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Van de redactie

Vluchtelingen. Uit Russische deelrepublieken of uit voormalig Yoegoslavië, uit Polen of Hongarije, uit Somalië of uit
België. De tijd verschilt maar het is steeds weer hetzelfde verhaal: honger, armoede, oorlog. En telkens weer zijn het
vooral de gewone burgers die lijden. Ze vluchten voor geweld en onderdrukking in de hoop dat ze in een ander land
een veilige plek zullen vinden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog, werd het neutrale Nederland overspoeld door Belgische vluchtelin-
gen. Ook in Eijsden werden grote aantallen Belgen opgevangen en gehuisvest. De Duitsers sloten de Belgisch-Neder-
landse grens af met een draad die ze onder stroom zetten. Met hulp van dappere grensbewoners konden velen toch
nog vluchten, maar anderen moesten hun poging met de dood bekopen. Er is veel geleden in die periode, in de loop-
graven aan het front en in de dorpen aan de grens, in het groot en in het “klein”.

Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog, dat is het onderwerp van deze Uit Eijsdens Verleden. In vijf artikelen
komen verschillende aspecten en achtergronden aan bod. In de bijdrage van Henk Boersma, Belgische vluchtelingen in
Eijsden, wordt duidelijk hoe groot de vluchtelingenstroom was en hoe de mensen in Eijsden opgevangen werden. Tussen
1914 en 1920 vonden 3.000 tot 4.000 vluchtelingen korter of langer onderdak in Eijsden. Voorwaar geen geringe aantallen.

Grote aantallen maken indruk, maar de persoonlijke verhalen die achter de cijfers schuilgaan, zijn vaak nog indruk-
wekkender. Het verhaal Een ooggetuige, van Willy Ieukens, brengt de angst, onzekerheid en ellende van een vluchteling
dichterbij. Het is Joseph Pelzer uit Moelingen die als kind moet meemaken dat zijn vader naar Eijsden vlucht en dat hij
zelf van opvangadres naar opvangadres wordt gebracht, nadat zijn moeder voor zijn ogen is weggevoerd wegens haar
hulp aan vluchtelingen die over de draadversperring aan de grens naar Eijsden wilden komen.

Dat er zoveel vluchtelingen naar Eijsden kwamen, is te verklaren uit de ligging van Eijsden en Moelingen en de opge-
richte grensversperring daartussen. Die versperring volgde daar de grens tussen België en Nederland, anders dan bij~
voorbeeld tussen Voeren en Noorbeek. Daar was de draad verder België in geplaatst en vormde Voeren een stukje
Belgisch gebied, ingeklemd tussen de draad en de Nederlandse grens. Wie daar de draad illegaal zou passeren bevond
zich toch nog steeds op Belgische grond. Wie dat vanuit Moelingen deed, was in Nederland. Over dit “grensverkeer”
en wat ermee samenhangt, gaat de derde bijdrage in dit nummer: Tussen Moelingen en Eijsden, van Trees Jacobs.

De draadversperring zelf wordt beschreven door A.Vanneste in Een draad aan de grens... Professor Vanneste, verbon-
den aan de universiteit van Antwerpen, heeft in 1998 een omvangrijk boek gepubliceerd over de elektrische draadver-
sperring aan de Nederlands-Belgische grens tijdens de Eerste Wereldoorlog. In zijn artikel in Uit Eijsdens Verleden gaat
hij onder andere in op de Duitse motieven voor het aanleggen van de draad, op de technische aspecten van de versper-
ring en op de oplossingen die de passeurs bedachten en hanteerden om de hindernis levend te passeren.

Niet alles was moed en heldendom, opoffering en hulpvaardigheid. De tegengestelden daarvan kwamen ook voor.
Verraad kostte sommigen het leven en leidde tot persoonlijke dramals. De Eijdense gemeenschap heeft heel veel gedaan
voor de Belgische vluchtelingen, maar er werd ook goed verdiend aan de handel in levensmiddelen met het hongerige
Moelingen. Nederland was neutraal en de Grote Oorlog ging aan ons land voorbij. De laatste bijdrage van dit nummer,
Het memorieboek van Branst-Eijsden, geeft een indruk van de rol die de oorlog speelde bij wie er niet zo direct bij
betrokken waren. Uit de mededelingen van het Memorieboek blijkt dat de invloed van de oorlog op het kerkelijk leven
maar heel gering is geweest. Ook dat aspect hoort bij dit onderwerp in deze Uit Eijsdens Verleden aan bod te komen.

De voorpagina toont de beeldengroep Treurend ouder-paar, van Käthe Kollwitz. De twee figuren verbeelden het allesover-
heersende gevoel van de Grote Oorlog. Een oorlog kent moed en angst, er zijn helden en lafaards, beulen en slachtoffers,
overwinnaars en verliezers. Maar in deze beelden zit niets van dat alles. Wat blijft is verdriet, massief granieten verdriet.

De redactie
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Belgische vluchtelingen in Eijsden

Wanneer op 4 augustus 1914 de Duitse agressor België binnenvalt, wijken
ogenblikkelijk vele Belgische ingezetenen uit naar het neutrale Nederland om
aan de verschrikkingen van een oorlog te ontkomen. Een aantal van hen
week uit naar Eijsden. De opvang was groots. ln deze bijdrage wordt nader
inzicht gegeven in de wijze waarop dit gestalte kreeg.

Inleiding

De moord op de Oostenrijkse aarts-
hertog en troonopvolger Frans Ferdi-
nand en zijn vrouw Sophie op 28 juni
1914 in Sarajevo (Bosnië) door
Gavrilo Princip, een lid van de Groot-
Servische Beweging, was de directe
aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog
(de Grote Oorlog). De dubbelmonar-
chie Oostenrijk-Hongarije verklaarde
na dit incident Servië de oorlog (28
juli), wetende dat keizer Wilhelm II
van Duitsland rugdekking zou geven
wanneer Rusland Servië te hulp zou
schieten. Het was keizer Wilhelm II die
aan dit proces richting gaf en bewust
aanstuurde op een oorlog, wetende dat
dit tot een continentaal conflict aanlei-
ding zou geven, maar in de overtuiging
dat Duitsland als overwinnaar uit de
strijd zou komen. De in tientallen
jaren opgebouwde ideologische drang
(nationalisme) om via een aanvalsoor-
log de nationale macht te vergroten
kwam tot ontlading.

In een cascade van opeenvolgende oor-
logsverklaringen [l augustus Duitsland
aan Rusland, 3 augustus Duitsland aan
Frankrijk, 4 augustus Engeland aan
Duitsland, etc.), als gevolg van interna-
tionale militaire verdragen en alliantie-
systemen, werd in een periode van nog
geen twee weken Europa verdeeld in
twee kampen met als belangrijkste
opponenten Oostenrijk-Hongarije,
Duitsland, Turkije en Bulgarije ener-
zijds en Servië, Rusland, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Italië en België
anderzijds. Een groot gedeelte van de
andere staten van de wereld werd
eveneens in de strijd meegesleurd.

Nederland wist zijn neutraliteit te
handhaven.

België strijdtoneel

De kaart van Europa laat zien dat
Duitsland-Oostenrijk-Hongarije inge-
klemd zat tussen Groot-Brittannië aan
de westzijde en met name Rusland aan
de oostzijde. Om deze benarde positie
het hoofd te kunnen bieden probeer-
den de Duitsers achter de West-Franse
linies te geraken om zo de Fransen op
hun beurt te omsingelen en te over-
winnen. Daarvoor was een omtrek-
kende beweging, via België, noodzake-
lijk. Een op 2 augustus 1914 door de
Duitse regering aan de Belgische rege-
ring gericht verzoek om doorgang
werd een dag later reeds afgewezen.
Verder diplomatiek overleg bleef ach-
terwege en op 4 augustus trokken de
Duitse troepen al de Belgische grens
over, waardoor België, dat beoogde
neutraal te blijven, in de oorlog werd
betrokken. De Duitse oorlogsmachine-
rie vond in de Belgen een verbeten
tegenstander. Na onderwerping van de
Maasforten bij Luik (16 augustus),
Brussel (20 augustus) en Antwerpen
(10 oktober), trokken de Belgische
legers zich terug achter de rivier de
IIzer. Hier bleven zij weerstand bieden
in de roemruchte loopgravenoorlog,
waarbij het gebruik van strijdgas door
de Duitsers niet werd geschuwd. In
maart 1917 keerde het tij en begon een
geallieerd tegenoffensief. Vanaf 9
december 1917 werden de eerste
wapenstilstanden gesloten. Het sluit-
stuk vormde de wapenstilstand op 11
november 1918 tussen de geallieerden
enerzijds en Duitsland anderzijds.

De wapenstilstand werd van kracht om
11.00u. (Franse tijd) voor de duur van
36 dagen en werd gesloten in een
treinwagon in het bos van Compiègne
(Frankrijk). Daarmee kwam een einde
aan de oorlog die bijna 10 miljoen
doden, 20 miljoen gewonden en ver-
minkten, 6 miljoen vermisten en een
verspild vermogen van 330 miljard
dollar kostte.

Vredesverdragen moesten het geschon-
den vertrouwen tussen de volkeren
herstellen. Het op 28 juni 1919 in de
Spiegelzaal van het paleis van Versailles
gesloten verdrag tussen de geallieerden
en Duitsland was het belangrijkste.
Duitsland werd volledig geknecht: een
vergaande demilitarisering moest wor-
den doorgevoerd, koloniale aspiraties
werden teruggedraaid, immense her-
stelbetalingen en de uitlevering van
oorlogsmisdadigers opgelegd. Op 10
januari 1920 werd het vredesverdrag
van kracht.
Het werd de kiem voor de Tweede
Wereldoorlog.

Saillant detail is dat de hoofdschuldige
van de Eerste Wereldoorlog, keizer
Wilhelm II, zich tijdig uit de voeten
wist te maken en zo berechting wist te
ontlopen. Kort voor de wapenstilstand,
in de nacht van 9 op 10 november, was
hij vanuit zijn Duitse hoofdkwartier te
Spa richting Nederland vertrokken. Op
10 november kwam hij per auto aan te
Eijsden, vanwaar hij met zijn gevolg,
na een kort oponthoud aan het sta-
tion, overstapte in een trein richting
Maarn. Van Maarn ging het verder per
auto naar kasteel Amerongen, waar de
keizer gastvrijheid genoot totdat hij in
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1919 huize Doorn kocht. Daar verbleef
hij tot aan zijn overlijden in 1941. Het
verzoek van de geallieerden tot uitleve-
ring werd niet gehonoreerd.

4 augustus 1914

Op 2 augustus 1914 was Luxemburg
reeds onder de voet gelopen door de
Duitsers. Spoorwegen, bruggen en sta-
tions vormden hun eerste doelwitten
om een snelle opmars van legers
mogelijk te maken. Vervolgens was
België het doelwit. Om de strategie die
ontwikkeld was om de Franse legers te
omsingelen ten uitvoer te brengen,
moest de Belgische laagvlakte, en dus
Luik, doorkruist worden. Deze stad
vormde een belangrijk verkeersknoop-
punt, maar was ook een sterke vesting
met liefst 12 forten, voorzien van zoln
400 kanonnen en 3000 militairen. Een
veldleger van 23.000 man comple-
teerde het geheel. Vestingcommandant
Gérard Leman voerde het bevel.
Op 4 augustus kort na acht uur in de
morgen, kwamen de eerste Duitsers bij
Gemmenich, even ten Zuiden van
Vaals, de Belgische grens over. De aan-
valsmacht stond onder leiding van
Otto von Emmich, die de beschikking
had over 33.000 manschappen voor-
zien van de zo bekende pickelhauben
(punthelmen) en 124 stuks geschut,
waaronder het vermaarde Krupp
420mm kanon, de Dikke Bertha.

De eenheden van Ulanen, met een lans
gewapende ruiters, lansiers, trokken op
naar Luik. Een aantal daarvan trok op
langs de Belgisch-Nederlandse grens.
Via Moelingen bereikten ze Visé, waar
in de middag de eerste gevechten
plaatsvonden. De troepenbewegingen
waren dagenlang vanuit Mesch, vanaf
de Mescherberg, waarneembaar. Iour-
nalist en ooggetuige Theo Moussault
van de Katholieke Illustratie berichtte
op 12 augustus als volgt: “Ik beklom
den Meschberg, vanwaar ik een gezicht
had over de geheele streek. De Hol-

De door de Belgen opgeblazen brug over de Maas in Visé, waar de Duitse leger-
korpsen het eerst op hun intocht in België werden opgehouden.
Foto uit: De Katholieke illustratie van 5 september 1914.

landsche huisjes waren hier getooid
met de Nederlandsche driekleur. De
bewoners wisten dat deze vlag hun
have en goed zou beschermen. De boe-
renmeisjes, die hun koeien melkten,
hadden een klein Hollandsch vlaggetje
bij zich dat zij onder het melken naast
zich in den grond plantten. Voor mij
lag Visé, rookend en smeulend, terwijl
meer op den achtergrond een der for-
ten zichtbaar was. Links in de diepte
vertoonden zich zeer klein de Duitsche
legers, die voorttrokken in onafgebro-
ken rijen, terwijl autols hen voorbij
snorden. Eenige Hollandsche soldaten,
die op den Meschberg post gevat had-
den, zochten bescherming tegen de
hevige regenbuien in een schildwacht-
huis, gemaakt van korenschoven. De
werkzame arbeiders zijn opgeroepen
om hun plicht te vervullen. In de verte
hoor ik het kanongebulder; elk schot
maakt wie weet hoeveel dooden. Dan
weer hoor ik het knetteren der mitraíl-
leurs. Plotseling hoor je het snorren
van een motor. Heel hoog en ver ver-
toont zich een vliegmachine, dan zie je
er twee, drie, zes Ik daalde den berg
af en passeerde Hollandsche grens-
wachters en met veel moeite kwam ik
ook voorbij de Duitsche soldaten, die
eenige stappen verder op post stonden.
Weldra kwam ik in het Duitsche leger-
kamp. Zoo iets grootsch zag ik nog
nooit. Onafgebroken rijen van paar-
den, duizenden en nogmaals duizen-
den stonden er. De lansen der soldaten

waren in den grond gestoken en
onderling door touwen verbonden.
Aan deze touwen waren de paarden
weer vastgemaakt. Intusschen presen-
teerde ik overal sigaretten, die dadelijk
werden opgestoken. De weg langs het
kamp was door de Duitschers verbreed
tot een grote baan, waarlangs straks
het geheele verdere leger met paarden
en kanonnen, vrachtautols en man-
schappen naar Luik zal optrekken.
Voortgaande kwam ik aan in het
dorpje Mouland, geheel in brand
geschoten; puinhoopen en zwart
gebrande muren was het eenige wat
nog stond. De straten waren als
bezaaid met kogels en hier en daar lag
een vertrapte helm of gebroken sabel.
Toen ben ik teruggegaan naar het
kamp. Ik miste den moed om verder
door te gaan naar Vise'.”

