Meer info
Smokkeltijden is een thema dat
wordt belicht binnen Grensgevallen.
Het project “Grensgevallen” bundelt
en stroomlijnt erfgoedinitiatieven
rond het thema van historische grenzen in GrensPark Kempen~Broek. Deze grensgeschiedenis
werd bepaald door de bodem en fragmenten ervan zitten
nog ingebed in het huidige landschap. “Grensgevallen” wil
het streekeigen verleden -dat legendarisch maar tegelijk
niet écht gekend zijn- tastbaar en zichtbaar maken voor àlle
inwoners van de streek.
Het project speelt zich af binnen de gemeenten Kinrooi,
Bocholt, Bree (provincie Limburg – BE) en Weert (provincie
Limburg – NL). Historisch gezien was die het fluctuerende
grensgebied tussen het toenmalige graafschap Loon, graafschap Horne en Land van Thorn. Meerdere streekbewoners (vrijwilligers, lokale organisaties, ondernemers en gemeentebesturen) werken samen binnen dit project. Ze zijn
actief binnen en over de gemeenten heen.

Meer weten over Grensgevallen? Neem een kijkje op
www.grensgevallen.eu! Alle overige informatie over
GrensPark Kempen~Broek vind je terug in de Bezoekersgids of op www.kempenbroek.eu.
gesubsidieerd door de Provincie Limburg
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Handel en belasting

Pungelaars en zoatmaale

Grenzen en handel gaan van oudsher hand in hand. Handel
houdt in dat goederen worden verkocht of geruild volgens
de wet van vraag en aanbod. Het zich kunnen verplaatsen
van de ene plek naar de andere is dan een voorwaarde om
goederen naar plaatsen te brengen waar ze zeldzamer en
dus waardevoller zijn. Dit gebeurde al sinds de prehistorie,
en handelsroutes over land en water kregen stilaan vorm.
Met de komst van het Romeinse Rijk werden op grote
schaal degelijke heirbanen aangelegd: ze werden gebruikt
voor troepenverplaatsingen van het leger, maar ook voor
vervoer van goederen.

Smokkel is het illegaal over de grens brengen van goederen, dieren en mensen, waardoor belastingen ontlopen
worden. Tot Wereldoorlog II smokkelde het merendeel
van de smokkelaars voor huishoudelijk gebruik. Met de
gesmokkelde levensmiddelen in kwestie of met de bijverdienste die ze overhielden aan de smokkelopdracht, vulden
ze hun beperkte boeren- of arbeidersloontje aan.

Grenspaal in het Kempen~Broek.
© Erwin Christis

Grenzen en hoe ze te herkennen
Vanaf het ogenblik dat mensen zich begonnen te groeperen, voelden zij zich soms ook gedwongen om afstand te
nemen van of bescherming te zoeken tegen andere groepen. Natuurlijke grenzen zoals moerasvlakten, bergketens
en rivieren werden in de loop van der tijd stilaan herleid tot
meer kunstmatige grenzen.
De huidige Belgische en Nederlandse Limburgen zijn al
ruim 1000 jaar een grensgebied. Met de opkomst van leengebieden in de middeleeuwen, gingen de randen van het
graafschap Loon, het graafschap Horne en het Land van
Thorn hier een kruispunt vormen.
Op kleinere schaal waren er ook de grenzen tussen
dorpsgemeenschappen. Het verlaten landschap -heide,
moeras en bos- buiten de dorpen werd door de inwoners
gezamenlijk gebruikt als ‘gemene grond’ om schapen te laten grazen, hout te hakken of turf te steken. Hooguit bestonden er mondelinge afspraken, was de plek gemarkeerd
met rozenhaag of hulststruik, of werd een rudimentaire
zwerfsteen geplaatst … en vervolgens meer dan eens ook
stiekem verplaatst!
Hoe de landgrens tussen Nederland en België loopt, werd
in 1843 vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Van de
388 gietijzeren grenspalen die de grens markeren, staan er
20 in het Kempen~Broek. De palen zijn -de cementen voet
inbegrepen- 2,5 meter hoog en wegen meer dan 300 kilo.

Geldhandel piekte in de Romeinse tijd. © Shutterstock

De nodige weg- en haveninfrastuctuur moest natuurlijk
steeds onderhouden, aangelegd of uitgebreid worden, en
dat kostte handenvol geld aan de machthebber of staat in
kwestie. Die inkomsten werden bij de burgers gezocht: vergoeding op dagelijkse of luxeproducten, op het gebruik van
wegen en rivieren. Dit is het principe achter de verschillende belastingsvormen die al duizenden jaren bestaan.
Inmiddels vormen 26 landen -waaronder Nederland en
België- samen de zogenaamde Schengenruimte waarbinnen sinds 1993 vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal in voege is. Controles zijn verschoven naar
de buitengrenzen en heel wat douanetaken werden teruggeschroefd of verplaatst.

