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Welkom!
De nacht valt over het duistere broekbos. 

Enkel het gezoem van honderden muggen en 

een eenzame uil verbreken de stilte. 

Plots kraken takjes en ritselen bladeren. Daar! 

Drie silhouetten in het maanlicht! 

Ze lopen gehaast over het het smalle pad 

met een grote zak over hun schouders. 

Wacht, ligt daar niet de grens?

Deze digitale publicatie bundelt de tentoonstellingsteksten van de tijdelijke 
“Smokkelexpo”. Op de gemeenschappelijke grens van landschappelijke 

erfgoedwerking “Grensgevallen” (Grenspark Kempen~Broek) en openluchtspektakel 
“Euver de grens” (Stichting Buitentoneel Stramproy) ging deze tentoonstelling 

door van 10 tot 25 september 2022. Om de vele verzamelde informatie en 
de productieve samenwerking van de talrijke medewerkers te behouden 

en als herinnering aan de geslaagde expo met zo’n 2.000 bezoekers, 
stellen we met plezier deze bundeling ter beschikking.



GRENS



Wat is een grens?
Vanaf het ogenblik dat mensen zich begonnen te 
groeperen, voelden zij zich soms ook gedwongen afstand 
te nemen van of bescherming te zoeken tegen 
andere groepen. Door de enorme uitgestrektheid van de 
toenmalige bewoonde wereld en door het nog erg kleine 
aantal bewoners waren de grenzen van toen meestal nog 
natuurlijke grenzen: zeeën, stromen, ondoordringbare 
bossen of onoverwinnelijke bergen. Met de uitbreiding 
van de bevolking en het ontstaan van nieuwe technieken, 
vervoersmogelijkheden en betere verbindingswegen 
werden deze natuurlijke grenzen stilaan herleid tot meer 
kunstmatige grenzen.

Grenzen sinds de middeleeuwen
De huidige Belgische en Nederlandse Limburgen zijn al 
ruim 1000 jaar een grensgebied. Met name in deze streek 
vormde het uitgestrekte, drassige landschap op zichzelf al 
een natuurlijke buffer tussen woongemeenschappen. Met de 
feodaliteit (het systeem van leenheren en leengebieden) die 
opkwam onder het bewind van Karel de Grote en van daaruit 
verder groeide, 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’. Zo bestonden 
er afspraken over wie waar al dan niet turf mocht steken, 
schapen en koeien kon laten grazen en hakhout mocht 
kappen. En die werden regelmatig met de voeten getreden. 
Waar de gronden van het ene dorp ophielden en van het 
andere dorp begonnen was immers niet echt aangegeven. 
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! 

Hier en daar stonden ook officiëlere, vierkante grensstenen. 
Zo is er nog steeds ‘de oude meulenstat’, op een plaats (‘stat’) 
in Hugten waar ooit een oude watermolen (‘meulen’) langs 
de Sterkselsche Aa stond. Oorspronkelijk uit de 16e eeuw, 
staat de blauwe hardstenen zuil op het punt waar de 
toenmalige gemeenten Budel, Maarheze, Someren, Weert en 
Nederweert samenkwamen. Ook in de Laurabossen is nog de 
fundering van zulke grenssteen terug te vinden. 
 

België-Nederland en 
Limburg-Limburg
Na het Franse bewind van Napoleon waren België en 
Nederland kort verenigd van 1814 tot 1830 onder koning 
Willem I. Vanuit 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 groten-
deels 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. 
Vanaf 30 juni 1839 werden in totaal 250 (!) zittingen gehouden. 
Over elk perceel werd gediscussieerd; de rechte lijn uit het 
Verdrag van Londen werd uiteindelijk een kronkelige grens. 
Het grenstraject werd daardoor in lopende meter bijna  
dubbel zo lang, en vormde bovendien een ideaal gegeven 
voor smokkelaars.

Afbakeningskaart uit 1714 van grensgebied 
Bocholt-Bree-Stramproy met ‘wilde roose hegge (C)’ 
en hulststruik als plaatsaanduiding.
Bron: GHK Bocholt

Voet van oude grenssteen 
in de Laurabossen.
Bron: GHK Bocholt

Het scheidingsverdrag, waarin beide Limburgen nog verdeeld 
worden door een rechte grens tot aan de Maas bij Thorn.
Bron: HK Stramproy



Gemarkeerde gemeenten met hun verloren grondgebieden 
aan de respectievelijke overzijde van de grens.
Bron: Bewerking Google Maps door Frans Verhaag

Wist je dat… 

… de gemeente Stramproy van 1988 tot 1998 een officiele gemeentevlag voerde? 

BEELD: vlag De vlag bestaat uit vijf horizontale banen, symbool voor de vijf ‘rothen’ 

(buurtschappen) waaruit Stramproy is ontstaan: Torenroth, Heijroth, Breijvensroth, 

Bergeroth en Molenbroekroth. Het bovenste gedeelte (zwart - geel - rood) is 

ontleend aan de vlag van België en het onderste deel (rood – wit - blauw) aan de 

Nederlandse driekleur. Voor het ontwerp is gekozen omdat Stramproy van 1830 tot 

1839 deel heeft uitgemaakt van België. De kleuren zijn bovendien dezelfde als die in 

het officiële gemeentewapen uit 1894.

Wist je dat… 

… de meest oostelijke paal met nummer 1 zich bevindt in Vaals, op het 

Drielandenpunt van Nederland, België en Duitsland; en de meest westelijke 

paal met nummer 369 in het Zwin staat, aan de Noordzeekust? 

Landsgrens in onze regio
Na 12 jaar onzekerheid sinds de Belgische onafhankelijkheid, 
werd de grens in deze streek een feit in 1843. Gemeenten 
moesten gebieden afstaan: zo verloor Neeritter ca 2/3 van 
haar grondgebied met vele boerderijen en bewoners. 
Stramproy verloor 1/3 van haar grondgebied, 
hoofdzakelijk moeras. Bocholt verloor een heidegebied van 
gelijke oppervlakte. 
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.   

Bij de grensscheiding werd Stramproy met zijn ‘rothen’ 
(buurtschappen) aan Nederland toebedeeld. Een aanzienlijk 
deel van de Stramproyer gemene gronden kwamen echter 
in België te liggen: de huidige gebieden Stamprooierbroek, 
Grootbroek en Mariahof. In dat Belgische ‘broek’gebied ligt 
nog steeds perceel D 958 R5 met de tenaamstelling van de 
vroegere Nederlandse gemeente Stramproy als eigenaar. 
Het is aangeduid als ‘weiland Stamproyer Broek, groot 
01.18.67 ha’. 
Een stukje Stramproy euver de grens dus! En er zijn in 
de kadastrale registratie serieuze aanwijzingen dat ook een 
aantal wegen en paden in het Stramprooierbroek van de  
gemeente Stramproy zouden zijn.