Vluchtelingenstromen

De eerste oorlogslachtoffers die naar
Nederland werden gebracht waren
gewonden, zowel militairen als bur-
gers. Zij werden gevolgd en voorafge-
gaan door burgers die bevreesd waren
voor hun leven en hen die vluchtten
voor represailles van de Duitsers als
gevolg van de activiteiten van de franc-
tireurs (guerrillastrijders).

Naarmate de strijd vorderde en het oor-
logsgeweld zich verplaatste in België,
kwamen er steeds weer andere inwoners
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in de gevarenzone, die zich op eigen
kracht naar Nederland begaven. De
aantallen moeten niet onderschat wor-
den.
Toen de bezetter meer greep op de
bevolking begon te krijgen en dienst-
plicht in het Duitse leger en arbeids-
plicht in Duitsland invoerde, leidde
ook dat tot vluchtgedrag. Een aantal
van deze vluchtelingen zou via Enge-
land terugkeren (Engelandvaarders)
om de Belgische natie dienen.

Ook vluchtten velen vanwege de slechte
leefomstandigheden. Werkeloosheid en
de schaarste aan levensmiddelen waren
daar debet aan. Prijsstijgingen van hon-
derden procenten in enige jaren tijd
waren geen uitzondering. De stijging
van de lonen met amper 10 procent

onverschrokken kapitein Iules Hentjens
met zijn Atlas V en 103 opvarenden.

Afhankelijk van de omstandigheden
keerden de mensen na korte of langere
tijd weer terug naar hun vaderland. In
totaal verbleven ca. l miljoen Belgen
op enig moment gedurende de Eerste
Wereldoorlog in Nederland.

Landelijke opvang

De vluchtelingenstroom manifesteerde
zich het eerst in het zuiden van Neder-
lands-Limburg, vooral in Eijsden,
Maastricht en Heerlen, later, na de val
Antwerpen, in met name Noord-Bra-
bant, vooral Eindhoven en Helmond,
en Zeeland. Vrijwel meteen nadat de
Duitsers België binnen waren gevallen
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Uit De Katholieke Illustratie van 5 september 1914: "Een regiment Duitse lan-
ciers, het dorp Mouland binnentrekkende. Het huisje rechts is inwendig geheel
verwoest. Uit de woning is namelijk op de Duitsers geschoten: dezen sleepten
daarop den bewoner met zijn drie zoons naar buiten. waar de ongelukkigen
onmiddellijk gefusilleerd werden."

kon daarin weinig betekenen. Kinderen
werden vaak overgebracht naar Neder-
land om aan te sterken.
Vanaf 1916 was vluchten naar Neder-
land steeds moeilijker. Om de uittocht
tegen te gaan hadden de Duitsers vanaf
Vaals tot aan de Belgische kust een
driedubbel hek van draad aangelegd,
waarvan het middelste onder stroom
stond. Ook vluchten over de Maas was
onmogelijk gemaakt door aan de Eijs-
dense grens een overspanning te maken
met een elektrische kabel en kettingen.
Eenmaal, op 4 januari 1917, werd deze
versperring kapot gevaren door de

en het vluchtelingen probleem werd
onderkend startte een landelijke geld-
inzamelingsactie door het in allerijl
opgerichte Nederlandsch Comité tot
Steun aan de Belgische Slachtoffers van
den Oorlog (Amsterdam, 7 augustus
1914; later werd het laatste gedeelte van
de naam “Slachtoffers van den Oorlog”
gewijzigd in úen andere slachtoffersi).
Ook probeerde dit comité deskundige
vrijwilligers in te schakelen bij de hulp-
verlening en contacten te leggen tussen
de inderhaast opgerichte plaatselijke
hulpcomités. Ook verzamelde het kle-
ding, dekens, bedden, linnengoed,

speelgoed en levensmiddelen.

De regering kwam pas in actie op 21
september 1914 door de oprichting van
de Centrale Commissie tot behartiging
van de belangen der naar Nederland
uitgeweken vluchtelingen. Deze com-
missie moest sturing gaan geven aan de
inmiddels meer dan 500 particuliere
comités en onderdak en voeding ver-
schaffen aan de uitgewekenen. Zij pro-
beerde dit te doen door de instelling
van gemeentelijke en provinciale hulp-
comités. Onder andere in Limburg
kwam dit initiatief niet tot uitvoering,
maar nam de Commissaris van de
Koningin dit zelf ter hand. De regering
richtte ook barakkenkampen in voor
hen die geen onderkomen konden vin-
den. De militaire autoriteiten zorgden
vaak voor de eerste opvang, voor voed-
sel en dekens. Door de immense
omvang van de vluchtelingenstroom
werd het probleem van goede opvang
steeds nijpender. Ihr. mr. Ch.].M. Ruys
de Beerenbrouck werd benoemd tot
regeringscommissaris voor de vluchte-
lingenhulp. Van regeringswege werd
tevens gezorgd voor een spreiding van
de vluchtelingen over het hele land in
de zogenaamde Belgische dorpen. De
Belgische dorpen waren woonoorden
speciaal bestemd voor de vluchtelin-
gen. In Nederland waren er zes inge-
richt in de plaatsen Nunspeet, Ede,
Gouda, Uden, Eindhoven en Weert.
Zij bestonden uit een aantal woon- en
slaapvertrekken voor afzonderlijke
gezinnen en veel gemeenschappelijke
ruimtes, waaronder een kerk, zieken-
huis en postkantoor; werklokalen, keu-
kens en ateliers; een school, washuizen
en een crèche. In de naai- en breiklas-
sen werd kleding vervaardigd voor de
medevluchtelingen.

Van de bijna 1 miljoen vluchtelingen
verbleven er uiteindelijk circa 80.000
(telling januari 1916) langdurig in
Nederland. Na het beëindigen van de
oorlog werd België de rekening gepre-
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senteerd voor de geboden gastvrijheid.
Tot op de dag van vandaag nemen de
Belgen de Hollanders dit kwalijk...

De opvang van refugiés in Eijsden
Vanaf de eerste dag dat België partij
was in de oorlog werd de Zuid-Lim-
burgse grensstreek een toevluchtsoord.
Op 4 augustus 1914 arriveerden in
Eijsden reeds minstens 221 vluchtelin-
gen, alle aflcomstig uit de grensplaat-
sen. Op 6 augustus vermeerderde dit
aantal met 100 mensen uit Berneau,
terwijl op 7 augustus bijna de gehele
bevolking van Moelingen, geschat op
500 personen, voor hulp in Eijsden
aankwam. Dit aantal bleef maar
groeien door aanwas vanuit steeds ver-
der weg gelegen plaatsen. In de eerste
vijf oorlogsmaanden van 1914 werd
het grootste aantal vluchtelingen gere-
gistreerd: augustus 417. september
453, oktober, na de val van Antwerpen,
832, november 119 en in december
114. Op 1 januari 1915 bedroeg het
aantal geregistreerde vluchtelingen
1935. Het aantal nieuwe registraties in
1915,1916,191? en 1918 is aanmerke-
lijk lager met respectievelijk 241, 196,
182 en 83 vermeldingen.

Natuurlijk repatrieerden velen na een
kortdurend verblijf in Eijsden of ze
trokken verder Nederland in. De resul-
tante van vestiging en vertrek is slechts
op enkele momenten bekend. In
augustus 1914 waren het er 786 en op
6 juni 1916 waren het er ongeveer 800.

Als we de gehele periode 1914-1918
overzien, blijkt dat van de 263? in Eijs-
den geregistreerde vluchtelingen er
2417 rechtstreeks van een plaats uit
België afkomstig waren. De overige
220 arriveerden in Eijsden na een tus-
senstop elders in Nederland. Dit
onderscheid werd vastgelegd om te
voorkomen dat mensen op twee plaat-
sen stonden ingeschreven en daardoor
tweemaal financiële ondersteuning
zouden kunnen genieten. De geregis-

De Katholieke Illustratie besteedde. evenals vele dag- en weekbladen. aandacht
aan de "Europeesche oorlog. Deze foto werd gepubliceerd in de K.|. van 5 sept.
1914, met het bijschrift: "Belgische gewonden, in het Ursulinenklooster te
Eijsden door de nonnetjes verpleegd."

treerde vluchtelingen waren afkomstig
uit 107 verschillende plaatsen, voorna-
melijk uit de grensstreek. Van de ver-
der gelegen plaatsen blijkt Antwerpen
het grootste aandeel te hebben met 54
vluchtelingen.

De in Eijsden gearriveerde vluchtelin-
gen moesten zich laten registreren om
in aanmerking te komen voor onder-
steuning in geld of in natura. De regis-
tratie vond plaats in het door de
gemeente aangelegde Vluchtelingenre-
gister, of in een door een lokaal wer-
kend steuncomité gebruikt boekwerk.
Van dit laatste is geen enkel exemplaar
meer beschikbaar. Daarom beperken
zich de beschikbare gegevens tot die
van de officiële registratie. ln werke-
lijkheid zullen de aantallen vluchtelin-
gen dus aanzienlijk hoger zijn geweest.
Ook is niet duidelijk of de inschrijvin-
gen zich wellicht beperkten tot de
gezinshoofden. Mogelijk zijn vluchte-
lingen die onderdak bij familie vonden
ook aan de registratie onttrokken.

De verzorging van militairen
en gewonden

Met vooruitziende blik had het Rode-
Kruis-Comité Maastricht in de eerste
dagen van augustus in tal van plaatsen
reeds ambulances, noodhospitalen,
laten inrichten. De bedoeling daarvan
was om bij onverhoopte oorlogsver-
wikkelingen aan Nederlandse militai-
ren en burgers medische hulp te kun-
nen verlenen. ln Eijsden werden twee
ambulances ingericht. Een, de grootste,
in het Ursulinenklooster, thans
Gemeentehuis, en de andere in het
Retraitehuis (Mariaplein/Spauwen-
straat). In het retraitehuis konden 10
patiënten worden opgenomen. De
ambulances waren respectievelijk op
5 en 6 augustus al in gereedheid
gebracht. Bij het uitblijven van Neder-
landse slachtoffers en het op gang
komen van de stroom buitenlandse
gewonden werden de activiteiten ver-
legd. Reeds op 5 en 6 augustus was de
transportcolonne drukdoende Belgi-
sche en Duitse gewonde militairen aan
te voeren. Na een korte onderbreking
op last van het Rode-Kruis-Hoofdco-
mité- deze activiteit kon immers als
schending van de neutraliteit uitgelegd
worden- mocht men weer gewonden
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ophalen, met de beperking dat men
zich slechts een uur gaans buiten
Nederlands grondgebied mocht bege-
ven. Het ophalen en verzorgen werd
alsnog toegestaan, omdat zowel het
Belgische als Duitse Rode Kruis onvol-
doende middelen had orn de gewon-
den optimaal te verzorgen.

In het Ursulinenklooster werden,
behalve militairen, ook Belgische bur-
gers verpleegd. Nadat de strijd om de
vesting Luik was gestreden en het oor-
logsgeweld zich naar het zuiden en
westen verplaatste, werden de ambu-
lances gesloten op 19 augustus, maar
ze bleven beschikbaar voor volgende
voorvallen. Overste mère Emmanuel
Keller werd voor haar inzet door het
Nederlandse Rode Kruis geëerd met
het Kruis van Verdienste.

Paniekvluchtelingen

De eerste en grootste groep vluchtelin-
gen waren de paniekvluchtelingen, die
bij de eerste oorlogsdreiging hun land
verlieten. Daarnaast vluchtten veel
mensen die bevreesd waren het slacht-
offer te Vworden van de Duitse repre-
sailles ter vergelding van de activiteiten
van de franc-tireurs. Franc-tireurs
waren Belgische burgers die vanuit
hinderlagen op Duitse soldaten scho-
ten. Dit was in strijd met de interna-
tionale oorlogsregels: oorlogen worden
slechts uitgevochten door soldaten. De
represailles waren eveneens schendin-
gen van de oorlogsregels. Ze bestonden
veelal uit willekeurige executies van
burgers en het platbranden van dor-
pen en steden. Visé, Moelingen, Ber-
neau en Lixhe werden in brand gesto-
ken. In Moelingen werden 94 en te
Berneau 138 inwoners gefusilleerd,
opgehangen of doodgestoken en ver-
volgens in een massagraf begraven.

De meningen over deze barbaarsheden
waren verschillend. De Katholieke Illus-
tratie (jrg. 1914, pag. 731) was meer

uitgesproken: “Tot les van anderen
moet gezegd dat de bewoners van de
Belgische dorpen aan onze Zuid-Lim-
burgse grens, de ellende ook vaak te
wijten hebben aan hun eigen schuld. In
de oorlog maakt men kort recht, en de
niet-soldaat die meevecht, wordt onver-
biddelijk gestraft als volgens het oor-
logsrecht.” De Limburgse pers daarente-
gen sprak over slachtingen en veroor-
deelde het optreden van de Duitsers.

Registratie

De opvang van de vluchtelingen
gebeurde in Eijsden voornamelijk op
particulier initiatief. De eerste opvang
geschiedde door familieleden en ken-
nissen. Voor de algehele hulpverlening
werden in augustus 1914 twee comités
opgericht. Het Vluchtelingencomité en
het Permanent Comité van Ondersteu-
ning. Het Vluchtelingencomite' ont-
stond op instigatie van het Burgerlijk
Armbestuur, het Kerkelijk Armbestuur
en de Sint-Vincentiusvereniging Door
het inzamelen van gelden en goederen,
kleding, probeerden zij de eerste nood
te lenigen. Het verwante damescomité
bood voornamelijk hulp aan vrouwen
en kinderen. Het Permanent Comité
van Ondersteuning probeerde blij-
vende hulp te bieden inzake voeding
en logies.