Wist je dat ...
… deze naam afkomstig is van het Luxemburgse
dorpje Schengen, op de grens met Duitsland en
Frankrijk, waar het eerste verdrag werd afgesloten?

Het avontuurlijke aspect en de
extra centjes hielden smokkelaars in hun greep. En dan was
er het financiële aspect: waarom
de staatskas spijzen als het geld
nodig was in eigen gezin? Tegelijk
was het ook fysiek zwaar werk,
met het risico op boetes, arrestatie of verwondingen.
Het kleinste wat hier ooit gesmokkeld werd: 1 paar
kinderschoenen,
het grootste wat hier ooit gesmokkeld werd: 850 schapen door de Altweerter ontginningspionier Bolle Jan.
Zout werd met tientallen kilo’s tegelijk gesmokkeld op het
einde van de 19e eeuw. In die tijd was zout broodnodig
voor de bewaring van vlees. Diepvriezers bestonden nog
niet: een vers geslacht varken van zo’n 100 kilo werd gepekeld met ongeveer 20 kilo zout. Het was in België heel
wat goedkoper in die tijd.
In de jaren 1930 was margarine een gegeerd product: ook
dat was in België goedkoper. Een margarinefabriek uit Bree
kreeg haar productie vrijwel volledig verkocht aan smokkelaars! 30 jaar later was roomboter dan weer de helft
goedkoper in Nederland, met een zwaar georganiseerde
botersmokkel tot gevolg.
“Met zakken van 50 kilo sjouwden we het zout de grens
over. Mijn vader bracht de zoatmalen tot in Nunhem. Te
voet! Omdat zout vocht opneemt, had hij bij aankomst 51
kilo op de nek. Het was weer een pot bier meer. Aan één
zak kon je tien frank verdienen. Vele pungelaars hielden er
een glimmend jasje en een kromme rug aan over.”
(Ties de Wever uit Stramproy)

Douanecontrole
van auto’s in
Molenbeersel,
1956.
© GHK Kinrooi

België-Nederland en Limburg-Limburg

Smokkeltijden

Grensgeval van het Kempen~Broek

Na het Franse bewind van Napoleon waren België en Nederland kort verenigd van 1814 tot 1830 onder koning
Willem I. In het zuiden rommelde echter opstand: op 4
oktober 1830 werd eenzijdig de onafhankelijkheid van
België uitgeroepen. Willem I gaf pas na militair ingrijpen en
langdurige onderhandelingen toe. Ook Limburg werd toen
in een Belgisch en Nederlands deel opgesplitst: die regeling
werd pas in 1839 door koning Willem I geaccepteerd.
De Belgisch-Nederlandse grens in Limburg werd grotendeels door de Maas gevormd. Voor het vaststellen van de
rest van de grens die over land zou moeten lopen, werd
een officiële scheidingscommissie in het leven geroepen.
In de 250 (!) bijeenkomsten werd over elk perceel gediscussieerd waardoor de grens in deze regio uiteindelijk een
kronkelige lijn werd.
Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt in 1843. Gemeenten moesten gebieden afstaan en buren werden gescheiden. Door het verloop van de grens kwamen veel bezittingen aan de andere kant van de grens te liggen. Vaak waren
het akkerpercelen die regelmatig bewerkt moesten worden, met veel grensverkeer tot gevolg.
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Wist je dat ...
… in het inmiddels Belgische Stramprooierbroek nog steeds
een perceel ligt met de vroegere Nederlandse gemeente
Stramproy als eigenaar? Het is aangeduid als ‘weiland Stamproyer Broek, groot 01.18.67 ha’. Stramproy had trouwens
liever bij België gehoord en dat historisch weetje werd verwerkt
in de gemeentelijke vlag die van 1988 tot 1998 gevoerd werd.