Grenspalen
Hoe de grens 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. 
Zo was men zeker dat niemand de grens kon ‘verplaatsen’, 
iets wat vroeger wel eens gebeurde met grensstenen tussen 
de gemene gronden van dorpsgemeenschappen. 
De peervormige top is langs de binnenzijde vastgeschroefd 
aan de paal, en de afwerking gebeurde met olieverf. Officieel 
moeten de palen elk voorjaar gecontroleerd worden door 
afgevaardigden van beide landen, maar in de praktijk lijkt 
deze afspraak vergeten te zijn.

De grenspalen staan soms op vreemde plaatsen: er zijn  
straten met aan elke kant een paal, palen die een boerenerf 
in twee splitsen, om van de Maas nog te zwijgen waar de 
grenspalen beurtelings op de rechter- en linkeroever staan.

Een grens is een arbitraire scheidingslijn, administratief 
uitgestippeld in een hoofdstad ver weg van de lokale cultuur, 
vriendschaps- en familiebanden. Ook de grenspalen in het 
landschap scheiden niet de grensbewoners maar wel de 
landerijen en bezittingen. Door de grenspalen ontstaat geen 
hechte afsluiting: er blijft een intens grensverkeer bestaan, 
het leven houdt niet op bij de grenspaal.

Grenspaal bij volle maan. 
© Erwin Christis



Handel en belasting
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 wil zeggen dat men in het 
bestemmingsland meer waarde maakt voor die goederen 
dan in eigen land. 

Terwijl delen van West-Europa nog onder het ijs bedolven 
lagen, onstond in de vruchtbare sikkel van het oude Midden-
Oosten ’s werelds eerste akkerbouw. Daardoor groeide 
de bevolking én bijhorende handel langs de Nijl, Tigris en 
Eufraat. Naast graan had ook barnsteen veel waarde: deze 
werd via rudimentair aangelegde, internationale routes over 
het vasteland vervoerd. Vanaf 500 v.C. werd dit economisch 
gebied mee opgenomen in het netwerk van zijderoutes, 
waarlangs exotische luxegoederen tussen China en het 
Middellandse Zeegebied werden verhandeld. In die tijd werd 
ook geldhandel courant. Met de opkomst 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. 

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. En dat werd gezocht  waar het het makkelijkst te 
vinden was: als vergoeding op de dagdagelijkse producten 
die de burger nodig had, op het gebruik van wegen en 
rivieren, voor bescherming van de doortocht op goederen 
die uit andere gebieden werden aangevoerd. Dit is het 
principe achter de verschillende belastingsvormen die al 
duizenden jaren bestaan.

Vrij grensverkeer
In 1985 ondertekenden de regeringsleiders van België, 
Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk het eerste 
Verdrag van Schengen in het kleine Luxemburgse 
dorpje… Schengen, nabij het drielandenpunt met Duitsland 
en Frankrijk. In dat verdrag werd oereengekomen om de 
personencontrole aan hun gemeenschappelijke grenzen af 
te schaffen.

Een uitbreiding volgde al in 1986: de Europese Akte, 
ondertekend door de twaalf toenmalige leden van de 
Europese Gemeenschap, stelde vanaf 1993 een interne 
Europese markt in voege met vrij verkeer van personen, 
goederen, diensten en kapitaal. Controles verschoven 
naar de buitengrenzen en heel wat douanetaken werden 
teruggeschroefd of verplaatst. Het Verdrag van Schengen, 
inmiddels een verzamelnaam voor de vele uitbreidingen het 
eerste verdrag, en de zogenaamde Schengenruimte omvat 
momenteel 22 EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen en Zwitserland.

Romeinse munten.
© Shutterstock

Wist je dat… 

… zelfs de kermisdatum van Stramproy terug te voeren is naar handels-

belemmeringen op de grens met Brabant tijdens de 80-jarige oorlog. Tijdens het 

12-jarig bestand mocht het Stramproyer wollen laken niet meer verhandeld 

worden op de markten in Brabant. In 1611 stond de abdis van Thorn daarom toe 

dat Stramproy zelf 4 jaarmarkten mocht organiseren, onder andere met 

half gherstmaand (september). Jaarmarkten werden kermissen, met de huidige 

kermis nog steeds op de  2e of 3e zondag in september.

Wist je dat… 

… dat Schengenlanden sinds 2006 een tijdelijke ontheffing van het verdrag  

kunnen bekomen? Er mogen dan grenscontroles uitgevoerd worden bij een ernstige 

bedreiging van de openbare orde of van binnenlandse veiligheid. We hoeven niet zo 

ver terug te gaan in de tijd voor een voorbeeld: denk maar aan de grensblokkades 

hier om de hoek tijdens de hoogdagen van de coronacrisis!



DOUANE



Douane?
De douane is een overheidsapparaat verbonden aan 
grenzen en bijhorende handel. Een douanier heeft een 
aantal verschillende taken. Eerst en vooral heeft hij als 
grensbewaker toezicht op elke vorm van in-, uit- en 
doorvoer van goederen over een grens. Daarnaast is 
hij ontvanger van gelden: hij heft belastingen op 
goederen. Dit heeft als gevolg dat hij er ook de taak van 
fraudebestrijder bij krijgt. Tenslotte levert hij diensten 
zoals opslag, bewaking en begeleiding, waarvoor een 
vergoeding (retributie) betaald moet worden. 

Een grote organisatie
De structuur en wetgeving van de Belgische en 
Nederlandse douane lijkt al heel lang erg sterk op 
elkaar. Dat komt omdat ze lang -vóór de Belgische 
onafhankelijkheid- 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. In België werd de 
opleiding georganiseerd in Kapellen (niet toevallig vlakbij 
de Antwerpse haven…), in werd Nederland in Elspeet 
opgeleid. Daarna werden de afgestudeerden uitgestuurd 
naar de uithoeken van het land. 

Waar wij al snel het woord ‘douanekantoor‘ in de mond 
nemen, was er een onderscheid tussen ontvangkantoren 
en hulpkantoren. In onze grensstreek gaat het om deze 
locaties van noord naar zuid: 
- Schaft/Achel
- Budel/Hamont
- De Kempen/Bocholt (aan de Zuid-Willemsvaart in Lozen,   
 waar ook de binnenvaartschepen werden  gecontroleerd)
- Altweerterheide/Kreyel
- Stramproy/Molenbeersel
- Ittervoort/Kessenich
- Roosteren/Maaseik 

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. Later werden de regelgeving 
en jurisdictie zo aangepast dat beide douanes eenzelfde 
gebouw moesten delen. Locatiegewijs werd er om en 
om verhuisd naar de Nederlandse of Belgische kant. 
Douanekantoren die nadien werden gebouwd, zoals dat 
tussen Kreyel en Altweerterheide, zijn al voorzien van twee 
vleugels.