Om voor hulp in aanmerking te komen
was registratie noodzakelijk. Dit was
verplicht gesteld bij politieverordening.
De identiteitskaarten, ter grootte van
een briefl<aart, werden uitgegeven door
het Permanent Comité. Op de in het
Frans gestelde kaarten, het grootste deel
van de vluchtelingen was immers
afl<omstig uit het Franstalige deel van
België, werden enige personalia vastge-
legd, naam en voornamen, beroep en
leeftijd, de plaats van herkomst, waar
men onderdak en voeding genoot, wan-
neer men in Eijsden was aangekomen
en tenslotte, maar daar zal niet veel van
terecht zijn gekomen, de datum van

vertrek. Zonder deze kaart was het
nagenoeg onmogelijk huisvesting, voe-
ding of kleding te verkrijgen. Van dat
laatste werd aantekening gehouden op
de achterzijde van de kaart, zodat het
afhalen van kledingstukken voor weder-
verkoop werd tegengegaan.

Het is niet duidelijk of iedereen per-
soonlijk de beschikking moest hebben
over een kaart of dat ze per gezin wer-
den verstrekt. Een relatie met de
gemeentelijke Vluchtelingenregisters is
ook niet bekend.

Bijdragen uit de
gemeentekas

Van gemeentewege werden geldelijke
bijdragen beschikbaar gesteld om in
het onderhoud van de vluchtelingen te
voorzien. In februari 1915 was de kas
uitgeput en moest van rijkswege
ondersteuning worden gevraagd. Deze
steun liet nogal op zich wachten, waar-
door de toestand steeds nijpender
werd. Uiteindelijk sprongen het Minis-
terie van Financiën en de landelijke
Steuncomités bij. De bevolking had
haar maximale inspanning toen reeds
gedaan. De nood werd overigens ook
door eigen inspanning van de vluchte-
lingen gelenigd door op eigen kosten
in onderhoud te voorzien, door bij-
stand van familieleden en door het
verrichten van arbeid.

Hoewel er dus nogal wat landelijk ope-
rerende organisaties actief waren is
daar in Eijsden weinig van gebleken.
Ook van gemeentewege is weinig inzet
waarneembaar anders dan de hiervoor
genoemde geldelijke ondersteuning
aan hen die anderszins buiten de boot
vielen.
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Huisvesting De aantallen vluchtelingen op het kas-
m teel beliepen menigmaal 150 à 200 per
Naast en behalve voeding was onder- maand. De arbeiderswoningen in
dak een van de eerste zaken waarin Mariadorp waren net eind juli 1914
gepoogd werd hulp te bieden. Het par- gereed gekomen en nog niet bezet
ticuliere initiatief daartoe was overwel- door de huurders, werknemers van de
digend. Vermeld zijn reeds de verwan- Zinkwitfabriek. Ook bij de zusters
ten die zulks boden, daarenboven wer- Ursulinen, Les Filles de la Ste. Vierge
den de refugiés ondergebracht in de en de zusters Pranciscanessen werden
serres, schuren, stallen en remises van meerdere honderden vluchtelingen
het kasteel van Eijsden, bij kasteelheer ondergebracht. De Ursulinen bleven
en burgemeester René ].M.M.A. graaf bovendien langdurig zorgdragen voor
de Geloes, in de loodsen en kantines de kinderen van de vluchtelingen.
van de NN'. Maastrichtse Zinkwit
Maatschappij te Eijsden, de Zinkwitfa- Kleding en Voeding
bríek, onder directie van dr. L. Polain _

en ir. F. Pisart, in de arbeiderswoningen Door tussenkomst van het Vluchtelin-
van de Zinkwitfabriek in Mariadorp, gencomite' kwamen veel kleren en

1914, Belgische vluchtelingen in bij pastoor en dominee, bij de Ursuli- schoenen beschikbaar. Een eerste uitde-
de kantine van de Zinkwitfabriek nen, de zusters Franciscanessen (kasteel ling vond plaats voor het tuinhuis van
te Eijsden. Breust) en bij Les Filles de la Ste. Vierge het kasteel. Daar werden ze met name
Foto: EV. et des Retraites in het Retraitehuis. onder vrouwen en kinderen verdeeld.



Nummer

83,

december

1999

12 Uit Eijsdens Verleden

1914/1918, kinderen worden ingeënt. De foto is vermoedelijk gemaakt in een
ruimte in het kasteel van Eijsden.
Foto: EV1030.

Het ging vooral om kledingstukken en
schoeisel, maar ondergoed en hoeden
vonden ook gretig aftrek.

Voeding werd eveneens op het kasteel
verstrekt. In de kantines van de Zink-
witfabriek waren gaarkeukens inge-
richt waar driemaal daags maaltijden
werden verstrekt. In ploegen konden
daar 300 mensen terecht. Ook in de
refters van de zusters Franciscanessen
en van de zusters Ursulinen werden
levensmiddelen uitgedeeld.

Medische verzorging

Het Rode-Kruis-Comité Maastricht, dat
zich in eerste instantie had toegelegd op
de verzorging van gewonden, kwam
andermaal in actie toen bleek dat er
gevaar was voor uitbreken van epide-
mieën onder de vluchtelingen. Er waren
reeds gevallen van roodvonk en griep
geconstateerd. Van de Centrale Gezond-
heidsraad kreeg het Rode Kruis de zorg
over de hygiëne in Zuid-Limburg. Eerst
werden de woningen ontsmet, vervol-
gens werd een vaccinatieprogramma
opgezet waar ook de lokale bevolking
dankbaar gebruik van maakte.

Aanvullende voorzieningen

Na verloop van tijd werd het duidelijk
dat het verblijf van de refugiés in Eijsden
niet beperkt zou blijven tot een korte
periode. Voor de kinderen werd een
schooltje ingericht, L`Ecole Belge
dlEijsden (Waals schooltje), in de
woning van de dominee op de kop van
de Diepstraat (afgebroken in 1960),
gelegen tussen nu restaurant
De Kapoen en de Hervormde Kerk.

De school maakte formeel deel uit van
de toenmalige openbare lagere school
der gemeente Eijsden aan de Breuster-
straat (nu Cultureel Centrum). Toen
op 15 juni 1916 op de plaats waar nu
het WOZOCO De Schoolhof aan de
Breusterstraat is gevestigd, de Sint-
Martinusschool werd geopend, werden
de kinderen daarnaar overgebracht. De
allerkleinsten bleven achter in de
bewaarschool in de woning van de
dominee. Er werd les gegeven ín
Nederlands en Frans en het onderwijs
was ook toegankelijk voor Eijsdenaren.
Zeker tot in 1919 bleven de scholen in
gebruik.

De mannen konden voor een baan
terecht op de Zinkwitfabriek. Na ver-
loop van tijd leverde dit spanningen op,
doordat de (Waalse) Belgen veelal
terechtkwamen in de kantoorbanen,
terwijl de Eijsdenaren als handarbeiders
aan de ovens stonden. Dit werd de
Waalse directie niet in dank afgenomen.
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Belgische vluchtelingetjes,1914- 1918, op het terrein van de Zinkwitfabriek in
Eijsden. Ze worden begeleid door Belgische militairen die ook op het fabriek-
sterrein gehuisvest waren.
Foto: EV.
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14-10-1917. De toneelvereniging Cercle dramatique belge d'Eijsden, bij de voor-
stelling van Le gondolier et la Mort.
Foto: EV1012.

Ontspanning

Het Eijsdense verenigingsleven van die
tijd was beperkt. Eigenlijk boden alleen
de twee harmonieën velen ontspan-
ning. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat zij nogal wat aanloop kregen van
muzikanten van Belgische origine.
Harmonie Sainte Cécile wist zelfs enige
jaren, 1916-1918, I. Gillis, aflcomstig
van Argenteau, als dirigent te strikken.
Overigens gaven beide harmonieën
regelmatig liefdadigheidsconcerten om
de kas van de comités te spekken.

Een aantal vluchtelingen verenigde
zich in de toneelvereniging Cercle dra-
matique Belge d'Eijsden, die regelma-
tig uitvoeringen gaf. Zo was er bijvoor-
beeld op 14 oktober 1917 een uitvoe-
ring van Le Gondolier de la Mort.

Vertrek uit Eijsden

Van de officieel geregistreerde Belgische
vluchtelingen ten getale van 2637, blij-
ken er volgens de registers slechts 960 te
zijn vertrokken. Het is echter duidelijk
dat, op een enkeling na, allen weer huis-
waarts of naar elders vertrokken zijn.

Een gedeelte daarvan was waarschijnlijk
afgereisd naar de “Belgische dorpen” in
Nederland om daar gunstiger tijden af te
wachten. Uit de officiële bronnen blijkt
dit niet, maar in de pers wordt daarvan
herhaaldelijk melding gemaakt: i2314 Bel-
gische vluchtelingen zijn van Eijsden
naar het vluchtoord Oldenbroek overge-
bracht, en: cMorgenochtend zal weer een
trein vluchtelingen uit Eijsden, Opveld
(Heer) en andere plaatsen naar het
vluchtoord Oldenbroek gaan.1 [Nieuwe
Limburger Koerier van 3 en 4 september
1914). Oldenbroek was geen vluchtoord
maar een interneringskamp.
Sommige vertrekkenden staan als
Engelandvaarders te boek. In de maan-
den december 1914 en in januari en
februari 1915 werden er officieel in
totaal 32 geteld. Ongetwijfeld zullen
ook dit er meer zijn geweest.

- De Belgische militairen die in Eijsden
verbleven, werden ondergebracht in
interneringskampen te Amersfoort, Har-
derwijk en Oldenbroek. Zij lieten vaak
hun familie overkomen, die dan daar bij
particulieren ondergebracht moesten
worden omdat de kampen strikt voorbe-
houden waren aan militairen.
Het is niet bekend wanneer de laatste
Belgische vluchtelingen hun verblijf in
Eijsden hebben beëindigd en zijn
teruggekeerd naar hun vaderland. Van
hen die daarvan aantekening lieten
maken, blijkt het merendeel vanaf
januari 1919 te zijn teruggekeerd. Tot
en met mei 1920 werden vertrekken-
den geregistreerd.

Epfloog

Als gevolg van de verschrikkingen van
de Eerste Wereldoorlog vluchtten
enorme aantallen Belgen naar het neu-
trale Nederland. Ook in Eijsden von-
den deze refugiés een warm onthaal.
Door het ontbreken van een sluitende
administratie is het precieze aantal niet
bekend, maar het zijn er zeker 3 à 4
duizend geweest die in de periode
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Nederlandse militairen in de legerplaats Oldenbroek.
Op de onderste ri] staan drie Eijsdenaren: v.l.n.r. Victor Beijers, (Cor)Ne|is Weerts,
onbekende, onbekende, onbekende, Guillaume Wolfs.
Foto: EV1036.

1914-1920 gedurende kortere of lan-
gere tijd in Eijsden huisvesting vonden.
De meesten van hen waren afkomstig
uit de naburige Belgische gemeenten
en waren Franstalig.

De opvang kreeg voornamelijk gestalte
via de inderhaast opgerichte particuliere
hulpcomites die voor onderdak, kleding
en voeding zorgden. Van gemeentewege
werden gelden beschikbaar gesteld.

Grote bijdragen werden geleverd door
de geestelijkheid en de religieuze orden,
de kasteelheer en de grootste werkgever
van Eijsden, de Zinkwitfabriek. Ook de
hulp van familie en particulieren moet
niet onderschat worden.

Op sommige momenten werd aan 800
mensen tegelijkertijd hulp geboden.
Gaandeweg konden ze in hun eigen
onderhoud voorzien, in afwachting
van repatriëring, bijvoorbeeld als
werknemer bij de Zinkwitfabriek.

Zij die langer bleven, vonden onder
andere aansluiting bij de lokale
gemeenschap in de harmonieën of
door het lidmaatschap van de toneel-
vereniging. Voor de kinderen werden
een school ingericht waar ook Eijsde-
naren welkom waren.
De laatste refugiés namen afscheid van
het gastvrije Eijsden in mei 1920.

Henk Boersma

Bij het schrijven van dit artikel werd in
belangrijke mate gebruik gemaakt van de
onderzoeksresultaten van Eijsdenaar P.
Charpentier, die in het kader van zijn stu-
die Geschiedenis, in 1984 onder de titel 'De
leniging van de nood der Belgische vluchte-
lingen tijdens Wereldoorlog l in de regio
Maastricht-Eijsden, zijn bevindingen heeft
vastgelegd. In deze zeer uitvoerige kandi-
daat-scriptie behandelt de auteur in
extenso tal van zaken de vluchtelingen
rakende. Voor de gebruikte bronnen wordt
naar deze scriptie verwezen (archief S.E.V.).

Naast genoemde scriptie werd van de vol-
gende literatuur gebruik gemaakt.
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Boer, P. den, Le jour de gloire [wapenstil-
stand 11-11-19181, pag. 1738-1743.
Kwiet, K., Opgelegcle Vrede [De totstandko-
ming van het vredesverdrag van Versailles
(januari-juni 1919), pag. 1839-1846.

Voor de opvang in Rijckholt en Gronsveld,
zie: Gemma Brouwers en Lucien van den
Boom, Gronsveld en Rijckholt tijdens de
Eerste Wereldoorlog, in: Grueies (1998),
jrg. 18, nr. 4, pag. 132-141.
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Een ooggetuige

lingen, de oorlog.
Joseph Pelzer, Moelingen.
Foto: J.P. Piters, 1999.

Ouders van Joseph Pelzer, Dorpstraat 21 (toen "Kromstraat") Moelingen,
François Pelzer (1875-1944) en Cornélie Pleumakers
Foto ± jaren 30.

Aan het woord is Joseph Pelzer, op 6 augustus 1911 geboren te Moelingen.

Hij vertelt tegenwoordig niet vaak meer over de oorlog: het is allemaal zo lang

geleden en het zijn zo'n trieste verhalen. Hij raakt zeer geëmotioneerd bij zijn

verhaal, stopt, zwijgt of gaat op iets anders over tijdens ons gesprek met hem.

Onze vragen brengen hem telkens terug op het ondenNerp: de draad, de vluchte-

Moeder is Corne'lie Pleumakers, gebo-
ren te Gronsveld maart 1870, overle-
den in 1942. Vader is François Pelzer,
geboren te Chenée in 1875, overleden
in 1944. Beiden werkten in Luik waar
ze kennis maakten met elkaar. Ioseph
weet dat ze trouwden in Gronsveld.
Het echtpaar vestigde zich te Moelin-
gen. Ze kregen drie kinderen: Maria
(1899), Augusta (1904) en Joseph.