Smokkelaar met pungel
wordt aangehouden door
een veldpatrouille.
© Smokkelen in Brabant

Douane
Een douanier is een overheidsambtenaar met verschillende taken. Eerst en vooral heeft hij als grensbewaker toezicht op elke vorm van in-, uit- en doorvoer van goederen
over een grens. Hij heft ook belasting op die goederen,
waardoor hij ontvanger van gelden en fraudebestrijder is.
Doaunabeambten werden vroeger ook wel ‘kommiezen’
genoemd.
De structuur en wetgeving van de Belgische en Nederlandse douane lijkt al heel lang erg sterk op elkaar. Dat
komt omdat ze vóór 1830 lang eenzelfde douane vomden.
Er is een centrale administratie/hoofdkantoor, in respectievelijk Brussel en Rotterdam. Vervolgens een onderverdeling in regio’s/districten, dan afdelingen/posten en tenslotte
teams (vroeger: brigades). In de douaneschool werden
kandidaat-douaniers klaargestoomd. Daarna werden de
afgestudeerden uitgestuurd naar de uithoeken van het land.
Vaste douanebrigades waarvan de ambtenaren verschillende rangen hadden, werkten in shiften. Wie pech had,
zat niet warm aan de kachel of met een dak boven z’n
hoofd aangiftepapieren te stempelen, maar had velddienst.
Men wist maar al te goed dat het uitgestrekte en moeilijk
begaanbare moeras- en heidelandschap hier wemelde van
de smokkelaars. Douaniers lagen dus meer dan eens een
nacht op wacht tussen de struiken in een met wol gevoerde slaapzak. Of ze patrouilleerden tussen de bomen en op
de hei in waterdichte schoenen en beenkappen.

De Royse Reinier Steijvers wordt tegengehouden door douaniers.
© HK Stramproy

Smokkeltocht
Smokkelen werd in de eerste plaats te voet gedaan. De
smokkelwaren werden bij daglicht naar een schuurtje, stal,
meewerkend café of winkeltje nabij de grens gebracht.
’s Nachts vertrok men op pad: bij het ophaalpunt werden
de goederen in een jutezak gestopt, en vaak werden twee
zo’n jutezakken verbonden met een touw. Deze zogenaamde ‘pungel’ kon gemakkelijk over nek of schouder gedragen
worden. Vaak ging men in kleine groepjes op tocht: een
verkenner -de ‘voorloop’- ging voorop. Hij seinde veilig of
onveilig door te fluiten, te hoesten of een sigaret op te
steken. Moesten ze zich snel uit de voeten maken voor
douaniers, dan gooiden de smokkelaars hun pungels in de
kant en gingen op de loop. Later probeerden ze dan de
goederen weer op te halen.
De fiets werd gaandeweg ook vaak gebruikt om te smokkelen: er paste best wat bagage achterop. Het gewone
grensverkeer bestond nog tot een stuk in de 20e eeuw
uit boerenkarren en -wagens, en zij konden grotere en
zwaardere vrachten mee smokkelen.
Auto’s werden later couranter in het straatbeeld en dus
ook in het smokkelverkeer. De goederen konden gewoon
los in de koffer om vervolgens met de gaspedaal diep ingedrukt voorbij het grenskantoortje te rijden, of net stilletjes
en zonder koplampen via sluipwegjes. Een andere optie
was om de normale aangiftecontrole te ondergaan en de
smokkelwaar te verstoppen.

Blik op de dodendraad. © GHK Bocholt

Wereldoorlog I en de dodendraad
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd België
bezet door de Duitse invallers. Nederland was neutraal terrein. Voor mannen tussen 16 en 45 jaar werd grenspassage
niet toegestaan door de Duitse bezetter; andere burgers
moesten in het bezit zijn van een -moeilijk te verkrijgenreisvergunning. Grote aantallen jongens ontsnapten toch
naar Nederland om zo via Engeland het leger aan de IJzer
te kunnen vervoegen.
Vanaf 1915 werd daarom door de bezetter een elektrische
draadversperring opgericht langs de gehele Belgisch-Nederlandse grens. Deze constructie werd terecht de “dodendraad” geheten. Er stond een spanning van 2000 Volt
op: bij aanraking was men op slag dood. De Duitsers patrouilleerden er dag en nacht met het geweer schietklaar.
Door de enorme schaarste in het bezette België, vond er
ondanks de gevaarlijke grensbewaking toch een omvangrijke smokkelhandel plaats. Vanuit het neutrale Nederland
trachtten nogal wat smokkelaars voedsel, vee, medicijnen en
petroleum naar België te brengen. Briefwisseling -die anders
gecensureerd werd-, vluchtelingen en spionnen gingen ook
door de draad.