Douaniershuisje 

aan sluis 17 in Lozen. 

Bron: GHK Bocholt

Grondplan van grenskantoortje Altweerterheide/Kreyel. 

Bron: Gemeente Bocholt

De woorden ‘kommiezen’ en ‘marechaussees’ vallen steevast als het over douaniers 

gaat. Een kommies is een ander woord voor douanier, afgeleid van het Franse 

commis en in Nederland ook officieel als benaming voor een douaniersrang 

gebruikt. De marechaussee is een onderdeel van het Nederlandse leger, maar met 

politiebevoegdheid. Marechaussees zijn dus geen douaniers, maar zijn ook lokaal 

actief, en werk(t)en vaak samen met de douaniers aan de grenzen. 

Controle aan de grens-

overgang Stramproy/ 

Molenbeersel. 

Bron: GHK Kinrooi

Wist je dat… 

De rijksdiensten te lang op zich lieten wachten op de bouw van dat gemeenschap-

pelijk 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 is duidelijk te zien op het grondplan dat er een Belgische én een 

Nederlandse wc was!

“Douane, dat zijn die mannen die bezoldigd worden 
om ons de voet dwars te zetten bij het realiseren 

van een leven dat niet knelt.” 

((c) E.J.H. Volkmaars, Fiscale cartoons en causeriën)



Douaniers van de oudheid…
Wie was de eerste douanier? De oudst gekende tollenaars 
duiken reeds op in het Egypte van de farao’s. Het waren 
tolheffers op wegen, bruggen en rivieren. Bij de oude 
Grieken en Romeinen verfijnde het takenpakket zich. 
Zeker het Romeinse rijk, met een gigantische legermacht 
en grote bouwwerken zoals de aquaducten, arena’s en hei-
rbanen, slorpte veel geld op. Ze hadden dan ook innings-
posten staan op grote kruispunten, en aan de buitengren-
zen van het rijk werden erg zware belastingen geheven op 
in- en uitvoer van goederen. De douane-administratie  
in de klassieke oudheid was erg uitgebreid. Maar ook 
smokkel, belastingsontduiking en vriendjespolitiek van  
oneerlijke vrijstellingen hoorden erbij: dit droeg uiteindelijk 
mee bij aan het einde van het Romeinse rijk. 

In de eeuwen daarna vond in West-Europa een algemene 
terugval plaats op het vlak van bovenlokaal beleid en  
organisatie, er was geen sprake meer van een belastings-
systeem, georganiseerde geldhandel of douaniers. 

… en van de middeleeuwen
De trend keerde weer in de 13e eeuw met een bevolkings-
explosie en de opkomst van de steden. Het politieke 
machtstoneel was een mengeling van koningen, leenheren 
met deelstaten, kleine vorstendommen, graafschappen en 
hertogdommen, steden met eigen rechten, heerlijkheden, 
en ook het kerkelijke domeinen. Geld wordt weer hét 
betaalmiddel bij uitstek en alle voorgaande heersers hieven 
verschillende soorten belastingen op beladen paarden 
en karren, op gebruik of productie van levensmiddelen. 
Zo waren er tollen, accijnzen, invoerrechten, tienden, licenten, 
octrooien… en voor elk van hen waren er ontvangers aan 
het werk. Ondanks de veelheid van partijen en belastings-
vormen was er geen administratie en stelde ieder zijn 
wetten. Eerlijkheid was vaak ver te zoeken: de rijkste partijen 
zoals gilden en geestelijken bedongen prijsverlagingen en 
vrijstellingen.

Op weg naar een 
eenvormig systeem
We noteren enkele succesvolle maar tijdelijke pogingen tot
het vormen van een centraal belasting- en douanesysteem 
onder de Habsburgse heerschappij tijdens de 15e en 17e eeuw, 
met name onder Karel V en onder de aartshertogen Albrecht 
en Isabella. Maar pas in de 18e eeuw vond er een grondige 
hervorming van de oude tollen tot een modern douane-
systeem plaats. Die eer komt de Oostenrijkse keizerin 
Maria-Theresia en haar ambtenaren toe. 

Na de Franse Revolutie werd het politieke regime in de 
Lage Landen bepaald door de Fransen. Zij hanteerden 
een volledig uitgewerkte douaneadministratie, met talloze 
ontvangkantoren. 

In 1830 zag de Belgische staat het levenslicht en kwam 
Doaune en Accijnzen onder het ministerie van Financiën 
terecht. In Nederland werd de bestaande douane voortgezet. 

Middeleeuwse afbeelding van tolheffing langs de weg. 

Bron: Uit ‘Geef aan de tollenaar’ via Nationaal Museum 

voor Douane en Accijnzen

Belgische douanier in 1831. 

Bron: Uit ‘Geef aan de tollenaar’ via Nationaal Museum 

voor Douane en Accijnzen



Controle met 

de prikstok in 1933. 

Bron: Uit ‘Ons Land’ 

via GHK Kinrooi

Aan het werk bij de grens
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. De vraag was waar, dus lagen douaniers 
meer dan eens een nacht op wacht tussen de struiken, of  
patrouilleerden ze tussen de bomen. 
Doorgaans was de tewerkstelling van een douanebeambte 
langs de grens tijdelijk op een bepaalde locatie. Dat beleid 
was er om te voorkomen dat douaniers te nauwe banden 
zouden krijgen met de lokale bevolking, waardoor hij zijn  
taken minder streng zou uitvoeren. 

De kleren maken de man
Eind 19e, begin 20e eeuw droegen zowel de Nederlandse 
als de Belgische kommiezen nog een zwart uniform met 
militaire snit. Maar in de loop van de 20e eeuw schakelde 
België over naar een kaki uniform, en de Nederlanders 
werden in het groen uitgedost. Beiden werden trouwens 
recent weer in eenzelfde kleur gestoken: donkerblauw.

Voor de velddienst was een stevige werkmansbroek, een 
paar ingevette waterdichte schoenen en twee beenkappen 
geen overbodige luxe. De douaniers van dienst waren ook 
in het bezit van een nachtuitrusting: een met wol gevoerde 
slaapzak (‘schapezak’) die hen tijdens het lange wachten 
tussen de struiken moest beschermen tegen de kou, een 
nachtmantel, een stoeltje en een fietscape. Ook hadden 
ze een wapen bij, op geposeerde foto’s vaak in de aanslag, 
maar in realiteit zat de revolver waarschijnlijk weggestopt.

Controle
Schijnbare wandelstokken waren eigenlijk ‘visitatiestokken’ 
of prikstokken: de stokken konden uit elkaar geschroefd 
worden. Aan het handvat bevond zich een ijzeren pen die 
exact 68,5 cm lang was. De pen werd in de te controleren 
goederen gestoken. Smokkelaars gingen hun goederen 
dan ook steeds dieper verstoppen (bijvoorbeeld in een 
hooiwagen) zodat een controle met de stok niet altijd 
effectief was. Met het oog op de botersmokkel werden 
in latere jaren onderin de pennen gleufjes aangebracht. 
De boter bleef zo in de uitsparing achter.