Vader Pelzer, werkzaam bij de spoor-
wegen,l vlucht in het begin van de oor-
log naar Eijsden. Hij verblijft daar bij
ene Peussens, boswerker. Moeder blijft
met Ioseph en zijn 7 jaar oudere zus
Augusta in Moelingen. De andere zus
van Ioseph, Maria, werkt in Luik.
Augusta werkt bij een boerengezin in
Moelingen en vertrekt later met dit
gezin naar Caestert.

Vader en moeder kunnen door de
draad met elkaar praten. Vader is niet
verder dan Eijsden gevlucht omdat hij
van daaruit contact kan onderhouden
met zijn gezin. Ongevaarlijk was dat
niet in verband met de Duitse controle.
Pakjes doorgeven was ten strengste ver-
boden, maar gaandeweg kenden de sol-
daten de mensen die vaker kwamen en
werd het wat minder streng. Voor wat
geld of zo wilden de grensbewakers wel
even de andere kant op kijken.

loseph herinnert zich uit deze periode
dat Moelingen zwaar geleden heeft. Er
vielen veel doden te betreuren. Ook
weet hij nog dat Eijsden veel gedaan
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Foto boven: De gevluchte familie Ulrici uit Moelingen voor hun noodwoning bij
de overweg in Hoog-Caestert, 14 februari 1919. V.l.n.r. 1-3 drie Nederlandse
soldaten, 4 (met fiets) onbekende, 5 onbekende, 6 (zittend) Anna-Maria Ulrici-
Lejeune, Weduwe van Jean Ulrici, 7 Guillaume Ulrici, 8 (zittend) Louis Timmers,
9 Mathilde Timmers-Lejeune, 10 Augusta Pelzer, zus van Joseph, werkte bij de
weduwe Ulrici-Lejeune.
Foto midden: Grenshandel, 21-4-1915.
Links Nederlandse marechaussee, rechts Duitse soldaat. Huis op achtergrond thans
pannekoekenhuis "'t Withoes".
Foto's bij Th. Broers.

. J_ . 3. .IH-m.
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Moelingen, foto gepubliceerd in De Katholieke Illustratie van 5 september 1914.

heeft voor de vluchtelingen en dat Eijs-
dense bakkers brood naar België
brachten. Als de oorlog voorbij is, her-
vat vader Pelzer zijn werkzaamheden
bij de spoorwegen en gaat ook Joseph
daar werken.

Al spoedig na het installeren van de
draad meldden zich de vluchtelingen.
Het waren mensen “met geld”` aldus
Joseph. Mannen die naar het front wii-
den om voor België te vechten. Alleen
de rijken konden het zich permitteren
het omkoopgeld te betalen. Cornélie,
de moeder van Joseph, gaat een actieve
rol spelen in de vluchtroute. Deze ont-
staat via Hélin Modest uit Richelle.
Samen met zijn zoon brengt hij vluch-
telingen naar Cornélie in Moelingen.
Soms ook haalde zij de mensen bij
hem op. Zij moesten dan eerst bij haar
thuis in de kelder of op zolder schuilen
tot ze overgebracht konden worden.
Het waren er vaak 20 tot 30 tegelijk.
zegt Joseph. Er waren erbij die beloof-
den om later te betalen, bij terugkomst
na de oorlog. Maar volgens Joseph zijn
deze beloftes nooit ingelost. Moeder
heeft voor haar werk nooit geld gekre-
gen... Het overzetten gebeurde altijd
,s nachts. Duitse grenswachten moesten
eerst worden omgekocht. Twee huur-
mannen, Louis Hautvast en Guillaume
Machiels, traden samen met Modest
op als “passeur d`hommes”.

Dan komt het verraad. Voor Joseph zijn
het zeer emotionele herinneringen. De
Duitse soldaat is omgekocht zoals bij
voorgaande gelegenheden. Toch opent
de wachtpost het vuur als de passeurs
cl'hommes met de vluchtelingen arrive-
ren. De juiste reden hiervoor heeft men
nooit kunnen achterhalen. Waarschijn-
lijk was de actie verraden en hadden de
Duitsers de omgekochte soldaat vervan-
gen. Mogelijk was er een hogere in rang
aanwezig zodat de wachtpost Wel schie~
ten moest. He'lin Modest wordt in de
rug geraakt. Met de kogel in zijn lijf
weet hij nog op eigen kracht het huis
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van Ioseph te bereiken. Op de keuken-
vloer sterft hij. In Richelle staat een
monument voor hem.

In de avondschemer stopt voor het
huis van de familie Pelzer een auto met
twee Belgische collaborateurs. Moeder
Cornélie wordt in de auto gesleept en
afgevoerd. Ioseph is dan nog maar juist
5 jaar. De last van de herinnering aan
deze gebeurtenis zal hij zijn leven lang
bij zich dragen. Ook de twee buur-
man nen, Hautvast en Machiels, wor-
den meegenomen. Een vrouw uit Moe-
lingen heeft hen verraden. Ze worden
gevangen gezet in Luik en alle drie ter
dood veroordeeld. De doodstraf wordt
gelukkig niet voltrokken en men
brengt de gevangenen naar Duitsland,
waar ze dwangarbeid moeten verrich-
ten. Na de wapenstilstand van l 1
november 1918 keren de moeder van
Joseph en de passeurs Hautvast en
Machiels broodmager maar levend
naar Moelingen terug. Hun namen
staan daar op het oorlogsmonument.
Na de oorlog komt een neef van de

Het monument in Richelle. Op de gedenkplaat in het midden staat te lezen:
"Modeste Hellin Heroique Fasseur Tue Glorieusement à Mouland le 1 Novbre 1916".
Foto: J.P. Piters, 1999.

familie naar Moelingen. Hij heeft als
soldaat aan de IJzer gevochten en daar
de hel overleefd. Samen met moeder
gaat hij naar de vrouw die de zaak ver-
raden heeft. Hij wil wraak nemen maar
moeder kon hem in bedwang houden.
De verraadster vlucht naar Eijsden.

Het weghalen van zijn moeder staat
Joseph nog helder voor de geest. We

De gedenkplaats voor de oorlogsslachtoffers op het kerkhof van Moelingen. Op
de bordjes vinden we de namen van mevrouw C. Pelzer, van Louis Houtvast en
Guillaume Machiels, met telkens de aanduiding P.P. 14-18. P.P. staat voor prison-
nier politique.
Foto: J.P. Piters, 1999.

zien dat hij het niet heeft kunnen ver-
werken: vader weg, zussen weg en moe-
der bruut voor zijn ogen opgepakt. De
grootouders zijn dan reeds dood. In
shocktoestand loopt loseph door Moe-
lingen. Hij wordt enkele dagen opgeno-
men door de familie Habets. Daarna
brengt men hem naar Eijsden. Hij ver-
blijft twee dagen bij zijn zus in Caes-
tert1 vervolgens in Maastricht en
daarna in Breda. Eenzaam, opstandig,
verdrietig en verward gooit hij daar een
baksteen door de ruit. Hij wordt dan
“ergens ten noorden van de Rijn”
gebracht waar een strenger regime
heerst. Daar verblijft hij de verdere
oorlogsjaren. Na de oorlog brengt een
vrouw hem terug naar Moelingen en
wordt hij herenigd met zijn ouders.

We kunnen begrijpen dat hij tegen-
woordig niet veel meer vertelt over
deze oorlog en de draad. Joseph Pelzer`
nu 88 jaar oud, beleeft deze emotio-
nele gebeurtenissen uit zijn kinderja-
ren als de dag van gisteren...

l-'tï'ïílj-f jenkcns
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Tussen Moelingen en Eijsden

Eind 1998 verscheen: Kroniek van een dorp in oorlog Neerpelt 1914-1918
Het dagelijks leven, de spionage en de elektrische draadversperring aan de
Belgisch-Nederlandse grens tijdens de eerste wereldoorlog.
Schrijver is dr. A. Vanneste, filoloog aan de Universiteit van Antwerpen.

In de pers wordt het boek verdeeld
ontvangen: de professor zou onder
meer pronken met oud nieuws... Nu,
pronken met oud nieuws doet het
boek zeker niet. De elektrische draad-
versperring, ook wel de “draad des
doods” genoemd of gewoon “draad” is
bij de betrokken grensbewoners wel
degelijk bekend. Maar mensen die in
1915, toen de draad geïnstalleerd werd,
15 jaar waren, zijn nu 99 jaar. Daarbij
komt dat de gebeurtenissen rond dit
“Ijzeren Gordijn” in het niet vielen bij
hetgeen zich afspeelde in de loopgra-
ven, rond Ieper en de Ijzervallei. Na de
oorlog verscheen hier en daar in de
regionale pers wel eens een artikeltje
maar in de traditionele geschiedschrij-
ving over de Eerste Wereldoorlog ont-
breekt het onderwerp nagenoeg hele-
maal. Men kan stellen dat de draad in
de vergetelheid geraakt is. Professor
Vanneste komt de eer toe het verhaal
van de draad weer voor het voetlicht
gehaald te hebben. Geen eenvoudig
karwei. Vele gemeentearchieven, kloos-
terarchieven en militaire archieven zijn
geraadpleegd. Vijf jaar heeft hij aan dit
boek gewerkt. Met veel geduld maar

vooral ook met veel liefde. Het is het
verhaal van het “kleine leed” aan de
grensversperring versus het “grote
leed” aan het Westfront.

De ondertitel van het boek luidt: Neer-
pelt 1914-1918. Hier had evengoed
iedere andere plaatsnaam kunnen
staan. De redactie van Uit Eijsdens Ver-
leden wil daarom in deze aflevering een
aansluiting maken voor wat betreft de
grensversperring in Zuid-Limburg, met
name tussen Eijsden en Moelingen.

Wanneer op 28 juli 1914 de Eerste
Wereldoorlog uitbreekt, hoopt de dan
nog jonge staat België neutraal te blij-
ven. Koning Albert, gehuwd met een
nicht van de Duitse Keizer, doet per
brief van 1 augustus een dringend
beroep op zijn neef om op grond van
hun “familiale en vriendschappelijke
banden” de gevoelens tegenover zijn
land, België, te willen herbevestigen.
Immers, op 31 juli kreeg België van de
Duitse regering een bericht: geen
enkele trein mocht de grens meer over.
Dit werd aanleiding tot een algehele
mobilisatie: vaders, echtgenoten en

zonen werden weggeroepen van huis
en haard. In veel gevallen zullen zij
nooit meer terugkeren. Duitsland valt
op 2 augustus van dat jaar Luxemburg
binnen en overhandigt .diezelfde dag
een verzoek (lees: ultimatum) aan de
Belgische regering: Duitsland wil over
Belgisch grondgebied trekken onder
het voorwendsel een Franse aanval op
Duitsland af te slaan. Indien dat niet
toegestaan wordt, zal België als vijand
beschouwd worden. In de vroege mor-
gen van 3 augustus wordt afwijzend
geantwoord op dit “verzoek”. Groot is
op 4 augustus rond 9 uur <s morgens
de opwinding in Moelingen: De Prui-
sen zouden in aantocht zijn! Enkelen
trekken per fiets naar Warsage om zich
te overtuigen. Rond 10 uur is het
zeker. De schrik verspreidt zich snel
door de gemeente en men begint aan
vluchten te denken. Moeders halen in
allerijl hun kinderen uit school. Mijn-
heer pastoor doet zijn best de gemoe-
deren te bedaren: hij opent de kerk en
zet zijn kudde aan om tot God te bid-
den. Immers, noch burgerlijke, noch
militaire overheid geven de inwoners
enige inlichtingen over wat hen te
doen staat en de burgemeester is als
eerste gevlucht. Wanneer rond 11.30
uur de eerste Duitse soldaten arrive-
ren, is een vierde deel van de (toen)
650 inwoners reeds de grens over.

Twee foto's, gepubliceerd in De Katholieke illustratie van 5 september 1914. Het bijschrii't |uidde:"Oor|ogsfoto's uit Noord-Oost-
België: het door de Duitsers wegens schieten op de troepen geheel verwoeste Belgische dorp Mouland. 0 interessante kiekjes
uit dit schrikkelijk beproefde plaatsje aan de Jeker (sicl), dat de verbitterde Duitsers wegens de sluipmoord op hun soldaten zo
goed als geheel in brand hebben gestoken.”



Liep die eerste dag tamelijk rustig af,
5 augustus zou er anders uitzien.
Vanneste: Aanvankelijk wisten de
Duitsers niet zo goed welke politiek ze
ten aanzien van België zouden voeren.
Moesten ze het land zoveel mogelijk
sparen, zodat het na een overwinning
zo goed als ongehavend bij Duitsland
kon worden ingelijfd? Of moest de
Belgische eenheidsstaat gebroken wor-
den door het versterken van de span-
ningen tussen volksgroepen en klassen
zodat het land gemakkelijker overwon-
nen kon worden?

Het scenario bleek geheel anders te
zijn. Het leger had zijn kamp opgesla-
gen in de uitgestrekte velden tussen
Moelingen, cs-Gravenvoeren, Warsage
en Berneau. Rond de middag van de
vijfde augustus werden de eerste vijf
huizen in de as gelegd. Andere huizen
opengebroken en geplunderd. Beladen
met wijn, likeur, suiker, vlees en boter
kwamen de Duitsers naar buiten ge-
kropen. De Belgen hadden de bruggen
van Visé en Argenteau doen springen.
Om bij Lixhe een nieuwe brug te kun-
nen slaan, werden ladders, planken,
deuren en poorten afgebroken en mee-
genomen. Paarden werden uit de

Het tracé van de elektrische draadversperring. Foto uit: Vanneste, Kroniek van een dorp in oorlog, dee 1.
staal! *si-t*

stallen gehaald om de volbeladen kar-
ren te trekken. Hierna restte alleen nog
geweld: brand stichten en moorden.
Moelingen, Warsage, Berneau en Vise'
worden in brand gestoken, verschil-
lende burgers weggevoerd en ver-
moord. Tussen 5 en 18 augustus zullen
in Moelingen 63 huizen geheel of
gedeeltelijk afgebrand zijn.