Rechts het douanehuisje aan sluis 17 van de Zuid-Willemsvaart in Lozen.
Deze douanepost deed ook de controle van binnenvaartschepen.
© GHK Bocholt

Confrontatie
In het begin van de 20e eeuw, toen er nog op kleine schaal
gesmokkeld werd, waren de straffen ook in verhouding. Afhankelijk van wat en hoeveel er gesmokkeld werd, betaalde
de schuldige met een boete en eventueel een nachtje onder arrest. Bij grotere smokkelacties kon de gevangenisstraf
oplopen tot meerdere maanden. De smokkelwaar werd
uiteraard in beslag genomen. Douaniers namen het niet
altijd even nauw. Wanneer een smokkelaar werd betrapt
waarvan ze de persoonlijke situatie kenden, werd -zeker in
geval van armoede of een ziek kind- een oogje dichtgeknepen of de boete ‘vergeten’.
In de jaren 1950 reden pantserwagens de smokkelwaar
over. Om kommiezen van zich af te schudden, strooiden
smokkelaars kraaienpoten. Het waren viertandspijkers, die
autobanden aan flarden reten. De douanebeambten rukten zware versperringsmiddelen aan. Zij brachten Spaanse
ruiters in stelling, en spijkerplanken en vangblokken waarin
smokkelwagens zich klem reden.
Smokkelen nam steeds grotere en criminelere proporties
aan. Door wilde achtervolgingen en gewapende confrontaties, kostte het steeds meer levens. Vele smokkelaars van
‘vroeger’ legden dan ook hun pungel af, en mijmeren nu
over de nachtelijke voettochten door ’t brook.

Smokkelcafé ‘De Grave’.
© HK Stramproy

Binnen in smokkelcafé Biej
Kempkes, waarvan de voordeur
in België lag en de achterdeur
in Nederland.
© GHK Kinrooi

Smokkelcafés...

... en douanekantoren

Ondanks het desolate landschap, waren er vlakbij de grens
toch enkele gebouwen terug te vinden: het waren de grenscafés, in de praktijk beter gekend als smokkelcafés. Sommigen stonden pal op of aan de grens, zoals Kempkes,
Cyrenaica, Hense Koeëb en De Grave. Anderen vormden
stopplekken op een typische smokkeltocht.

Waar wij al snel het woord “douanekantoor” in de mond
nemen, was er een onderscheid tussen ontvangkantoren
en hulpkantoren. Aanvankelijk was er op elk controlepunt
aan de grens een Belgisch én een Nederlands douanekantoor, op zo’n 100 meter van elkaar. Reed je vanuit België
Nederland in, dan moest je stoppen aan het Nederlands
kantoor voor de controle… en omgekeerd.

De cafés waren verbonden aan een woonhuis, waar een
gezin woonde. Vader of moeder hield de herberg open.
Vaak hadden ze ook een buurtwinkelgedeelte waar ze kruidenierswaren als suiker en conserven verkochten.

Autoversperring.
© Smokkelen in Brabant

Een smokkelcafé was een speciaal gegeven: het cliënteel
bestond uit smokkelaars die hun winst kwamen omzetten
in bier, maar ook uit douaniers die na de dienst even hun
verzet wilden. Waar de douanier aan de toog zat, werd
intussen in de achterkamer een vrachtje smokkelwaar opgeladen door enkele pungelaars. Vader tapte bier met een
wettelijke vergunning, maar nam na sluitingstijd de zoutzak
op de rug. Een smokkelcafé balanceerde zo op de landgrens, maar ook op de grens van dag en nacht, en van het
legale en het clandestiene.

Om door de versperring te geraken heeft men van alles geprobeerd: houten vaten, gegraven tunneltjes, wollen dekens,
rubberen handschoenen, omgekochte Duitse wachters ...
niet zonder risico!
Een geniale uitvinding was het passeursraam waar men
door kon kruipen: het
kleine, houten raamwerk met scharnieren,
was bekleed met isolerende fietsband. Het
werd in opgevouwen
toestand meegenomen.

‘Grave Driek’ Verkennis, die samen met
zijn kinderen actief was in het verzet,
ontving na de oorlog een persoonlijke
bedanking van President Eisenhower.
© HK Stramproy