Met peilstokken werd gecontroleerd of er zoveel vloeistof 
(diesel, alcohol, melk, …) in een tank of ander recipiënt zat 
als werd aangegeven, en of er dus genoeg taks op werd 
betaald. Weegschalen hoorden ook tot de standaarduitrusting 
van een douanekantoor, evenzeer om te controleren of het 
aangegeven gewicht wel klopte.
Hoe langer hoe meer namen ook honden een douanetaak op 
zich. Met hun voortreffelijke reukorgaan konden ze smokkel-
waar feilloos tussen z’n vervorming uithalen. Op dit moment 
worden honden grootschalig ingezet voor het opsporen van 
gesmokkelde drugs en bankbiljetten.

Uitrusting voor de velddienst in 1910. 

Bron: GHK Kinrooi

Administratief werk in het douanekantoor, 1974. 

Bron: GHK Kinrooi

Brigadier Jean Beckers 

op ronde met de fiets. 

Bron: GHK Kinrooi

Dienst met douanehond. 

Bron: GHK Kinrooi



SMOKKEL



Wat is smokkel, wie smokkelt?
Smokkel is het illegaal over de grens brengen van 
goederen, dieren en mensen: de douanecontrole wordt 
ontlopen en op die manier worden de geldende belastingen 
ontdoken. Goederensmokkel gebeurt in de richting van het 
land waar het betreffende goed meer waard is dan in het 
land van oorsprong: daar kan het dan voor eigen gebruik 
dienen (waarbij het goedkoper was in aankoop) of met 
winstmarge verder verkocht worden.

We bekijken op deze expo vooral de smokkel tot 
Wereldoorlog II: het merendeel van de smokkelaars 
smokkelde voor huishoudelijk gebruik. Sommige gezinnen 
die door omstandigheden echt in armoede leefden, 
smokkelden om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. 
De meeste anderen deden het om hun beperkte boeren- 
of arbeidersloontje zo maximaal mogelijk aan te vullen 
met de gesmokkelde levensmiddelen in kwestie of met de 
bijverdienste die ze overhielden aan de smokkelopdracht. 
Ze werkten vaak in kleine groepjes samen en raakten als het 
ware getraind om zakken van tientallen kilo’s of een kleine 
kudde vee kilometers ver te vervoeren. Deze smokkelaars 
werden ook ‘pungelaars’ genoemd, naar de zakken die ze 
over hun schouders droegen.
Een categorie apart is de smokkel tijdens beide 
wereldoorlogen: naast de reguliere levensmiddelen, waar 
zware tekorten in waren, werden tijdens de oorlogsjaren 
ook brieven, vluchtelingen en gestrande piloten onder de 
neus van de Duitse bezetters door gesmokkeld. Meer dan 
eens werkten Belgische en Nederlandse douaniers samen 
met de smokkelaars die ze in vredestijd net probeerden te 
vatten.

Na 1945 evolueerde het smokkelen meer en meer naar een 
georganiseerde, criminele activiteit. Er waren grote bendes 
actief rondom de grens die met gepantserde auto’s de grens 
over gingen en er niet voor terugdeinsden om vuurwapens 
te gebruiken. De mentaliteit werd harder, grote partijen 
winstgevende goederen waren de inzet.

Niet zwart/wit…
Het idee dat we hebben over smokkelen, is erg dubbel.  
Het avontuurlijke aspect en de spanning van betrapt 
te kunnen worden, hielden smokkelaars in hun greep, 
waardoor het meestal niet eenmalig was dat iemand op pad 
ging. De grens en bijhorende prijsverschillen waren, zeker in 
deze streek, zaken die ooit, ver van huis, boven het hoofd van 
de lokale bevolking werden beslist. De grens te slim af zijn, 
voelde als het terug in handen nemen van de goeie ouwe 
tijd. En dan was er het financiële aspect: waarom de staatskas 
spijzen als het geld nodig was in eigen gezin? Het Robin 
Hood-gevoel van de sympathieke, kleine man tegen de rijke, 
gezichtloze overheid… Maar net die laatste reden wordt 
ook tégen het smokkelen gehouden: op nationaal niveau 
bekeken, was smokkelen diefstal van de gemeenschap.

Smokkelen bracht een aardig extra centje op en was voor 
veel gezinnen in de omliggende gemeenten een manier 
om rond te komen. Tegelijk waren er ook gevaren aan 
verbonden. Het smokkelen van zware goederen door de 
koude en natte nachten op slecht begaanbaar terrein liet 
fysiek z’n sporen na bij oudgediende smokkelaars. Wanneer 
hij -in die tijd de kostwinner- betrapt en gearresteerd werd 
of een boete moest betalen, had dat een onmiddellijke 
weerslag op zijn gezin. Ook uit de hand gelopen ruzies en 
verwondingen door achtervolging kwamen meer dan eens 
voor.

Fietsen volgeladen met 

pungelzakken worden in 

beslag genomen. 

Bron: Smokkelen in Brabant

Nederlandse en Belgische grenswachten arresteren gezamenlijk 3 smokkelaars. 

Bron: Smokkelen in Brabant

Het leven van een typische smokkelaar van hier:

‘Trumperte Wullum’ werd geboren in Stramproy in 1874 en vestigde zich als 

jongvolwassene met zijn kersverse echtgenote in Molenbeersel. Met eigen handen 

bouwde hij de gezinswoning op, maar die werd in 1909 volledig in de as gelegd 

toen er brand uitbrak. Sociale voorzieningen of verzekeringen waren er toen niet: 

er zat nets anders op dan helemaal opnieuw te beginnen. Noodgedwongen moest 

hij de zoutzak op de rug nemen om in de nachtelijke uren wat bij te verdienen. 

Jarenlang ging Trumperte Wullum met zijn smokkelkameraad Geelkes Door elke 

nacht de grens over. Ze namen elk 50 kilo zout mee, en tochten van meer dan 

25 kilometer te voet waren voor hen een normale zaak. Van het eigen boeren-

bedrijfje rondkomen om zijn negen kinderen eten te geven, was vrijwel onmogelijk. 

De opbrengst van één illegale zoutlevering betekende een fikse bijdrage in het 

levenonderhoud van zijn groot gezin. Hij overleed in 1975 als een van de grootste 

en slimste smokkelaars uit de streek.

