen bewijs van geven en niettemin
moest de geheele familie Van Mierloo
met gansch den inboedel de hofstede
verlaten en in een huis van den burgemeester in het dorp haar intrek nemen.
Juni 1917
Molenbeersel: Twee zonen van den
heer T., het alom geacht gemeenteraadslid, zijn ook gelukkig over den
moordenden draad geraakt; weldra
zullen ze hun drie dappere broeders
op het front komen vervoegen. Vijf
broeders, die naast malkander voor
Koning en Vaderland tegen den snoo18

den overweldiger strijden, wat prachtig
voorbeeld! Deze laatste ontvluchting
beet den Mof bitter in den neus; L.V.E.
en de dienstdoende burgemeester
werd te Maeseyck des aangaande voor
den krijgsraad gedagvaard, doch kwamen er met den schrik van af.
Ophoven-Geistingen: Lambert I. en
Pieter S., vierde zoon van baas S., wiens
drie andere zonen reeds op ’t front
zijn, gelukten erin de draadversperring
te overschrijden. Hulde aan die twee
kloeke vaderlanders.
Juli 1917
Kessenich: De twintigjarige zoon van
den veldwachter te Thorn is op een
smokkeltochtje tegen den sperdraad
geloopen en bleef op den slag dood.
Hij ligt alhier op het kerkhof begraven.
Een laffe handelswijze te meer van de
Moffen: het was door hen reeds sedert een geruimen tijd toegestaan dat
de menschen met hunne hollandsche
geburen van over den pikdraad een
praatje mochten houden. Nu een
dezer dagen en zonder op voorhand
de bewoners eenig verbod te hebben
opgelegd, werden plotseling al de
personen die van deeszijde van den
draad stonden te praten aangehouden
en meegevoerd of weer vrij gelaten
na eene zware geldelijke boete. ’t Is
het er hem maar om te doen geld te
slaan.
Molenbeersel: We zijn er fier over
weer 1000 mark boete gekregen te
hebben. Jos. B... en Jaak M..., beiden
broeders van twee onzer dappere
mannen van op de vuurlijn, trokken
den sperdraad over en zijn op weg om
u een handje toe te steken den Pruis

tes, huwelijken, teruggekeerde weggevoerden enz.). Er wordt informatie
gegeven over Maaseik, Dilsen, Elen, Heppeneert, Kessenich, Kinrooi,
Molenbeersel, Neeroeteren, Ophoven-Geistingen, Opoeteren en
Rotem.
Het blad bevat zeer veel verwijzingen naar de gebeurtenissen aan de ‘dodelijke draad’. Voor deze brochure hebben we een aantal feiten aan de elektrische draad uit de Kinrooise kerkdorpen op een rijtje gezet. Een algemeen
beeld van de omstandigheden aan en rondom de draad wordt gegeven in
het nummer van november 1917: “Nooit is de grens zoo streng bewaakt geweest
als tegenwoordig; vroeger was het ons nog toegelaten om van tijd tot tijd een
praatje te komen voeren aan den draad met vrienden en kennissen van den
overkant, nu is het ons streng verboden de grens nog te naderen, ja zelfs zijn er
groote banen die naar de grens leiden op sommige plaatsen totaal versperd en
is allen doorgang verboden. De menschen die langsheen den draad wonen worden
zorgvuldig bewaakt, al hunne verplaatsingen bespied en voor de minste reden
regent het huiszoekingen, aanhoudingen en boeten. Zoo erg hebben we het
nooit gekend. De Duitschers beweren dat al die maatregelen genomen zijn
geweest tegen de spioenen, maar iedereen weet maar al te wel dat zulks flauwe
praat is: ’t is enkel en alleen om het ontvluchten te beletten van onze jongens en
nog meer van hunne eigen soldaten. Op eene plaats, die we liever niet noemen,
trokken er 29 over, op een andere 87, meest allemaal jongens, die zich in ons
leger gaan inlijven, dappere Belgen die de dood zoo menigmaal moeten trotseeren,
enkel om in Holland te geraken. Ge moest eens weten wat moeite en koelbloedigheid zulks kost niet alleen hen, die naar Holland vluchten, maar nog meer
aan hen, die hen over helpen, dappere, onbekende vaderlanders, die dagelijks
hun leven bloot stellen, die op elken stond, dag en nacht zich kunnen verwachten
aan huiszoeking, aanhouding en den kogel. Er zijn er reeds gevallen maar
voor ieder die valt komen er minstens twee in de plaats. Nu mogen we
ze niet noemen, maar later zullen hunne namen schitterend prijken,
naast die van al onze helden.
Meer nog, zegde ik, en wel bijzonder zijn al die maatregelen genomen tegen het
deserteeren van hunne feldgrauen. ’t Is verschrikkelijk (en o! zoo aanmoedigend
voor ons) hoeveel er de grens over trekken; ’t gebeurt wel meer dan eens dat de
feldwebel of hauptman, bij zijn inspectie, de helft van zijnen post of soms heel
tevergeefs zoekt, meer dan eens, dat onze jongens met den schildwacht er bij
den draad overtrekken. Verscheidene Duitschers bleven in den laatsten tijd bij
hunne poging tot ontvluchten aan den draad hangen”…
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Detail van een Duitse kaart van de elektrische draad uit 1916 uit het archief van de heer Steven uit Dilsen-Stokkem