Voor de inwoners van Moelingen wordt
duidelijk dat vluchten het zekerst is:
mijnheer pastoor gaat de gemeente
rond om de mensen te waarschuwen.
De ligging der gemeente, op enige
minuten afstand van het Nederlandse
Eijsden, is een geluk voor de inwoners
van Moelingen. Het grootste deel der
inwoners vindt daar bij familie en ken-
nissen een onderkomen. Maar ook vele
anderen zullen later de weg naar Neder-
land volgen. Nederland dat neutraal is
en dit wenst te blijven. België heeft dat
ons land niet altijd in dank afgenomen,
maar diezelfde neutraliteit biedt voorlo-
pig bescherming en onderdak aan de
duizenden vluchtelingen die komen
gaan... Vanneste: Overduidelijk blijkt
dat konze noorderburen de ontredderde
vluchtelingen moedig, waardig en met
tomeloze inzet hebben onthaald.

Na 1915 komen de vluchtelingen die
door de draad en via Nederland en
Engeland naar het front willen. Moe-
lingen, en ook Eijsden, zal daaraan in
heel België bekendheid ontlenen. De
allerlaatste vluchteling zal tevens,
(mogen we het zo zeggen?} de eerste
asielzoeker zijn. Op 10 november 1918
presenteert zich keizer Wilhelm II bij
de Belgisch-Nederlandse grensover-
gang in Eijsden. Bij zijn nicht in Brus-
sel hoefde hij niet aan te kloppen, het
antwoord op de brief van 1 augustus
1914 was toch echt verkeerd gevallen.
De Belgen in de Voerstreek willen,
wanneer ze horen van zijn komst, de
Duitse keizer te lijf gaan. Maar onze
W'ilhelmina heeft “courage” en neemt
de keizer, zijn gevolg en de wagon met
zilver gastvrij op. Het laatste kan nu
nog bezichtigd worden in Doorn.

Zoals Vanneste in zijn boek beschrijft,
ontstaat om diverse redenen bij de
Duitsers de “drang” om de grens van
Vaals tot Cadzand hermetisch af te
sluiten. Een grens van 180 krn lang.
Formeel wordt de Nederlandse rege-
ring van dit plan in kennis gesteld.
Men heeft immers met een neutraal
buurland rekening te houden. Maar
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het besluit tot afsluiten is dan al geno-
men en de gedetailleerde plannen lig-
gen reeds klaar. De Nederlandse rege-
ring lijkt zich enigszins afzijdig te hou-
den en ziet het aan. We zijn in 1915.
Limburg heeft de eer om het eerst aan
de beurt te zijn. De werken beginnen
april 1915 aan het Drielandenpunt
[toen nog Vierlandenpuntl) bij Vaals.
Vaals en het Vaalserkwartier - het
stukje Aken dat aan Vaals is vastge-
bouwd - worden van elkaar geschei-
den. Vandaaruit is het traject tot aan
de Maas 28 km lang. Tot en met 15 juli
waren de troepen voor de aanleg van
de draad in Gemmenich gelegerd,
daarna in Teuven. Op 13 augustus ver-
huizen ze naar Sint-Martens-Voeren
en op maandag 16 augustus trekt de
compagnie naar 's-Gravenvoeren. Vol-
tooid was de draad pas toen hij onder
stroom gezet werd. Dat gebeurt voor
de eerste 18 km, van het Vierlanden-
punt tot bij Ottegroven, op maandag
23 augustus. Op zondag 29 augustus
1915 komt de rest (tot aan de Maas)
aan de beurt. De stroom die hiervoor
nodig is, wordt genomen van de
bovenleiding van de lijn Aken-Kohl-
scheid, onderdeel van de Akense Tram-
maatschappij. Op drie plaatsen wordt
een beek van enig belang gekruist: de
Geul bij Sippenaken, de Gulp bij Zin-
nich en de Voer bij Ketten. Ten
behoeve van de bewaking worden bij

Hiv-:u .saw-miv

deze overgangen brugjes aangelegd.
Voor burgers zijn er doorgangshekken
(zie kaart) bij 's-Gravenvoeren en Teu-
ven. Ze mogen slechts weinig en onder
strenge voorwaarden gebruikt worden.
De draad, aangelegd op Belgisch
grondgebied, volgt niet overal de
grens. Een deel van het Belgisch
grondgebied komt ingeklemd te liggen
tussen de draad en de Nederlandse
grens (die ook niet overschreden mag
wordenl). Gehuchten worden daar-
door van hun gemeente en van hun
parochie afgesloten. Zo Ottegroven
van “s-Gravenvoeren. Maar ook Teuven
en Sippenaken liggen in het grensge-
bied. I-let spreekt voor zich dat hier-
voor allerlei speciale maatregelen ver-
eist waren en dat dit het leven voor de
vele betrokken burgers nog meer ont-
regelde. Zo moesten jongens uit Teu-
ven langs de Plank en Kattenrot naar
de Ursulinen in Voeren om onderwijs
te kunnen volgen. Omwille van de uit-
zonderlijke omstandigheden mochten
jongens in een meisjespensionaat! Ook
de gewone dagelijkse zaken werden
bemoeilijkt: medische zorg, inkopen
enz. En natuurlijk was het leven met
de draad niet gemakkelijk. Voor de
grensbewoners, nog nauwelijks bekend
met elektriciteit, was 2000 Volt bijna
magisch. In 1915 beschikt in Neder-
land 13 % van de huishoudens over
elektriciteit. In België is dit percentage

Het monument voor de slachtoffers van de elektrische draad in het bos tussen
Teuven en Beusdael. Op de plaquette boven is een draadversperring te zien met
een man die slachtofier ervan geworden is. Beneden is op de gedenkplaat een
kruis met daaronder de volgende tekst gebeiteld: "Aux victimes Belges - Alliés
qui decicent ici par le fil electrique 1914 - 1918. Erigé par M. le Comte J. d'Outre-
mont en 1920. Mutilé par les nazis en 40-45 restauré en 1962".
Foto: J.P. Piters, 1999.

lager. Vanneste merkt op dat men hier
en daar wat meer bekend was met
“gloeiende peren'ï

Vluchtelingen zullen zich blijven aan-
dienen. Langzaam zal het “grensver-
keer” weer op gang komen. Aanvanke-
lijk onbeholpen (met de nodige onge-
lukken), gaandeweg met meer kennis
van zaken. Slachtoffers zullen blijven
vallen. Wij verwijzen hiervoor naar het
ooggetuigenverslag van I. Pelzer uit
Moelingen. Hoeveel mensen dodelijk
verongelukt zijn is niet bekend. Van-
neste schat hun aantal op 500, vluchte-
lingen én helpers, mensen die hun leven
gaven om andere mensen te helpen...

Na de oorlog is voor al deze slacht-
offers een gedenkteken opgericht. Voe-
renaars spreken van het Monument.
Het werd opgericht in 1920 aan het
kruispunt van de weg naar Beusdael en
de bosweg Lochet (Hombourg) en
Eperheide. Op een hoogte van 225
meter boven de zeespiegel. Precies daar
waar Limburg en Luik hun provincie-
grens hebben vastgesteld. Bij de inhul-
diging defileerde een groep oud-strij-
ders uit de omliggende gemeenten.
Nog geen 25 jaar later zullen de Duit-
sers (alweerl) het monument met de
grond gelijk maken. In 1962 wordt er
een nieuw monument geplaatst: een
grove arduinblok bijna zo machtig als
de overgrote blok in het naburige Gul-
pen! Werd er ook toen gedefileerd? We
weten het niet. Hetgeen we wel weten
is dat dan, 47 jaar na de installatie van
de draad, de slachtoffers uit de grens-
streek niet vergeten zijn. Tijdgenoten
zullen bij deze tweede inhuldiging aan-
wezig geweest zijn. Nu, in 1999 en 84
jaar later, is ook van hen nog maar een
enkeling in leven. Maar het monument
zal er voor altijd zijn. Als hommage
aan de overledenen van toen en als
herinnering voor de passanten van nu:
herinnering aan het leed dat deze
grensversperring veroorzaakt heeft.
Leed dat zich telkens opnieuw, elders
in de wereld, blijft herhalen.

Trees Iacobs
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Een draad aan de grens...

Op 11 november 1998 is het 80 jaar geleden dat er een einde kwam aan de
Eerste Wereldoorlog, een wereldtreffen dat vaak de naam Grote Oorlog mee-
kreeg: het was ook tot dan toe een van de grootste oorlogen ooit -totdat
1940-45 het trieste maar overduidelijke bewijs leverde dat de mens in staat
was om een nog grotere verschrikking teweeg te brengen...

De draadversperring bij kasteel Beusdaei.
Foto uit: Vanneste, Kroniek van een dorp in oorlog, deel 1.

Na de inval van de Duitsers in augus-
tus 1914 trokken de Pruisen vrij snel
naar het Westen, waar hen o.m. aan de
Ijzer al even snel een halt werd toege-
roepen. Vanaf einde 1914 zou daar dan
de vier jaar durende legendarische stel-
lingenoorlog gevoerd worden, in de
loopgraven van Nieuwpoort tot in de
Vogezen. Op deze gemeenzaam
gekende feiten zal ik hier niet ingaan.
Het is overigens vrij merkwaardig dat
het overgrote deel van de publicaties
over de Eerste Wereldoorlog steeds
over de gebeurtenissen aan het Weste-
lijk front handelen. Dit is uiteraard
niet verwonderlijk. De drama”s die zich
daar hebben afgespeeld, de tragiek aan
het Ijzerfront, de gevolgen daarvan
voor het verder verloop van de oorlog
- vooral aangaande Vlaanderen en Bel-
gië - zijn alle van bijzonder ingrij-

pende aard geweest. Wat evenwel vaak
opvalt, is dat de meeste publicaties
doen alsof er in de rest van het land
geen oorlog was, dat er verder in de
rest van België - vooral van Vlaanderen
- niets belangrijks of wereldschok-
kends gebeurd is!

Nochtans was ons land wel degelijk
bezet - laat het dan in Limburg en aan
de Belgisch-Nederlandse grens iets
later geweest zijn dan in de rest van
ons land. Nochtans leed de ganse
bevolking bijzonder fel onder de
onderdrukking van de bezetter - laat
het dan op het platteland iets minder
geweest zijn dan in de stedelijke agglo-
meraties: de sociale vrijheid werd
overal op ingrijpende wijze beknot.
Nochtans werden talrijke gezinnen
geteisterd door de rantsoenering, de

schaarste - en dus door de armoede en
de ontbering. Nochtans werden ook
vele families verscheurd door het feit
dat gemobiliseerden of oorlogsvrijwil-
ligers soms vier jaar zouden doorbren-
gen in de modder en de blubber aan
de Ijzer, ver van huis, van hun vrouw,
van hun kinderen, van hun familie.
Nochtans zouden vele families te lande
naast de al indringende oorlogsmoei-
lijkheden daarbij nog in diepe rouw
gestort worden omdat vader of kind
gesneuveld was...

Dergelijke tragiek was uiteraard niet zo
sensationeel als de legendarische veld-
slagen bij de Marne, de Somme, Ieper,
Houthulstbos, Ramskapelle of Nieuw-
poort. Het was stille tragiek, in de
geborgenheid van een voute waar een
kind geboren werd terwijl vader voor
zijn leven vocht in de loopgraven... De
stille tragiek van een verlaten boerderij
op de heide waar de Pruisen de oogst
kwamen opeisen... De stille tragiek in
de eenzaamheid van armoede en hon-
ger lijdende kleine mensjes die zelfs
geen idee hadden hoever de Ijzer wel
van hun huis lag, hoe de officieren
heetten, hoe een geweer, een granaat,
loopgraven of zelfs een soldatenkoek
er uitzag... De stille tragiek waarbij het
verdriet en de vervreemding schril
contrasteerden met het luidruchtig
kanongebulder en geweergekletter aan
het front... De stille tragiek van het
eenzaam verdriet dat staat tegenover
de sensatie van de militaire gebeurte-
nissen aan het front...

Maar er gebeurde wel degelijk nog iets
anders. Het was niet enkel aan het
front dat er gestreden werd voor de
vrijheid en het lot van het land, maar
ook te lande, inzonderheid door weer-
standers en spionnen - op een totaal
andere wijze dan aan de Ijzer, maar
daarom niet met minder gevaren. Over
deze gebeurtenissen handelt onze pas
gepubliceerde monografie: “Kroniek
van een dorp in oorlog: Neerpelt 1914-
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1918. Het dagelijks leven, de spionage
en de elektrische draadversperring aan
de Belgisch-Nederlandse grens tijdens
de Eerste Wereldoorlogm.

Kroniek van een dorp
in oorlog

Onze meer dan 600 bladzijden tellende
Kroniek mag dan vooral handelen over
Neerpelt en omgeving - o.a. Achel,
Bocholt, Hamont, Kaulille, Lommel,
Mol, Overpelt, Sint-Huibrechts-Lille;
indien andere contreien aan de Bel-
gisch-Nederlandse grens het voorwerp
hadden uitgemaakt van ons onder-
zoek, dan zou het verhaal er echt niet
zo heel anders hebben uitgezien.

Het boek verhaalt chronologisch alle
feiten tijdens de ganse oorlogsperiode,
en dit in een honderdtwintigtal kleine
hoofdstukjes die op elkaar aansluiten:
het schildert het ruim vier jaar
durende trieste maar vaak spannende
oorlogsleven van de gewone man aan
de Belgisch-Nederlandse grens, met de
elektrische draadversperring en de
spionage als rode draad door het ver-
haal... Het boek lijkt soms wel op een
spannende avonturenroman, maar
bevat enkel wetenschappelijk onder-
bouwd feitenmateriaal en bijna 600
foto's. Het is echter duidelijk geen
roman, het is jammer genoeg waar
gebeurde, echte geschiedenis...

In het vervolg van deze bijdrage gaan
wij dieper in op de elektrische draad-
versperring.

Intense activiteiten aan de
Belgisch-Nederlandse grens

Men kan niet genoeg de nadruk leggen
op het belang van de talrijke activiteiten
aan de Belgisch-Nederlandse en aan de
Belgisch-Duitse grenzen tijdens de oor-
log. Die activiteiten stonden trouwens
zo goed als allemaal in het licht van ver-
zet of spionage. Wij zetten ze hier even

Een officier test de versperring met een geïsoleerde staaf.
Foto uit: Vanneste, Kroniek van een dorp in oorlog, deel 1.