Bron: Zoatmaale – W. Van Lierop



Op tocht
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 zo’n twee 
jutezakken verbonden met een touw. Deze zogenaamde 
‘pungel’ kon gemakkelijk over nek of schouder gedragen 
worden en verlegd worden onder het lopen. Vaak ging men 
in kleine groepjes van twee of drie op tocht: een verkenner 
-de ‘voorloop’- ging voorop. Meestal had hij een pungel bij 
met hooi of iets anders onschuldigs voor het geval hij gepakt 
werd. 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 lieten de smokkelaars hun pungels 
vallen -liefst verdoken in struiken of een droge greppel- 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, zelfs een big in een kist 
was geen uitzondering! Maar een fiets was ook nuttig voor 
detailwerk: in holle zadels of holle framebuizen konden  
sigarettenvloeipapiertjes of illegaal gestookte alcohol  
vervoerd worden.

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. Hooiwagens 
waren een dankbare dekmantel, maar werden dan ook 
nauwkeurig gecontroleerd door de douaniers. Regelmatig 
werden gesmokkelde spullen vervoerd tussen de melkkannen 
van melkvervoerders. Zo haalde Pier Ooms, de zoon van  
Fiel Ooms van grenscafé Cyrenaica, om de week de melk op. 
Tijdens deze transporten werden met grote regelmaat ook 
andere goederen op en onder de bok of tussen de kannen 
meegenomen.

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 in de hoop dat de  
douaniers geen gemotoriseerde voertuigen hadden, of net 
stilletjes en zonder koplampen via sluipwegjes. Een andere 
optie was om de normale aangiftecontrole te ondergaan en 
de smokkelwaar te verstoppen. 

De komst van de smokkelauto zette een hele ketting aan  
reacties en tegenreacties in gang waardoor het smokkel 
ronduit gevaarlijk werd voor alle betrokken partijen.  
Douaniers gingen zich zwaarder bewapenen en gemotoriseerde 
patrouilles werden ingeschakeld. Gevaarlijke versperrings-
middelen zorgden langs beide kanten voor spectaculaire  
ongelukken. Om kogelinslagen tegen te gaan, verschenen 
hier en daar gepantserde wagens. Deze escalatie was een 
keerpunt in het smokkelgebeuren: de kleine pungelaars 
maakten plaats voor grote, criminele bendes die over lijken 
gingen.   

Betrapte smokkelaar wordt 

gefouilleerd door 2 douaniers 

met velddienst; pungelzakken 

liggen op de grond vooraan. 

Bron: Smokkelen in Brabant

Douanier controleert auto op verborgen smokkelwaar onder de motorkap. 

Bron: Smokkelen in Brabant



Wist je dat…

… een margarinefabriek uit Bree haar productie vrijwel volledig verkocht aan de 

smokkelaars? De directie paste zelfs de naamgeving en vormgeving aan aan de 

smokkelmarkt: Koningin Wilhelmina, Friesche Boer, Geulsch Meisje, Hollandsche 

Jeugd, Roem van Zeeland sierden de verpakkingen. De Nederlandse verbruikers 

merkten het verschil enkel op door de ontbrekende zegels van de crisisheffingen… 

en door de prijs natuurlijk.  

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.

Smokkelwaar doorheen de tijd
Omdat het over een clandestiene activiteit gaat, valt 
moeilijk in te schatten hoeveel goederen precies illegaal 
de grens passeerden. Een grove schatting werd ooit door 
deskundigen gemaakt, volgens het Limburgs Dagblad van 
1992, aan de hand van de hoeveelheid goederen die de 
douane maandelijks in beslag nam: dat zou slechts 1/10 zijn 
van het totaalpakket smokkelwaar. In de meeste dagelijkse 
huishoudens van de brede grensstreek circuleerden sowieso 
gesmokkelde levensmiddelen. 

Enkele producten onder de loep
We kunnen niet om de zoutsmokkel heen. Zout werd met 
tientallen kilo’s tegelijk gesmokkeld op het einde van de  
19e eeuw. Oorzaak van het grote prijsverschil tussen 
Nederland en België was de Belgische afschaffing van de 
accijns op zout in 1872. Daardoor werd het er plots veel 
goedkoper, en een gegeerd goedje om met hoge winst in 
Nederland door te verkopen. In die tijd was zout immers 
niet gewoon een smaakmaker, maar broodnodig voor de 
bewaring van vlees. Diepvriezers bestonden nog niet: een 
vers geslacht varken van zo’n honderd kilo werd in een 
stenen kuip gepekeld met ongeveer 20 kilo zout. Het was 
dus een onmisbaar om in huis te hebben. 

In de jaren 1930 was margarine een gegeerd product: 
ook dat was in België goedkoper. Nederland had door de 
economische crisis een heleboel crisisregels op verschillende 
producten ingesteld. Steunmaatregelen in de zuivelsector 
bepaalden onder andere dat de afzet van roomboter 
verzekerd moest blijven: in iedere hoeveelheid margarine 
moest in bepaald deel boter gemengd worden. In België was 
dat niet zo waardoor de margarine er samengesteld werd uit 
minderwaardige, maar goedkopere grondstoffen. De slechte 
kwaliteit werd daarbij voor lief genomen.

30 jaar later bevond de grensstreek zich in het heetst van 
de botersmokkel. Ter illustratie: in 1961 kostte roomboter 
in België dubbel zoveel dan in Nederland. Daar waar in 
vroegere tijden moeder de vrouw in een boerderijtje net 
over de grens enkele kilootjes boter ging halen en bij 
controle langs het kacheltje in het douanekantoor mocht 
plaatsnemen om te kijken of de gesmolten boter niet onder 
haar rokken uit kwam lopen, ging nu de georganiseerde 
misdaad met vrachtwagens en pantserauto’s de grens 
over. Minstens duizend kilo boter werd zo met één 
enkele rit gesmokkeld, en bracht een massa winst op. 
Het probleem was zo omvangrijk, dat de Nederlandse en 
Belgische regeringen een gezamenlijke ‘werkgroep voor de 
botersmokkel’ lieten samenstellen door hun douanediensten. 
Maar de enige oplossing zou het wegwerken van het 
prijsverschil tussen beide landen zijn. Met de oprichting van 
de EEG eind jaren 1960, en een daarbij horende Europese 
landbouwpolitiek, verdween de botersmokkel definitief van 
het toneel.

“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.” 

Dozen roomboter verstopt 

tussen turfbalen in de laadbak 

van een vrachtwagen. 

Bron: Smokkelen in Brabant

(Ties de Wever uit Stramproy)

Een overzicht doorheen de tijd van de meest voorkomende smokkelwaar 
in deze streek, naar onderzoek door het Smokkelmuseum:

Tot 1830 linnen, lompen, azijn, koffie, speelkaarten

1830 – 1880 linnen, koffie, eieren, rogge en tarwe, petroleum, zout

1880 – 1930 linnen, landbouwproducten, margarine, suiker, 
  vuurwapens, briefpost, melkproducten, alcohol, tabak, 
 ijzer, vleeswaren, specerijen

1930 – 1980 eieren, rogge en tarwe, petroleum, zout, suiker, 
 vuurwapens, melkproducten, alcohol, tabak, 
 vee en kleinvee, boter, nylonkousen, lingerie, piloten, 
  vloeitjes, varkens, lampen, drugs



CONFrontatie



Incidenten en straffen
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. 
De lokale douane van Budel bedacht een originele manier 
om te voorkomen dat een opgepakte smokkelaar toch 
nog op de loop ging onderweg naar het douanekantoor. 
Een rechte stok werd in de broekspijp van de smokkelaar 
geschoven en met een riem vastgemaakt: zo kon hij zijn 
been niet plooien en dus geen snelheid maken.