Wereldoorlog II en de pilotenlijn

De smokkel kende weer een piekperiode. De belastingmoraal die sowieso al laag stond, werd vrijwel tot een nulpunt gereduceerd. Een smokkelcategorie apart was die van
het verzet. Als resultaat van de intensieve luchtoorlog zijn
veel bemanningsleden van geallieerde vliegtuigen in bezet
gebied terechtgekomen. Behulpzame bewoners hielpen
hen om uit de handen van de Duitsers te blijven.
Via de zogenaamde ‘pilotenlijnen’ zijn velen van hen, na
diverse omwegen, weer naar Engeland kunnen terugkeren.
Denk daarbij aan netwerken van verzetsmedewerkers
en veilige woningen waartussen een vertrouwensband
bestond. Zo werden de piloten, maar ook Joodse vluchtelingen en ontsnapte krijgsgevangenen, als in een levensgevaarlijke estafette doorgegeven van het ene punt naar
het andere.
Vooral de landgrens was omwille van de voortdurende bewaking een enorm obstakel dat zonder detailkennis van
het terrein moeilijk te nemen was. Douaniers, smokkelaars, politiemensen, geestelijken, veehandelaars, transporteurs, landbouwers, cafébazen en winkeliers -mensen die in
andere tijden vaak tegengestelde belangen hadden- sloegen
de handen in elkaar.
In deze regio waren er pilotenlijnen via Neeritter-Ittervoort-Thorn, Budel, Borkel en Schaft, Oler-Haler-Molenbeersel, en Weert-Stramproy-Bree. De Hei, het Breivin
en het Stramprooierbroek waren daar de meest gebruikte
grensovergangen. De familie Verkennis van smokkelcafé ‘De
Grave’ speelde in deze pilotenlijn een cruciale rol.

Wist je dat ...
… de rijksdiensten te lang op zich lieten wachten voor
de bouw van dat gemeenschappelijk hulpkantoortje?
Bocholt en Weert legden elk 90.000 frank ofwel
4.500 gulden op tafel om de klus dan maar zelf
te klaren. De ene vleugel was een spiegelbeeld van
de andere, zo was er zelfs een Belgische én een
Nederlandse wc!

Douanekantoor
De Kempen / Bocholt

Douanehuisje bĳ
sluis 17 in Lozen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren zowel België als
Nederland bezet gebied. Beide landen hadden een tegenregering in ballingschap die zich aansloot bij de geallieerden. Met hun militaire componenten zetten ze de tegenaanval in.

Later werden de regelgeving en jurisdictie zo aangepast dat
beide douanes eenzelfde gebouw moesten delen. Douanekantoren die nadien werden gebouwd, zoals dat tussen
Kreyel en Altweerterheide, waren al voorzien van twee
vleugels.

Douanekantoortje
Altweerterheide / Kreyel

Smokkelcafé Cyrenaica
‘Bie Fiel’

Douaniers poseren met in beladen, in beslag genomen fietsen.
© Smokkelen in Brabant

Smokkelcafé
‘De Grave’

Op tocht
Kleine pungelaars en huishoudelijke smokkelaars bedienden
zich van heel wat creatieve fopmiddeltjes om de douaniers te misleiden in geval van controle. Zondagse gezinsuitstapjes met de baby erbij zagen er misschien onschuldig
uit, ware het niet dat de kinderwagen een dubbele bodem
had. Nederlandse huisvrouwen gingen even op bezoek bij
‘familie in België’ en kwamen terug met een keukenvoorraadje boter verstopt onder de rokken. Drinkbussen van
boerenknechten en grensarbeiders hadden een verborgen,
dubbele bodem waarin illegaal gestookte jenever vervoerd
werd.

Smokkelcafé
‘Hense Koeëb’

Douanekantoor
Stramproy /
Molenbeersel

Smokkelcafé
De Koekoek
‘Bie Luus’
Smokkelcafé
De Heibloom

Smokkelcafé
‘Biej Kempkes’

Herbergier Fiel Ooms
in gezelschap voor
café Cyrenaica.
© HK Stramproy

Grenspost tussen
Stramproy en
Molenbeersel met café
Hense Koeëb
onmiddellijk daarachter.
© Gemeentearchief
Weert

De echte pungelaars gingen uiteraard niet netjes langs de
hoofdbaan de grens over, maar zochten een doorgang
door de ettelijke kilometers drassig landschap, moerasbosjes, heide en zandweggetjes. Beladen met zware zakken, en
vaak op houten klompen, gingen ze meerdere kilometers
door moeilijk begaanbaar terrein op tocht. Klompen met
een vals profiel waardoor de voetsporen in de tegenovergestelde richting gingen, brachten patrouillerende douaniers op een dwaalspoor.

Wist je dat ...
… een koe zonder loeien stilletjes mee de grens overging
als je stroop rond haar mond smeerde? Daardoor was ze
te druk bezig met smullen! Biggetjes kregen dan weer een
borrel voorgezet en lieten zich -hun roes uitslapend- onder
een grote jas of in een kist achterop de fiets meenemen.

Smokkelcafé De Koekoek. © HK Stramproy

Smokkelcafé Kempkes met de voordeur
in België en de achterdeur in Nederland.
© GHK Kinrooi