De draadversperring op het platteland. Duidelijk zijn de porseleinen isolatoren
bij de middelste versperring te zien. Links en rechts van deze middelste versper-
ring ziet men nog een lagere afsluiting met minstens een drietal draden.
Foto uit: Vanneste, Kroniek van een dorp in oorlog, deel 1.
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op een rijtje. Voor de Duitsers stelden er
zich fundamenteel zes problemen:

1. het oversmokkelen van oorlogs-
vrijwilligers naar Nederland

2. de spionage, geleid door in
Nederland gevestigde Britse
inlichtingendiensten

3. de brievensmokkel van en naar
het front

4. het vluchtelingenprobleem
5. de klassieke grenssmokkel
6. het verzet in het algemeen.
Ten eerste was er het overbrengen van
oorlogsvrijwilligers naar Nederland. Het
ging hierbij om het opzetten van lijnen
om ontvluchtingen te organiseren en
vooral om duizenden vrijwilligers naar
het neutrale Nederland te brengen zodat
ze van daaruit het front konden vervoe-
gen achter de IIzer. Voor de Duitsers kon
het natuurlijk niet dat er in een maand
tijd, zoals bijvoorbeeld in december
1914, ruim 5.000 jongelingen over de
grens trokken om zich langs Vlissingen,
Folkestone en Dieppe bij de vijandelijke
legers te voegen. In Folkestone werden
de oorlogsvrijwilligers eerst officieel
ingelij fd bij de geallieerde legers en kre-
gen zij er eventueel een korte opleiding.
Dan ondernamen zij de niet altijd onge-
Ivaarlijke reis naar het Franse Dieppe en
werden zij naar een van de talrijke kam-
pen gebracht, waar zij die nog geen
opleiding hadden genoten, gedurende
een drietal maanden een bijkomende
opleiding kregen. Zo vervoegden onge-
veer 30.000 jongeren het verschrikkelijke
IJzerfront waar hen angst, lijden, ratten,
modder en het onmenselijke loopgra-
venbestaan wachtte in de zware West-
Vlaamse blubber. De Nederlandse auto-
riteiten lieten de overtochten over het
Nederlands grondgebied oogluikend toe:
het volstond immers officieel dat de
vluchtelingen aan de Nederlanders ver-
telden dat zij in Engeland werk gingen
zoeken...
Ten tweede ondervonden de Duitsers
dat er regelmatig berichten van mili-
tair-strategisch belang werden overge-

bracht naar Nederland. Het ging hier
dus niet meer en niet minder dan om
de goed geoliede organisatie van de
inlichtingendiensten - de zogeheten
ogen van het leger - door middel van
de smokkel naar Nederland van brie-
ven en berichten voor de daar geves-
tigde Britse inlichtingendiensten.

Ten derde werden er heel veel brieven
naar en van de frontsoldaten overge-
smokkeld. Familieleden van aan het
front strijdende soldaten schreven
inderdaad brieven naar hun jongens.
Soms gebeurde dat in Nederland zelf,
maar meestal werden de brieven in
België geschreven en over de grens
gesmokkeld naar Nederland, vanwaar
ze makkelijk achter het front geraak-
ten. Ook de antwoordpost - de brieven
van frontsoldaten naar het thuisfront -
moest over Nederland komen en ter
plaatse bedeeld worden.

Ten vierde werden er talrijke burgers
en deserteurs naar Nederland overge-
bracht, kortom vluchtelingen van alle
slag. Zoals een Duits auteur het stelt:
“nach Holland war Tor und Tür geöf-
fnet.” Heel wat Belgen en vreemdelin-
gen meenden immers terecht dat de
algemene toestand in Nederland beter
was dan in België of voelden om een
of andere reden de Belgische grond
onder hun voeten te warm worden...
In dergelijke omstandigheden drong
een vlucht naar Nederland zich uiter-
aard op. Er zouden trouwens ook tal-
rijke Duitse deserteurs naar Nederland
vluchten, zelfs al bij de aanvang van de
oorlog.

Ten vijfde was er de klassieke grens-
smokkel. Ondanks de grensbewaking
door de Duitsers, werden er nog steeds
veel goederen overgesmokkeld. Einde
1914, begin 1915 zouden er honderden
vaten petroleum en duizenden kilo-
gram bloem over de grens gesmokkeld
geweest zijn, waardoor heel wat han-
dige grensbewoners zich verrijkten...

Een verantwoordelijke test de
spanning op de versperring.
Foto uit: Vanneste, Kroniek van
een dorp in oorlog, deel 1.

Ten laatste was er het actief of passief
verzet van de bevolking tegen de
strenge maatregelen die de Duitsers
namen over het gehele grondgebied
van bezet België. Daar was o.a. het
drukken en de verspreiding van verbo-
den kranten een mooi voorbeeld van.
Vaak werden er Nederlandse kranten
over de grens naar België gesmokkeld,
uiteraard met foto”s en berichten waar-
van de Duitsers liever niet zagen dat er
in België ruchtbaarheid werd aan gege-
ven. Er was ook nog de vrij systemati-
sche opvang van burgers en militairen
- Fransen, Britten en Belgen - die in
bezet gebied waren gebleven: talrijke
personen zorgden ervoor dat deze ille-
galen konden onderduiken en later
eventueel over de grens raakten.

De Duitsers kregen natuurlijk al snel
lucht van al deze uitgebreide speciale
activiteiten, in het bijzonder in de
grenszones. Een sterke Duitse bewa-
king langs de grenzen, wachtposten
aan alle bruggen en een intense con-
trole van de Schein - met foto en al
dan niet vervalst! - konden het illegaal
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grensverkeer echter niet tegenhouden!
Daarbij komt nog dat, naarmate het
zwaartepunt van de oorlogsactiviteiten
verlegd werd naar de Belgisch-Franse
grens, de Duitsers over minder man-
schappen beschikten om de grens tus-
sen België en Nederland te bewaken of
zo mogelijk hermetisch af te sluiten: zij
moesten hoe langer hoe meer beroep
doen op minderwaardige strijdkrach-
ten. De Militärgouverneur mocht dan
nog wel affiches laten aanplakken
waarin gemeld werd dat het verboden
was om zonder geldige documenten
naar Nederland te vertrekken, het hielp
allemaal bijzonder weinig. En trieste
feiten zoals deze van de nacht van 15
op 16 januari 1915, toen drie Belgische
soldaten die wilden vluchten, onder
een Duitse kogelregen sneuvelden,
waren evenmin een rem op de talrijke
vluchtpogingen.

De eerder opgenoemde activiteiten
waren dus over de gehele lijn bijzonder
hinderlijk voor de bezetter. Het over-
brengen van oorlogsvrijwilligers en de
spionage was zonder meer storend op
militair-strategisch vlak en hinderde de
al bij al niet zo slecht georganiseerde
Duitse contra-spionage. De brieven-
smokkel naar en van het front was
uiteraard ook hinderlijk omwille van
het feit dat dit het moreel van de geal-
lieerde fronttroepen zowel als van de
lokale bevolking ondersteunde en ook
omdat er met de brieven strategisch
belangrijke informatie kon uitgewisseld -
worden - in beide richtingen. Daarom
hadden de Duitsers ook al strenge
straffen op de brievensmokkel gezet:
“Voortaan zullen degenen, die op brie-
vensmokkel betrapt worden, een boete
van 20.000 mark moeten betalen.” De
klassieke grenssmokkel was een streep
door de rekening van de Duitse over-
heid die het economisch leven in bezet
gebied in de hand wilde houden - ten-
minste officieel; wij weten immers dat
er Duitse soldaten waren aan de grens,
die vrij goed konden opschieten met de

smokkelaars. Tenslotte konden het
vluchten van talrijke burgers of militai-
ren naar Nederland en de diverse ver-
zetsactiviteiten gemakkelijk geïnterpre-
teerd worden als een regelrechte aanslag
op het imago van de sterke bezetter die
in staat zou moeten zijn om alles in de
hand te houden...

Daarom ging de Duitse overheid
midden 1915 dan ook over tot een
technisch afsluiten van de grenzen:
het plaatsen van een schrikdraad aan
de grens met Nederland, van een
draadversperring waarop hoogspan-
ningsstroom stond! Misschien zou de
bezetter op die wijze, door van België
een getraliede kooi te maken, het voor
hem ongeoorloofde en clandestiene
grensverkeer kunnen beperken of
tegenhouden... Maar, zoals we zullen
zien, was dat buiten de waard gerekend!

De draadversperring

De idee voor het bouwen van een
grensversperring kwam van een toen-
malig Duits officier, D. Schütte,
adjunct bij een in België actief Duits
inlichtingsofficier. Zijn door de Duit-
sers “geniaal” genoemd plan werd door
het bureau van de Duitse inlichtings-
diensten overgenomen en bij het
Generaal-Gouvernement in Brussel
doorgedrukt. De draad aan de Bel-
gisch-Nederlandse grens was evenwel
niet de allereerste in zijn soort: begin
1915 hadden de Duitsers reeds een
gelijkaardige versperring opgetrokken
in de Elzas, langs de Zwitserse grens.
Het plaatsen van de draadversperring
zelf gebeurde - naargelang van de
plaatsen - tussen april en augustus
1915 - soms zelfs later. Op sommige
plaatsen gebeurde de aansluiting op
het stroomnet meteen na de bouw van
de versperring, op andere plaatsen
gebeurde dat veel later, soms pas in
december 1915.

De bouw van de versperring werd
waarschijnlijk vrij goed voorbereid -
tenminste beter dan sommige bronnen
laten vermoeden. Op 6 juni 1915
stuurde de Duitse gezant een nota naar
het Nederlandse Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken, waarin stond dat de
militaire autoriteiten het nodig geacht
hadden om langs bepaalde delen van
de Nederlands-Belgische grens - eigen-
lijk praktisch langs de hele grens - een
draadversperring aan te leggen. Uitein-
delijk zou de draad aangelegd worden
op Belgisch gebied en ten noorden van
het Drielandenpunt, enkele kilometer
over Duits gebied, voorbij Vaals. Waar
de draad precies zou lopen, hebben de
Duitsers toen niet aan de Nederlanders
verteld: in juni 1915 geeft de bevelheb-
ber van het Nederlandse veldleger
immers de opdracht om uit te zoeken
welk traject de versperring volgt. Wan-
neer de Nederlanders vaststelden dat
de versperring op hun grondgebied
liep, hebben zij de Duitse autoriteiten
verzocht om ze naar het zuiden op te
schuiven.

Originele documenten geven ons een
idee hoe er bij de aanleg van de ver-
sperring werd gewerkt; daar gaan wij
in onze monografie in detail op in.

Technische beschrijving
van de elektrische draad-
versperring

De Absperrung was een meestal twee
meter hoge versperring met vijf tot
tien op 20 à 30 cm van elkaar liggende
zinken of koperen en - vaak om beur-
ten - geladen stroomdraden vanaf
ongeveer 15 à 20 cm van de grond. De
soms tot 5 millimeter dikke draden
waren geïsoleerd door de klassieke iso-
latoren met een doorsnede van onge-
veer 4,5 cm. Dennenhouten en hier en
daar met carboline of teer bewerkte
telefoonpalen werden op 3 à 4 meter
van elkaar in de grond geheid.
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Schets van de elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens.Foto uit: Vanneste, Kroniek van een dorp in oorlog, deel 1.

De draadversperring aan het einde van de oorlog.
Foto uit: Vanneste, Kroniek van een dorp in oorlog, deel 1.

Ongeveer om de 50 meter stond een
hogere paal die de aanvoerleiding
droeg die voor stroom zorgde. Vanaf
die aanvoerleiding werd de stroom
afgetakt naar de versperringsdraden
zelf. Op verschillende plaatsen liep er
niet al te ver van de versperring een
hoogspanningslijn, op ongeveer 50 à
60 m van elkaar staande geteerde
palen. Op regelmatige afstanden werd
de stroom dan afgetakt naar een
Schalthaus. Volgens originele bronnen
stond er om de 2.000 rn een dergelijk
Schalthaus. Een dergelijk procédé
maakte het mogelijk om vanuit een
schakelhuisje bepaalde sectoren al dan
niet stroomvrij te maken. Niet alle
schakelhuisjes waren verbonden met
de hoogspanningslijn. Daar waar de
hoogspanningslijn te ver van deze
schakelhuisjes liep, werd de stroom wel
eens opgewekt met lokale generatoren
in deze op regelmatige afstanden
geplaatste houten barakken.

Aan beide kanten van de centrale
stroomdraad, op 1 tot 6 meter afstand,
naargelang van de plaats en de aard van
het terrein, werden er nog twee rijen
van ongeveer 2 meter hoge bescher-
mende prikkeldraad aangebracht die
evenwel niet onder spanning stond. Het
ging dus eigenlijk om een driedubbele
draadversperring. De palen in de mid-
denstrook waren meestal steviger en
hoger dan de buitenste. Vaak bestonden
de buitenste beschermingen overigens
uit een vlechtwerk van draden, ijzeren
staven, latten of dooreen gevlochten
prikkeldraad.

Uiteraard werd de draadversperring
over haar gehele afstand niet altijd op
precies dezelfde wijze aangelegd: de ken-
merken van het terrein, het soort grens-
verkeer en tal van andere factoren speel-
den een rol in de manier waarop de
Duitsers de versperring bouwden. Zo
zou er niet overal aan beide kanten van
de elektrisch geladen draad een evenwij-
dige beschermingsdraad geweest zijn.
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Naargelang van de bronnen schom-
melde de spanning op de draadversper-
ring tussen 2.000 en 6.000 Volt, in
functie van de plaatsen en de mogelijk-
heden van stroomtoevoer. Over de
spanning van de draad is er eigenlijk
heel wat verwarring. Sommige bronnen
spreken van 200 tot 2.000 Volt, andere
dan weer van 5.000 of 6.000 Volt. Fel-
gen heeft het zelfs, waarschijnlijk een
beetje overdreven, over 50.000 Volt.
Een spanning van 500 Volt lijkt ons
nogal laag te zijn en onvoldoende
garanties te bieden - tenminste voor de
Duitsers. Toch zou dat de spanning
geweest kunnen zijn in de aanvangspe-
riode; later werd zij opgevoerd - wel-
licht omdat de Duitsers dan meer tech-
nische middelen hadden. Vanaf 2.000
Volt konden zij er evenwel op rekenen
dat, wanneer iemand de draad aan-
raakte, de gevolgen voldoende doel-
treffend waren. Het is ook zeer de
vraag of de Duitsers over genoeg tech-
nische kennis beschikten en over een
installatie die technisch toereikend was
om een stabiele voltage te genereren
van meer dan 2.000 Volt. Originele
Duitse bronnen uit de oorlogsperiode
bevestigen trouwens dat de spanning
2.000 volt bedroeg. Wat er ook van
weze, hoe hoger de spanning, hoe beter
dat was om de stroom over een lange
afstand te leiden - dat zullen de Duitse
ingenieurs ook wel geweten hebben.
Maar dat had uiteraard ook voor
gevolg dat er hier en daar een span-
ningsval of spanningspiek kon zijn.