Na de Tweede Wereldoorlog nam smokkelen grotere en 
criminelere proporties aan. Auto’s en vrachtwagens werden 
des te meer ingezet om te smokkelen, waardoor ook de 
douaniers zich mobieler gingen uitrusten. Na de oorlog 
bleven veel wapens en militaire voertuigen circuleren 
in het bevrijd gebied. Wilde achtervolgingen resulteerden 
vaker wel dan niet in ongevallen en wekelijks werd er wel 
over bericht in de krant. Schietpartijen hoorden er helaas 
ook steeds meer bij, en er vielen in de loop der jaren vele 
doden als gevolg van gewapende confrontaties.

Douaniers met twee petten
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’. Anderen gingen dan weer op zondag, wanneer 
ze geen dienst hadden, zelf inkopen doen over de grens. 

En natuurlijk zijn er de uitzonderlijke oorlogsjaren waarin 
douaniers en smokkelaars samenwerkten in het verzet. 
Zo werden onder de neus van de Duitsers brieven en 
mensen op de juiste bestemming gebracht. 

Controle in het veld. 
Bron: Smokkelen in Brabant

Wist je dat… 
… douaniers van dienst persoonlijke premies konden opstrijken voor in beslag 

genomen smokkelwaar? Dit vormde een extra motivatie voor de ene, terwijl de 

andere voor een dillemma kwam te staan: als de opgepakte smokkelaar een  

gevangenisstraf kreeg, werd er een bron van inkomsten achter slot en grendel 

gezet…

Controle van Rein ‘Hense’ Steijvers. 
Bron: HK Stramproy

Belgische douaneambtenaar Emile Stévigny 

werkte tijdens de Duitse bezetting in de Eerste 

Wereldoorlog bij de belastingen en accijnzen in 

Maaseik. Hij smokkelde zowat 3.000 landgenoten 

het land uit en gaf ook heel wat geheime 

informatie door aan de geallieerden aan de 

andere kant van de grens. Hij had een netwerk 

van spionnen uitgebouwd en centraliseerde alle 

informatie in zijn belastingskantoor. 

Helaas kregen de Duitsers hem te pakken in 

oktober 1917 en werd hij in Brussel geëxecuteerd 

op nationale schietbaan in Schaarbeek. 

In de inkomhal van het ministerie van Financiën 

heeft hij later een monument gekregen, 

vergezeld van de afscheidsbrief die hij vlak voor 

zijn dood schreef.

Emile Stevigny. 
Bron: 1914-1918.be



Misleiden, versperren 
en achtervolgen
Kleine pungelaars en huishoudelijke smokkelaars (man, 
vrouw en kind!) 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. De geestrijke drank kon met meerdere 
liters tegelijk zelfs verstopt worden in rubberen vesten 
die vervolgens schuilgingen onder lange overjassen. 
Kleine, lichte voorwerpen werden verstopt in holle zadels 
en in banden van fietsen. Nachtelijke pungelaars die 
niet langs het grenskantoor passeerden, droegen soms 
klompen met een vals profiel waardoor de voetsporen in 
de tegenovergestelde richting gingen, om achtervolgende 
douaniers op een dwaalspoor te brengen.

In de jaren vijftig reden pantserwagens de smokkelwaar 
over. Daar konden de motoren van de douaniers niet 
tegenop en hun vliegende brigades werden daarom ook 
al snel met zware auto’s uitgerust. Om kommiezen van zich 
af te schudden, strooiden smokkelaars kraaienpoten. Het 
waren viertandspijkers, die autobanden aan flarden 
reten. Ook lieten ze via een slang olie op het wegdek 
stromen, waardoor achtervolgers in de slip raakten. 
Ofwel werd de olie op de uitlaat gespoten, waardoor 
zich rook ontwikkelde die het zicht van de achtervolgers 
belemmerde. De douanebeambten rukten zware 
versperringsmiddelen aan. Zij brachten Spaanse ruiters 
in stelling, en spijkerplanken en vangblokken waarin 
smokkelwagens zich klem reden. 

Wegversperring met Spaanse ruiter en spijkerplanken. 
Bron: Smokkelen in Brabant

Douanier poseert met in beslag 
genomen gummivest. 
Bron: Smokkelen in Brabant



“De Altweerterheide is één groote moerassige vlakte, welke 
in de wintermaanden vrijwel niet te betreden is (alleen met ijs). 

Het grenstoezicht is hier dan ook miniem. Het is practisch onmogelijk 
in deze streek behoorlijk te surveilleeren. Toch wordt in deze streek 
druk gesmokkeld. […] De smokkelaars hebben namelijk zóó lang 

dit moeras doorkruist, dat zij precies de paden kennen, waarover zij 
-mits zij voorzien zijn van een paar waterlaarzen- van België uit 

ongehinderd den Nederlandschen bodem kunnen bereiken.”

Door ’t brook en de hei
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.
Het broek was eeuwenlang een drassig maar gevarieerd 
landschap. Broekbossen, open waterplassen, vennen, 
natte heide met veengrond wisselden elkaar af. De hoger
gelegen zandruggen waren wel droog en door de begaan-
baarheid werden ze het decor van de verbindings- en 
handelsroutes in het landschap. Ook de stad Weert en de 
grote heidegebieden liggen op zulke zandruggen. 

Halverwege de 19e eeuw teisterden crisis en hongersnood 
het kersverse België. De overheid maakte via de Belgische 
Ontginningswet van 1847 een start met grootschalige 
ontginningsprojecten om de moeilijke gronden toch geschikt 
te kunnen maken voor landbouw. Maar de grote moerassen 
kenden natuurlijk geen administratieve grens, en de 
Nederlandse staat weigerde mee te werken aan de afwatering 
van dit gebied op haar eigen territorium. Daardoor werd de 
daar strategisch gelegen Abeek niet gebruikt voor de afvoer 
van water, en moest een volledig nieuwe afwateringsloop 
gegraven worden: de Lossing of Emissaire. De strubbelingen 
werden lokaal ‘de Belgisch-Nederlandse wateroorlog’ 
genoemd.

