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Met vouwraam en polsstok over het dodendraad

Het dodel ijke 'i jzere n gon:!ijn' d upeerde vechtl ustige Belge n en
Nedetbndse s mokkelaars.
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en on der de drilden door. D~ vol
ge nde dag was e l niets meer te
zien.
De po st werd in die ti jd verz orgd
door de mennikken van de abdij
van 'lcngerlc , weet Roymans te
verte llen . Zi j m aakt en bij de ver
zen ding gebruik van vliege rs .
Afhankeli jk van de win d richting
ging de post van België naar Ne
de rland of de andere bnt uit.
In Baarle -Nassau , waar het do
dendraad dwars doo r het dorp
liep, spro ngen de mensen een
voudig nnilfhun huizen over
het twee m eter hoge d raad. Nog
sportieve r was ongetwij feld de
Belgische graafd'Oultremenr
die in het vLakbij Vaals gelegen
Sippenileken zo %ijneigen me
thcde c n twtkkelde .

plaatste een verken ner het
vouwraam tussen de d rilden en
hopla,daar piepten de smokke
laars er doorhee n .
Elk plaats je in de grensstreek
telde In di e ti jd wel ee n pur
sm okkelaa rsbe ndes. Nilverloop
van ti jd be schikten zi j allemaal
over een vouwraam. Voor de
smokkel van bi jvoorbeeld keet
en bood het instrument echter
gee n soelaas. Daarvenden de
bendes iets anders op. Het
m elkvee kreegju ten zakken om
de poten o m geen spo ren achte r
te laten en ging 's nachts in ee n
bravaan door de rivier, waar het
dedendraad dwars doo rheen
liep . Middenin de na cht diepten
de sm okkelililrs de bedding van
de rivier uit en leidden de keet -

De leven sgevaarlijke afschet
ding tussen België en Neder
land dupeerde echter niet alleen
de strij dlustige Belgische jon.
gens, maar ook het smokke
laarsgûde dat veel geld verdien 
de met het over de gren s trans
porteren van zee t, beter en pe.
tr cleum, 'D'n ouden smokke
bar' Ttullngs uit het Belgische
Thmbou t venon een list.
H ij ontwikk elde 'd'e bak' , zoals
hij het zelfdestijds noem de .
RoymilflS noemt het een vouw
raam: ee n raamconstructie met
onder en boven twee balkjes van
elk 80 centimeter lengte. m et
daarin een gleufvoor bet robber
van ee n buitenband van ent
fiets . Heel voorzi ch tig en met
robber handschoenen aa n
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zich daar tot militair te late n e m 
schelen, In Frankrijk kwamen
ze lilter weer aan walom de
Duitse' troepen in de rug aan te
vallen.

telingen en sm okkelaars de
grens levend wisten te passeren.
In 1997 vertrouwde hij al zijn
bevindi ngen toe aan het papier,
In het boek 'Kem pische verha
len'. Het gedeelte over het Duit
se 'dodend raad'Jeest als een sa
menvatting van wat de Belgi
sche hoogleraar te m elden heeft.
Royrnans schat dilt ongevee r 50
bewo ners van de Braba n tse
Kempen tussen 19t5 en 19 18
zi jn 'doodgebliksem d' , zoals de
Brab...nders zeggen. Op basis
van de verhalen van zijn ouders,
die rond 189 0 werde n geboren ,
en jarenlang archiefonden:oek
concludee rd e hij dat het dodelij
ke ijzeren gordi jn in het najaar
van 1915 ilf mod zijn geweest.
Enkele maanden durvoor wa
ren de Dui u er s met het span
nen VUl de drilden begonnen.
Directe aanle iding was de groei.
ende stroom Belgische jong elin
gen die viil de Nederlandse ha
yens naar Engeland vluchtte om

Hereerste ijzeren gordijn
van Europastond van 1915
tot 1918 langs de grens
tussen Nederland en Be1gi!.
Op het 180 kilometerlange
hekwerkvan Vaals tot
Cadzand dat het Duitse
Jegertijdens de Eerste
Wereldoorlogopgetrok,
werden naar schatt ing 500
mensen geëlektrocuteerd.
Eenstroomstoot van 2000
yolt maakte een gruwelijk
eind aan hun leven . Nog
eens 2.500 mensen, vooral
Belgenmaar ook enkele
tientallen Nederlanders,
werden In de verboden zone
bij het twee meter hoge hek
doodgeschoten. Belg;sche
en Duitse historid spreken
over ee n "vergeten episode
indegeschiedenis'. Inde
grensregio's wordtechter
met verbazing op de
'onth ullingen' gereageerd.

Door Cerrino Mulcfer
BlADEL· Fons Roymans uit het
Brilb.mtsc Bladel, vlilkbij de
grens met:Belgi~. heeft nog
nooitvan de hooggeleerde pro
fessor van nesre gehoord. De
Antwerpse lette rkundige heeft
ee n 10 0 0 pag ina's tellende ma
n uscript gefabriceer d over 'ee n
onbekend ,biur hoofdstuk' uit
de êerete W~reldoorlog.