Op regelmatige afstanden stond er dus
een wachthuisje: het was bezet door
Landsturmsoldaten, meestal oudere
soldaten van het Landsturmbataljon
Hagen; soms waren er tot 40 man van
deze 39-plussers in de wachthuisjes
gelegerd. In elk van de wachthuisjes
logeerden er altijd minstens 12 militai-
ren. Het waren trouwens meestal de
genietroepen van de Landsturm-com-
pagnies - eventueel versterkt door
andere eenheden - die de draadver-

sperring hadden gebouwd: het waren
de soldaten van de zogeheten Pionier-
Kompagnie. Een dergelijke groep had
ongeveer een maand nodig om een
tiental kilometer versperring op te
trekken. Duitse bronnen bevatten bij-
zonder weinig informatie over de troe-
pen die de Elektrische Grenzabsper-
rungszaun bewaakten. In feite werd
het grootste deel van de Pruisische
archieven tijdens de Tweede Wereld-
oorlog vernietigd - door Hitler en/of
door de Geallieerden - waarschijnlijk
mede met de overblijvende exemplaren
van de Wachbücher, de handboeken
voor de bewakers.
In bepaalde wacht- of seinhuisjes kon
de stroom worden onderbroken en
stonden er panelen met signaallampen
of andere systemen waardoor men kon
nagaan of er geen abnormale stroom-
onderbreking was in een bepaalde sec-
tor - of de draad bijvoorbeeld niet
ergens was doorgeknipt! Wanneer er
alarm werd gegeven, als de draad bij-
voorbeeld was doorgeknipt, konden de
Duitse wachters zich eventueel vrij
bewegen in de gangen tussen de elek-

Waarschuwingsbord aan de
versperring.
Foto uit: Vanneste, Kroniek van
een dorp in oorlog, deel 1.

trische draad en de beschermdraad -
als die al voldoende breed waren;
,s nachts vuurden ze daarbij meestal
lichtkogels af. De onmiddellijke omge-
ving van de versperring, vooral de
paden tussen de beschermdraden,
werd trouwens steeds zorgvuldig
onderhouden door de Duitse soldaten.

Het gras rond de versperring werd
regelmatig netjes afgemaaid, om te
vermijden dat handige smokkelaars of
passeurs - Warden Oom spreekt van
overzetters - van deze natuurlijke hin-
dernis gebruik zouden kunnen maken
om de versperring te saboteren. Tussen
de beschermdraad en de centrale ver-
sperring strooiden de Duitsers in de
Noorderkempen trouwens meestal
assen, komende van de Overpeltse
Fabriek of van andere fabrieken: zij
harkten de paden netjes aan, zodat ze
gemakkelijk eventuele sporen konden
zien. Nu nog bestaan er paadjes die in
feite gevormd werden door de lanen
die de Duitsers aan weerszijden van de
elektrische versperring voor de verken-
ners en patrouilleurs hadden aange-
legd. Krengen van dieren die tegen de
draad waren aangelopen, werden op
geregelde tijdstippen weggehaald.
Diezelfde geëlektrocuteerde dieren -
fazanten, konijnen, hazen, enz. - waren
voor de bevolking in de buurt van de
draad sorns een welgekomen aanvul-
ling op het karig rantsoen dat hen tij-
dens de oorlogsjaren te beurt viel! Per-
manente wachtposten zorgden daaren-
boven voor een verscherpte controle
aan overgangen aan waterlopen en
spoorwegen. Vooral aan Nederlandse
zijde was er bijna overal een zogeheten
verboden zone van ongeveer 500 meter
breed. In de buurt van de draadver-
sperring werden er waarschuwingsbor-
den aangebracht. Op de paden en
wegen die door de draad liepen waren
er eveneens platen aangebracht met de
Duitse, Franse en Nederlandse tekst:
Doodsgevaar.
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ln de nabijheid van de draadver-
sperring kon er alarm gegeven
worden door middel van enorme
schellen.
Foto uit: Vanneste, Kroniek van
een dorp in oorlog, deel 1.

Hoe dan ook, deze summiere beschrij-
ving van de versperring is niets meer
dan een modelbeschrijving. Het blijkt
duidelijk dat de draadversperring er op
diverse plaatsen of van periode tot
periode anders uitzag. Voor details ver-
wijzen wij andermaal naar onze
monografie.

Aangezien de Duitsers nooit de Belgi-
sche enclave van Baarle-Hertog bezet
hebben, stelde dat soms problemen. In
november 1915 meldde de Duitse
gezant aan de Nederlandse regering
dat Franse en Belgische officieren over
land in burger naar Baarle-Hertog
gekomen waren om er een radiozend-
installatie te bouwen. De Duitsers
beschouwden dit als een militaire ope-
ratie en vroegen aan Nederland dat de
aanvoer van onderdelen zou worden

stopgezet. Om de zo gekoesterde neu-
traliteit te bewaren hebben de Neder-
landers dan maar zelf een versperring
aangebracht rond Baarle-Hertog en
Baarle-Nassau.

De elektrische draadversperring was
hoe dan ook een verschrikkelijke hin-
dernis. Op klaarlichte dag was het zien
alleen van deze grote barrière die het
land afsloot bijzonder indrukwekkend:
zelfs de dappersten rilden over heel hun
lichaam. De doodsdreiging slingerde
zich door polders, duinen, moerassen,
dennenbossen, weiden, velden en heide.
Hier en daar brak een alleenstaand huis
de monotonie van die verschrikkelijke
streep door het landschap. 's Nachts was
het nog indrukwekkender. Van boven
de door de Duitsers gebouwde obser-
vatietorentjes flitsten vaak lichtbundels

Een slachtoffer aan de draadversperring.
Foto uit: Vanneste, Kroniek van een dorp in oorlog, deel 1.
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door de zwarte nacht, flikkerend op de
porseleinen isolatiepotjes of op de bor-
den die de Duitsers langs de draad
hadden aangebracht.

Avonturen met dodelijke afloop aan de
draad kenden hoofdzakelijk twee oor-
zaken. Ofwel werden zij het slachtoffer
van de waakzaamheid van de Duitse
wachtposten, ofwel werden zij het
slachtoffer van hun eigen onvoorzich-
tigheid. Ook die verschillende soorten
ongevallen beschrijven wij uitgebreid
in onze monografie.

Hoe lossen smokkelaars
en spionnen de nieuwe
problemen op?

In den beginne probeerden de streek-
bewoners - daar waar mogelijk - de
draad te ontwijken. In de buurt van
Karine zijn heel wat vluchtelingen en
oorlogsvrijwilligers door de gangen in
de mergelgroeven naar Nederland
gevlucht. Toen de Duitsers lucht kre-
gen van deze geheime ontsnappings-
route, lieten zij de groeven dichtmetse-
len, waardoor Kanne en Vroenhoven
van het overige deel van het bezette
gebied gescheiden werden. In Neeroe-
teren vluchtten velen langs een grote
duiker bij grenspaal 26. Toen ook deze
route ontdekt werd door de Pruisische
grensbewakers, lieten zij deze vlucht-
weg speciaal streng bewaken.

Dat men niet meteen iets vond om
door de draad te raken en dat de men-
sen bijzonder bang waren voor de
onschuldig uitziende draad was dus
vooral te wijten aan het feit dat elektri-
citeit in België toen nog nieuw en
vooral schaars was. Neerpelt kreeg pas
in 1923 elektriciteit. In Nederland was
elektriciteit echter al iets beter gekend:
daar wisten ze reeds wat gloeiende
peren of gloeilampen waren... In 1918
beschikte reeds 10% van de Neder-
landse gezinnen over elektriciteit.
Precies omwille van het toen nog

mysterieuze van de elektriciteit voor de
meeste Belgen verwittigden de ouders
steeds hun kinderen: zij moesten min-
stens op een paar honderd meter van
de draad afblijven! Zo vertelt Ida Mar-
tens uit Luyksgestel het volgende:
“Iedereen was doodsbang voor de
draad. We liepen er een keer met onze
hond naar toe. Hij snuffelde wat bij de
draad. We riepen hem terug, maar het
was te laat. Door de stroom waren zijn
tanden letterlijk uit zijn bek gebrand.”

Hoe dan ook, door de eenzame heide-
vlakten, de bossen en de vennen, heer-
ste er door de eigenaardige plaatsing
van de draad, eigenlijk redelijk ver van
de grens af, toch nog een intens ver-
keer tussen Nederland en België. Kan-
didaten om door de draad te geraken,
waren er uiteraard genoeg, en blijkbaar
vrij snel na het optrekken van de ver-
sperring. Smokkelaars en spionnen
zouden er iets op vinden. De schaarste
in het gebied was zo indrukwekkend
dat sommigen grote risicois wilden
lopen. Daarenboven, dat hebben wij
reeds vermeld, waren er andere, nog
veel belangrijker redenen, om door of
over de draad te geraken... Hoe dan
ook, “[...] wie zich nabij de hoogspan-
ning vertoont, wordt aangehouden of
neergeschoten. Wel gelukt men er al
eens in de Duitsche grenswachters
blind te maken met geld doch over het
algemeen moet de grens met list en
behendigheid, ook soms wel, door
geweld overschreden worden.”

Hier volgt een klein overzicht van de
middeltjes en technieken die de pas-
seurs en smokkelaars gebruikten om
aan de andere kant van de draad te
geraken - in onze monografie komen
deze technieken uitgebreider aan bod,
met talrijke verwijzingen naar concrete
gebeurtenissen. Daarbij moet men
eigenlijk twee evolutiefasen onder-
scheiden in de technieken.

A. Alvorens de grensbewoners - en
vooral de passeurs - enig inzicht kre-
gen in wat elektriciteit precies was, en
dus de geschikte maatregelen konden
nemen om er zich degelijk tegen te
kunnen beschermen, gebruikten zij
eerder rudimentaire middelen.
1. De meest eenvoudige wijze bestond
erin om onder de onderste draad een
kuil of sleuf te graven en onder de
draad door te kruipen. Men moest dan
uiteraard wel diep genoeg graven en
bijzonder voorzichtig zijn.
Nadeel bij deze techniek: niet alle ter-
reinen waren geschikt. Soms was de
grond immers zo hard dat je amper
kon graven. Anderzijds had je voor een
dergelijke klus toch wel een beetje tijd
nodig, zodat het graafwerk in verschil-
lende schiften moest gebeuren. Ie
moest dan maar wat geluk hebben dat
de voorbijwandelende wachtpost de
pas gegraven sleuf niet ontdekte. Daar-
naast moesten de passeurs natuurlijk
bijzonder stil te werk gaan. Anderzijds
werd iemand die met een schop rond-
liep meestal zonder enig argwaan
bekeken door een of andere Duitser:
het kon immers gewoon een boer zijn
die naar zijn land ging.
2. Een andere eenvoudige wijze om
over de draad te geraken was door een
al dan niet dubbele ladder te gebrui-
ken. Aan de ene zijde van de draad
werd de ladder tegen de versperring
geplaatst zodat hij boven de hoogste
draad uitkwam. Dan sprong de passeur
aan de andere zijde naar beneden. In
zeldzame gevallen kreeg men hulp van
de andere kant en kon men met een
andere ladder opnieuw naar beneden
klauteren. Er waren verschillende nade-
len aan deze zeer eenvoudige techniek,
o.a. dat het allereerst en voornamelijk
verdacht leek dat een of meerdere
kerels overdag zowel als “s nachts met
een ladder rondzeulden... Daarenboven
was het gebruik van de ladder bijzon-
der gevaarlijk aan een versperring in
een open vlakte: passeurs werden dan
immers gemakkelijk opgemerkt door
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de wachtposten. Bij dat alles moest
men natuurlijk de ladder eerst zo
geruisloos mogelijk over de niet geëlek-
trificeerde zijdraden krijgen.
3. Toen men merkte dat een tegen de
elektrische draad geplaatste houten
ladder geen gevaar inhield, gebruikte
men ook nog een andere techniek.
Men zorgde voor een ton die men
onder en boven opensloeg. Die ton
werd dan hetzij onder de onderste
draad geplaatst of tussen twee andere
draden. Door de ton raakte men dan
aan de andere zijde van de draad.
Het grootste nadeel was dat het weeral
niet vanzelfsprekend was om met een
ton rond te lopen als je door de Duit-
sers werd tegengehouden. Dezelfde ton
moest dan ook weer zo geruisloos
mogelijk over de niet geëlektrificeerde
zijdraden gewerkt worden.
B. Toen de passeurs, met de hulp van
agenten uit Engeland en/of Nederland
inzicht kregen in wat elektriciteit was
en hoe je er mee moest omgaan, ont-
wikkelden zij dan weer andere en meer
gesofistikeerde technieken.
4. Men kwam te weten dat het wikke-
len van droge wollen dekens rond de
eventueel onder stroom staande dra-
den geen gevaren inhield. Een boven-
en een onderdraad werden omwonden
en men kroop dus door de deken heen
naar de andere kant.
Dit was een vrij eenvoudige techniek,
maar zij kon pas “s nachts worden toe-
gepast. De Duitsers wisten dat immers
ook en duldden niet dat iemand met
wollen deken rondliep. Anderzijds was
een klein regenvlaagje voldoende om
alle plannen in de war te sturen: natte
of zelfs vochtige wollen dekens werden
immers levensgevaarlijk...
5. Een nog beter inzicht in de werking
van elektriciteit deed de passeurs met
metalen emmers naar de draad trek-
ken. Zij vulden ze met water, groeven
ze naast de versperring in en verbon-
den het vocht met de versperring. Er
ontstond dan een kortsluiting of ern-
stige verzwakking van de stroomspan-

ning, zodat het gevaar om door de
draad geëlektrocuteerd te worden veel
kleiner werd.
Deze techniek was natuurlijk niet
waterdicht en vergde heel wat voorbe-
reidingswerk. Voor dat werk hadden de
passeurs aan de draad evenwel niet
altijd voldoende tijd. Als ze dan ook in
de buurt van de versperring met
emmers en draad werden betrapt, was
het tarief gekend...
6. Toen de passeurs nog beter inzicht
kregen in wat isolatie en geleiding pre-
cies waren, gebruikten zij soms kleine
tafeltjes die ze op porseleinen pootjes
plaatsten. Als je op zoln tafeltje stond,
mocht je de draad gerust aanraken...
Ie moest dan nog wel handig zijn om
heelhuids aan de overzijde te geraken.
7. Naar het einde van de oorlog toe
werden de technieken nog verfijnd en
gebruikten sommige handige passeurs
een zelf gemaakt geïsoleerd houten
kader dat tussen de draden kon opge-
spannen worden. De kandidaten-
vluchtelingen moesten dan nog enkel
door het kader kruipen en zorgen dat
ze de geëlektrificeerde draden niet aan-
raakten.
8. Vanaf 1917 zouden de Engelsen
perfect geïsoleerde gummilaarzen en
-matten bezorgen aan de passeurs. De
Duitsers arresteerden echter meteen al
wie in het bezit werd gevonden van
dergelijk bezwarend materiaal.
9. Nog handiger waren de eveneens
door de Engelsen geleverde grote knip-
tangen waarmee de al dan niet geëlek-
trificeerde draad gewoon werd doorge-
knipt. Die techniek liet toe om zeer
snel de overkant te bereiken, zelfs met
grote groepen. De sporen waren even-
wel duidelijk en in de schakelhuisjes
werd er meteen een alarmsignaal vast-
gesteld - maar dan was het meestal al
te laat, althans voor de Duitsers...