Het moerasgebied werd echter nooit volledig ontgonnen. 
Doordat Nederland lang niet meewerkte en doordat 
de bank die de financiering van de werken voor haar 
rekening nam, failliet ging, bleven er een aantal natte 
gebieden gevrijwaard. Deze regio bleef daardoor het ideale 
decor voor lokale smokkelaars, en bleef grotendeels als 
natuurgebied gespaard.

Smokkelcafés
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: Tisse Pierke, 
Heybloom, Luus en Het Bruin Paard.

De cafés waren verbonden aan een woonhuis, waar 
het herbergiersgezin woonde. Vaak hadden ze ook een 
buurtwinkelgedeelte waar ze kruidenierswaren als suiker en 
conserven verkochten. Meer wel dan niet was de caféhouder 
zelf ook een smokkelaar: Grave Driek van De Grave en 
Hense Steijvers van Hense Koeëb, om er twee te noemen.

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 
landsgrens, maar ook op de grens van dag en nacht, en van 
het legale en het clandestiene.

Smokkelcafés tussen Bocholt en Molenbeersel.
Bron: Bewerking Hands op kaart Peter De Vries

Open moeras. 
© Erwin Christis

Biertje drinken in 
smokkelcafé Kempkes. 
Bron: GHK Kinrooi



OORLOG



Eerste Wereldoorlog
De Eerste Wereldoorlog begon in 1914 en was een machts-
strijd tussen enkele historische grootmachten. Door millitaire 
allianties die in werking traden, werden meerdere landen 
ingeschakeld in de strijd: centraal stonden Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk en het Russische Rijk tegenover 
Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Naarmate de oorlog 
vorderde, voegden meer landen zich bij beide kampen en 
werden ook massaal veel manschappen uit de -vooral Britse- 
kolonies gemobiliseerd, vandaar is de term “wereld”oorlog 
zeker op z’n plaats. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
België (als doorgangsgebied voor Duitse troepen richting 
Frankrijk) bezet door de Duitse invallers, en was Nederland 
neutraal terrein. Nederland schroefde het niveau van 
waakzaamheid wel op want er werden extra wachten 
uitgestuurd naar de grens. 

Dodendraad tussen 
Nederland en België
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 verkrijgen- 
reisvergunning. Grote aantallen jongens ontsnapten toch 
naar Nederland om zo via Engeland het leger aan de IJzer te 
kunnen vervoegen.

In 1915 werd daarom door de bezetter een elektrische 
draadversperring opgericht langs de gehele Belgisch-
Nederlandse grens, van Vaals tot in Zeeuws-Vlaanderen. 
Deze constructie werd terecht de “dodendraad” geheten. 
Er stond een spanning van 2000 Volt op: bij aanraking was 
men op slag dood. Vele duizenden personen hebben 
geprobeerd om door deze dodendraad te geraken: 
jongemannen die het Belgisch leger wilden vervoegen, 
spionnen die berichten overbrachten, maar ook Belgische 
burgers die vluchtten naar het veilige Nederland, smokkelaars, 
Russische krijgsgevangenen, Duitse deserteurs, enz. 
Een aantal Duitse grenswachters bleef per ongeluk aan de 
dodelijke stroom hangen; zij hadden niet de bedoeling te 
vluchten. Meer dan 1.300 mensen hebben deze poging met 
hun leven betaald, waarvan in de archieven een 37-tal gevallen 
slachtoffers tussen Lozen en Kessenich vermeld zijn.

Grenswacht.

© Fotografie Vanderfeesten via Gemeentearchief Weert

Duitse stoomboot in sluis 17, bij de grens in Lozen. 

Bron: GHK Bocholt 

Ingekwartierde Duitsers in Bocholt, vlakbij brouwerij Martens. 

Bron: GHK Bocholt

Dodenraad met schakelhuisje. 

Bron: GHK Bocholt

Bericht uit de Tilburgsche Courant 

van 20 maart 1917. 

Bron: GHK Bocholt

Wist je dat… 

… alleen al in december 1914 5000 jongemannen illegaal het land uitvluchtten om 

zich via een omtrekkende beweging aan te sluiten bij het leger? 



‘Den draad’ in onze streek
Op de kaart van de ‘Grenzzaun’ staat het traject van de 
afspanning in onze buurt getekend. Deze draad aan de grens 
werd opgericht in 1916. De stroom werd geleverd door de 
buskruitfabriek van Kaulille (‘Kraftwerk I Caulille’). Al eerder, 
in de zomer van 1915, werd een eerste versperring opgericht. 
Deze liep ten zuidwesten om Bocholt heen. Vanaf het kanaal 
in Beek liep ze naar Goolder en via de Hees terug naar het 
kanaal. 

De dodendraad was opgebouwd uit drie rijen draden. 
De middelste rij bestond uit 7 hoogspanningsdraden boven 
elkaar met een onderlinge afstand van telkens 30 cm. 
De buitenste rijen aan weerszijden waren lagere afrasteringen 
zonder stroom op. Langs de Belgische kant was bovendien 
een tientallen meters breed patrouillepad gekapt. Met het 
geweer schietklaar patrouilleerden de Duisters dag en nacht 
te voet, met de fiets, per paard of met de auto. 
Op regelmatige afstanden stonden wachthuisjes. Het lage 
gedeelte deed dienst als soldatenverblijf; in het torentje 
waren de generatoren opgesteld. Ook telefoonpalen waren 
langs het hele traject geplaatst: ze dienden voor algemene 
communicatie of om alarm te slaan als er een vluchteling of 
smokkelaar wilde passeren. In schakelhuisjes kon de bezetter 
de stroom van een ganse sector in- en uitschakelen. 

Grenswachten bij grenspaal 134 tijdens WO I. 

Bron: GHK Kinrooi

1915
Einde juli. Bocholt wordt vanaf de kom van het kanaal te Beek, 
langs het gehucht Goolder om, met een driedubbele haag van 
ijzerdraad ingesloten; de binnenste haag zal met elektriciteit 

geladen worden. De Electrische stroom kost het leven 
aan menige hazen, honden, katten en hennen.

1916
In mei worden nabij de brug 18 van het kanaal twee 

Russische krijgsgevangenen die naar België waren overgebracht 
om in de dienst der Duitsers te arbeiden, aangehouden en 
gevankelijk weggevoerd. Zij waren te Leuven ontsnapt en 

het was hun gelukt over de draadversperring heen te klimmen.
Einde mei is een Franse militair achter Maria-Hof door 
de electrische stroom gedood; een Franse reisgezel is het 

geval aan de Duitse wacht gaan bekend maken en 
is gevankelijk weggevoerd.

Dagboeknotitie van Bocholtse pastoor Van Venckenray. 