Voord~69' i atig~ Roymans
biedt het verhul van vanneste
ech ter ni ets nieuws. Vanafhet
brgin van d~ jaren 80 veracrgde
bi j lil jaar lang rondleidingen
door de Brabantse' Kempen.
Hoogtepunt van de toer, die als
NS-<ûgtoch t bekendheid ver
wieT!eeder de naam 'Smokkel
route ', was ent bezoek aan het
prikkeldrud op de gre ns van
Belgi! met Nederland,
Aan duizenden geïnteres seer
d~n vertelde Roymans over de
ti jd dilt bet prlkkeldraild onder
stroom stond ~n vooral over de
ingenieuze wi jze wurop vluch-
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Eerste Duitse Muur stond tussen Nederland en België
hoofdstuk' uit de Eerste Wereldoor
log. Zij boekstaven hun bevindingen
met foto's, documenten en getui
genverklaringen.
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florerende smokkel tussen Neder
land en het bezette België in te dam
men en de geallieerde spionage
diensten in Rotterdam te dwarsbo
men. Wetenschappers in Duitsland
en België spreken na een jarenlang
onderzoek van een 'onbekend, bizar

volgens Engeland naar Frankrijk
trokken, om de keizerlijke troepen
in de rug aan te vallen. Nederland
was verplicht Belgische mannen die
de grens overtrokken op te pakken
en uit te leveren aan de Duitsers. De
Duitse keizer probeerde verder de
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zand stond 2000 Volt. De Duitse
keizer Wilhelm 11 liet de twee meter
hoge afrastering in 1915 met mede
weten van de Nederlandse regering
oprichten.

Hij wilde voorkomen dat Belgen
via het neutrale Nederland en ver-

Dooronzecorrespondent AdVaessen
BONN - Een elektrische 'muur' tus
sen Nederland en België, die werd
aangelegd door het Duitse leger,
heeft in de Eerste Wereldoorlog
3°00 levens geëist. Op het 180 km
lange hekwerk van Vaals tot Cad-
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Ondanks de vele doden, was
de afschrikkende werking van
het hekwerk gering. Volgens de
onderzoekers slaagden 3°.000
Belgen er in via Vlissingen en
Folkstone de Franse kust te be
reiken. Nederlanders en Belgen .
van wie een aantal veel geld met
smokkel verdiende, bleken zeer
vindingrijk. Sommigen spron
gen met een polsstok over de
versperring.

Anderen staken zich in rubbe
ren pakken ofkropen via houten
vaten door het hek. Na het einde
van de Eerste Wereldoorlog in
1918 werd de versperring snel en
vakkundig gesloopt. Gemeenten
en boeren pikten hout en draad
in .

De onderzoekers hebben een
simpele verklaring voor deze wit
te vlek in de 'geschiedschriving:
Duitse en Belgische historici za
gen het macabere bouwwerk
door de dramatische ontwikke
lingen in de jaren 30 en de Twee
de Wereldoorlog over het hoofd.

versperring tot in detail. Het
bouwwerk - een hek bestaande
uit vijf á zeven draden, die in een
afstand van 30 centimeter op
houten palen waren gespannen
- stond op Belgisch gebied. De
enorme hoeveelheid energie
voor de elektriteit haalde het
Duitse leger uit fabrieken in de
buurt of uit speciaal geplaatste
generatoren die op petroleum
werkten.

Het hek was 's nachts verlicht
en om de paar honderd meter
hielden Duitse soldaten de
wacht. Via alarmdraden werden
ze gewaarschuwd als iemand de
grens wilde passeren. Aan beide
kanten van de versperring be
vond zich een verboden gebied
van 100 á 500 meter. Duitse be
wakers controleerden de grens te
voet ofper fiets.

" Na één keer aanroepen, werd
met scherp geschoten". aldus
Vanneste. De soldaten kregen
van de Duitse legerleiding in

lAP Brussel de opdracht om niet in

de richting van Nederland te
schieten. Het keizerrijk wilde de
neutraliteit van Nederland niet
in gevaar brengen.

Bij de bouw van de versper- ,
ring trokken de Duitsers zich
niets aan van huizen en andere
gebouwen, die vaak zonder par
don werden gesloopt. In de
buurt van Brugge bouwden ze
het hek zelfs dwars door een Bel
gische monnikenklooster. De
Belgische geestelijken vestigden
zich daarna in het Nederlandse
deel van het klooster, vertelt Van
neste.

De Belgische wetenschapper
is decaan van de faculteit filoso
fie en letteren van de Universi
teit van Antwerpen. Hij wil. zijn
onderzoek, dat zes jaar in beslag
nam, eind 1998 in boekvorm pu
bliceren. Vanneste werd geïnspi
reerd door de grootvader van zijn
echtgenote, die spion én smok
kelaarwas.

Elektriscl'J~ Muur

Volgens de Keulse onderzoe
ker Martin Herzog ligt het wer
kelijke aantal doden vermoede
lijk veel hoger. Bij de geschatte
3° 0 0 slachtoffers gaat het vooral
om Belgen, die door de zware
stroomstoten werden verkoold.
Aan Nederlandse zijde vielen
tientallen doden.

Niet meegeteld zijn de levend
opgepakte grensgangers. Zij
werden later door de Duitsers
opgehangen. Verwijzend naar de
communistische DDR, conclu
deert Herzog dat het hek aan de
Nederlandse grens 'de eerste
Duitse Muur' was.

De Antwerpse hoogleraar dr.
Alex Vanneste recon strueerde de