Herhalen wij tot slot nog dat ook heel
wat vluchtelingen of spionnen aan de
overkant van de draad geraakten, door
welke techniek dan ook, maar met

medeweten van omgekochte Duitse
wachtposten die maar al te graag hun
karig rantsoen wat wilden aanvullen...

Honderden zijn er aan de draad dood
gebleven... Doch geen honderden,
maar wel duizenden kropen door, over
of onder de schrikdraad naar het vrije
Nederland: spionnen, deserteurs, pas-
seurs, oorlogsvrijwilligers, gewone bur-
gers, smokkelaars. “Dit vereiste een
ongelooflijke moed zowel bij diegenen
die tussen de draden moesten lopen als
bij de man die hen erdoor loodste. Een
indrukwekkende reeks geheime hande-
lingen heeft een geweldige invloed uit-
geoefend op de militaire verrichtingen.
Zonder de onverpoosde ijver van die
mannen en vrouwen had men heel wat
rampen niet kunnen voorkomen.”

Daarom hopen wij van harte met onze
monografie hulde te hebben gebracht
aan onze voorouders die vaak enorme
risico,s hebben genomen... voor onze
vrijheid.

Prof. dr. A. Vanneste

1) ln 1998 gepubliceerd bij de Uitgeverij
Universitas, Middelmolenlaan 121 te B-
2100 Deurne (tel. 038608089). Het boek
kost 1.750,- BEP, te storten op rekening
407-6021301- 15. Bibliografische verwijzin-
gen naar onze bronnen werden niet opge-
nomen in deze bijdrage: men kan ze vinden
in onze monografie.
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Het memorieboek van Breust-Eijsden

In 1901 begint S.H.Wijnen, die dan pastoor is van Breust-Eijsden, allerlei wetens-
waardigheden uit zijn parochie op te schrijven in een aantekenboek, dat hij
noemt: Memorieboek der parochie van de H.Martinus te Breust-Eijsden, begon-
nen 1 januari 1901. Het hinderde hem blijkbaar dat belangrijke gebeurtenissen
niet werden opgetekend, want hij begint het memorieboek als volgt. "A.M.D.G.
Bij mijn komst in deze parochie in maart 1892, was geen memorieboek aanwe-
zig, evenmin een archief of stukken betrekkelijk de geschiedenis der parochie. ”

Opvolgende pastoors hebben het
memorieboek voortgezet tot 4 oktober
1948. Het boek beschrijft voornamelijk
zaken en gebeurtenissen die direct te
maken hebben met de kerk en de kerk-
gebouwen, zoals vieringen van kerke-
lijke feestdagen, installaties van nieuwe
pastoors, toediening van het Vormsel,
jaarlijkse missies, herstellingen aan
kerkgebouwen. Achterin worden onder
de titel “Memorandal sedert 1911” in
15 paginas een aantal feiten uit 1911
en 1912 vermeld. Hier gaat het om
aantallen communies, regels voor de
congregatie, de aflaten “toties quoties”
en dergelijke. De afdeling Memoranda
is twee jaar bijgehouden en aangevuld
met een laatste, korte mededeling over
het aantal communies in 1913.

Het hele memorieboek omvat 103
ongenummerde, handgeschreven pagi- „
na's, aangevuld met enkele kranten-
knipsels en getypte teksten. Het wordt
bewaard in het Gemeentearchief
Maastricht, onder “H.Martinus Breust-
Eijsdeni', inventarisnummer 127. De
Stichting Eijsdens Verleden heeft een
kopie ervan in haar archief.

Zoals de handschriften van de pastoors
verschillen, zo variëren ook hun inte-
ressesferen. De ene pastoor schrijft uit-
voeriger dan de andere en heeft meer
aandacht voor zaken die niet direct
met de kerk of de gebouwen te maken
hebben, maar die de mensen van de
parochie rechtstreeks aangaan. Het is
interessant te zien welke keuzes een
pastoor maakt uit de belangrijke
gebeurtenissen, kerkelijke en wereld-
lijke, die zich aandienen. Daarbij moe-

ten we natuurlijk bedenken dat het
memorieboek in de eerste plaats een
kerkelijke aangelegenheid was en geen
algemene kroniek.

Voor de periode die in deze aflevering
van Uit Eijsdens Verleden centraal
staat, 1914-1918, de Eerste Wereldoor-
log, geven we hieronder enkele frag-
menten uit het memorieboek. De jaren
1914-1918 worden in precies 14 pagi-
na's beschreven door pastoor
Vallen.We citeren, in de tegenwoordig
geldende spelling, de passages die
betrekking hebben op de oorlog en de
gevolgen daarvan voor de mensen van
Breust-Eijsden en de aanwezige Belgi-

V

sche vluchtelingen. De andere beschre-
ven onderwerpen vermelden we met
een of enkele woorden.

1914

Pastoor Vallen begint de beschrijving
van 1914 met zijn installatie op 26 juli
1914. Van de rest van het jaar vermeldt
hij alleen het onderstaande.

Maandag 3 augustus: Oorlogsverklaring
van Duitsland aan het onafhankelijke of
neutrale België en Frankrijk.

Dinsdag 4 augustus drongen de Duit-
sers, wat ten eeuwigen dage een vlek op
hun naam zal blijven, België binnen
zonder vorm van proces hebbende alleen
voor zich de overmacht.

l'Voensdag 5 augustus: 's Morgens ten 7
ure kwam de vluchtende pastoor, de
weleerw. heer I. Drees uit Moelingen te
mijnent aan, alwaar hem in alle liefde

de hospitaliteit aangeboden werd. Hij
verbleef met zijn huishoudster geda-
rende 10 weken op de pastorie waarna
hij op bevel van zijn bisschop, Z.D.H.
Mgr. Rutten, naar zijn verwoeste en ver-
brande parochie moest terugkeren om
degenen die teruggekeerd waren, onge-
veer 200 in getal, in hun stofi'elijke en
geestelijke nood bij te staan.

December 31: De oorlog duurt nog altijd
voort.

1915,1916 en 1917

ln deze drie jaren wordt in het memo-
rieboek bijna met geen woord gerept
over de oorlog noch over zaken die
daarmee verband houden. Alleen op
31 december 1916 schrijft pastoor Val-
len: Oorlog duurt nog steeds voort enwel
heviger dan ooit nu de vage door de
Duitsers c.s. voorgestelde vredesvoor-
waarden door de En tente-mogendheden
met spottend gebaar zijn van de hand
gewezen.

Voor de rest gaat het over nieuwe ven-
sters in de kerk, het polychromeren
van de kerk, de nieuwe kerk van Oost-
Maarland, een patronaat voor jongens,
een nieuwe kapelaan, het bezoek van
de bisschop, de schade door een
cycloon, het uitbreken van mond- en
klauwzeer, de heiligdomsvaart in
Maastricht en de grondwetsherziening
van 1917.

1918

Het jaar 1918 opent met een medede-
ling waaruit gevolgen van de oorlog
blijken: Wegens de schaarste van vlees
en andere voedingsmiddelen werd op 10
april bij gelegenheid van de Congregatie
Pastorum besloten voorlopig geen diners
bij de congregaties en kerkvisitaties meer
te houden.

Dan volgen twee mededelingen, een
over de vorming van een nieuwe rege-



Nummer

83.

december

1999

31 Uit Eijsdens Verleden

-..Marita

á... ...1.
...MJ/-..M4

/..... ...mum-zmwm... zw

ëfizíwímz.
...Ai-04

f-LMM M

ring in Nederland en een over het Lim-
burgse Groene Kruis. De rest van 1918
beschrijft de vlucht van de Duitse keizer
en geeft kort informatie over de Spaanse
Griep. We citeren pastoor Vallen.

Zondag 10 november van hetjaar onzes
Heren 1918, daags voor St. -Martinus,
zal ten eeuwigen dage voor Breast-Eijs-
den blijven een historische dag. Wat is
het geval? Zondagmorgen omstreeks 6
uur meldde zich bij de Nederlandse
wacht aan het “witte huis” ten onzent
een reisgezelschap van 9 auto's aan. De
Hollandse schildwacht, die geen orders
had om gewapende personen toe te
laten, weigerde doorgang te verlenen.
Allen stapten uit de autoš en onder
dezen een voor de revolutie vluchtende
keizer Wilhelm II, koning van Pruisen
en keizer van Duitsland.

Na ontwapend te zijn, begaven zij zich
met hun auto's naar het station. De kei-
zer stapte uit tegenover het huis van
Klippert en wandelde tot aan de over-
weg, waar hij zich direct naar het perron
begaf. Gedurende een gans uur heeft hij
daar op en neer gewandeld. Als een vuur
verspreidde zich dit verschrikkelijke
nieuws door de parochie en in de omlig-
gende kloosters. Van alle kanten kwam
het volk opdagen en toen de keizer voor
hem minder aangename uitingen begon
te vernemen (vooal van de kant der nog
hier vertoevende Belgen) stapte hij in de
inmiddels aangekomen koninklijke trein
uit België en liet zich gedurende de dag
niet meer zien. Hij overnachtte in de
trein, bewaakt door onze soldaten en
's anderendaags, St.-Martinusdag, ver-
trok hij naar Amerongen, 's morgens om

half tien, alwaar hij op het kasteel van
een oude vriend, baron Bentink, voorlo-
pig de gastvrijheid zou genieten. Zijn
trouwen, die hem vergezelden, werden te
Arnhem geïnterneerd.

Zo ging de voorspelling van Joannes van
Leliëndaal in vervulling, die in zijn boe-
ken gesproken had over een Duitse kei-
zer, de laatste van zijn geslacht, de
Hohenzollern, op de troon, en zijn vlucht
naar Holland over de Mokerheide. Dit
laatste is alzo niet uitgekomen.

Ofechter de Entente-mogendheden zul-
len dulden dat hij, de moordenaar van
miljoenen soldaten, zoals zij hem noe-
men, zijn leven in rustige kalmte op
Nederlands grondgebied moge doorbren-
gen staat nog te bezien.r

Enkele dagen na de vlucht des keizers,
komt ook de kroonprins op Nederlands
grondgebied een veilig toevluchtsoord
zoeken. Hij kwam over Oud-Vroenho-
ven Holland binnen, werd ontwapend
en gei'nterneerd op het eiland Wieringen,
in het huis van de dominee. Om beide
gebeurtenissen zal het plaatsje Breast-
Eijsden voor de geschiedenis blijven.' een
historisch plaatske.

Het laatste oorlogsjaar wordt afgeslo-
ten met een mededeling over de
Spaanse Griep, waarbij de aanwezig-
heid van Belgische vluchtelingen in
Eijsden heel even en slechts zijdelings
een rol speelt.

Vanafde lente van dit jaar heeft ook nog
een besmettelijke ziekte onder de naam
van Spaanse Griep de wereld geteisterd.

Tal van slach tofi'ers heeft deze ziekte ook
in onze provincies geëist, vooral perso-
nen tussen de 20 en 40 jaren; ook onder
de geestelijken in Limburg. In onze
parochie stierven en begroeven we van
2 november af tot 26 december 29 vol-
wassenen, behalve de Belgen die over de
grens gebracht werden.

Deze laatste zin is niet helemaal duide-
lijk. Bedoelt pastoor Vallen dat er 29
volwassenen stierven en dat de
parochianen hier begraven werden, de
Belgen elders? Het handschrift lijkt
deze interpretatie te ondersteunen. De
woorden “stierven er” zijn later toege-
voegd. De gedachte van de schrijver
kan geweest zijn: “Er waren veel slacht-
offers, 29 in onze parochie. We begroe-
ven de parochianen hier terwijl de Bel-
gen naar elders gebracht werden.”
Wat de bedoeling van de zin ook pre-
cies geweest is, het drama dat erachter
ligt, is duidelijk.

Het is opmerkelijk dat het drama in de
Eerste Wereldoorlog van onze buren in
Moelingen, slechts enkele kilometers
zuidelijk van Breust-Eijsden, aan het
memorieboek in de jaren 1914-1918
vrijwel geheel voorbijgegaan is. Terwijl
het boek naast kerkelijke zaken toch
ook een aantal wereldlijke gebeurtenis-
sen van binnen en buiten de parochie
beschrijft, is er geen aandacht voor de
gruwelen vlak over de grens, geen ver-
melding van de Belgische vluchtelin-
gen in Eijsden, geen beschrijving van
de dramatische situatie aan de grens.

Willy Ieukens
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32 Uit Eijsdens Verleden

Groepsfoto Gouden Priesterfeest pastoor Alphons Vallen, 13 maart 1930.

Alphons Vallen (1856-1932) was pastoor te Breust-Eijsden van juni 1914

tot zijn overlijden op 13 oktober 1932.

Foto: J. Rouwet, Sittard.
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Pinkers, Eckelrade ?
Receveur, deken Wijck
Alphons Vallen, Breust-Eijsden
Olieslagers, Gronsveld

Van Thiel
Rector Prevoo, Eijsden

Rosier, kapelaan Oost-Maarland
Gerard Stassen, kapelaan Breust-Eijsden

Toine Theunissen, Groot Seminarie
1927-1931
Jan Janssen, Groot Seminarie 1928-1932
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