Bron: GHK Bocholt



Smokkel onder spanning
Als gevolg van de oorlog heerste in België zo’n enorme 
schaarste aan zelfs de meest elementaire zaken dat er, 
ondanks de levensgevaarlijke grensversperring en de 
exponentieel toegenomen grenscontrole, toch een 
omvangrijke smokkelhandel van Nederland naar België 
plaatsvond. Vanuit het neutrale Nederland trachtten nogal 
wat smokkelaars voedsel, vee, medicijnen en petroleum 
naar België te brengen. De reguliere post werd nagelezen 
en gecensureerd door de Duitsers, dus familiepost naar 
de jongens aan het front maar ook briefwisseling met de 
legerleiding maakte een aanzienlijk onderdeel uit van 
de gesmokkelde goederen. Vluchtelingen gingen tegen 
betaling en met hulp door de draad richting Nederland, en 
spionnen staken in beide richtingen over.

Op 30 tot 500 meter van de draadversperring lag de 
Todesstreife. Hier schoten de Duitsers op alles wat niet 
reageerde op een waarschuwing. Aan de Nederlandse 
kant bewaakten Landstormwachten de grens van het 
neutrale Nederland. Hiertussen lag ‘Niemandsland’. Aan het 
Smeetshof achter de Weerterbeek en nabij Schakelhuis R3 
lag een streng bewaakte Duitse militaire doorgang. Er werd 
voortdurend gepatrouilleerd. In de nacht werd de wacht 
verdubbeld. 

Om door de versperring te geraken heeft men van alles 
geprobeerd: houten vaten, houten kaders, wollen dekens,... 
Er werden hammen over de draad gegooid, tunnels gegraven, 
brieven opgelaten met een vlieger waarna het touw werd 
doorgeknipt als de wind in de gewenste richting stond. 
In dorpscentra waar de draad doorheen liep, sprong men 
zelf van daken over de grens. Een geniale uitvinding is het 
passeursraam: de uitvindingen wordt toegeschreven aan 
de Belgische smokkelaar Jan Vleugels, die het kleinood 
zelf “den bak” noemde. Het was een houten raamwerk met  
scharnieren, aan de binnenkant bekleed met isolerende, 
rubberen fietsband. Het werd in opgevouwen toestand 
meegenomen tot aan de versperring, tussen de twee 
onderste draden geplaatst, en dan uitgeklapt. Niet zonder 
risico! De Britten wisten uiteindelijk rubberen handschoenen, 
laarzen en matten te bezorgen aan hun spionnen. Maar de 
vaakst gebruikte manier om de draad te passeren was… het 
omkopen van de Duitse wachters.

Controle door Duitse grenswachten. 

Bron: GHK Bocholt

Passeurs proberen de draad 

te slim af te zijn via een houten plank. 

Bron: GHK Bocholt

Passeursraam en -materiaal. 
Bron: GHK Bocholt



Tweede Wereldoorlog 
in België en Nederland
De wereldwijde economische crisis in de jaren 1930 zorgde 
voor sociale onvrede: meerdere landen kwamen op die 
manier onder autoritaire besturen te staan: er werden 
zondebokken gezocht en harde oplossingen beloofd. 
Dit escaleerde in veroveringsdrang en een wapenwedloop 
van meerdere partijen, met de Tweede Wereldoorlog 
als resultaat. In West-Europa sloegen Duitsland en Italië 
de handen in elkaar en probeerden samen het ‘Derde Rijk’ 
te vormen. Deze keer viel Nederland ook ten prooi aan de 
grootheidswaanzin en het geweld van de aanvallers: op 
10 mei 1940 werden ze -net als België- aangevallen. 
Beiden gaven zich over na een poging tot verzet, respectievelijk 
op 6 mei en op 18 mei. De bezetting duurde, uitlopers 
inbegrepen, tot februari 1945 in België, en tot mei 1945 
in Nederland.

Beide landen kregen gedurende de oorlog een marionetten-
regering onder Duitse supervisie, maar vormden tegelijk 
een tegenregering in ballingschap die zich aansloot 
bij de geallieerden, samen met andere bezette landen en 
grootmachten zoals de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk. Met hun (uitgeweken) militaire componenten 
zetten ze de tegenaanval in.

Smokkelwaar in ’40 - ‘45
Ruim 30 jaar later kende de smokkel net als in ’14-’18 
weer een piekperiode. De belastingmoraal die sowieso 
al laag stond, werd vrijwel tot een nulpunt gereduceerd. 
Enerzijds omdat zowel Nederland als België nu bezet gebied 
waren, dus schijnbaar één groot Duits geheel zonder grens 
vormden. Anderzijds werd smokkelen en meedoen aan de 
zwarte handel ervaren als een verzetsdaad tegen de Duitse 
bezetters.

Vanuit Nederland kwamen vooral veldvruchten, tarwe, 
aardappelen en meststoffen de grens over. België was 
dan weer clandestien leverancier van fietsen, fietsbanden, 
bezems en kauwgom. In deze goederen werd gesmokkeld 
voor de winst bij verkoop, maar er bestond parallel ook een 
ruilhandel. Belgische tabak en illegaal gestookte jenever 
werden geruild tegen Nederlandse eieren, melk, boter en 
graan. In het algemeen waren ook luxe-artikelen gewild, 
denk aan nylonkousen, ondergoed en gordijnstoffen. 

© Shutterstock 



Verzet en pilotenlijnen 
rond de grens
Een smokkelcategorie apart die een eremedaille en een 
podium verdient, is die van het verzet. Niet enkel leden van 
het georganiseerde verzet voerden dit uit; er waren talloze 
helpende handen daarbuiten.

Als resultaat van de intensieve luchtoorlog zijn veel 
bemanningsleden van geallieerde vliegtuigen in vijandig 
(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. 
De pilotenlijnen waren ontsnappingsroutes waar ook andere 
vluchtelingen zoals Joden en ontsnapte krijgsgevangenen 
van gebruik maakten. Denk bij ‘lijnen’ aan netwerken van 
verzetsmedewerkers en veilige woningen waartussen 
een vertrouwensband bestond. Zo werden de piloten 
en vluchtelingen als in een levensgvaarlijke 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 en de lokale omstandigheden moeilijk 
te nemen was. Bijna onmogelijk zelfs, zonder hulp van 
het verzet. Wie van oudsher op de een of andere manier 
met de grens te maken had, kwam dan ook vroeg of laat 
in aanraking met de hulp aan vluchtelingen. Douaniers, 
smokkelaars, controleurs van de crisiscontroledienst, 
medewerkers van de luchtverdediging, politiemensen, 
geestelijken, veehandelaars, transporteur, landbouwers, 
cafébazen en winkeliers -mensen die in andere tijden vaak 
tegengestelde belangen hadden- sloegen de handen 
in elkaar. Het risicovolle werk heeft een aantal van deze 
moedige streekbewoners het leven gekost…

In grote lijnen zijn er drie vluchtelingengolven op 
weg naar de vrijheid geholpen. Aanvankelijk waren 
het vooral Franse krijgsgevangenen die in aanzienlijke 
aantallen ontsnapt waren uit de gevangenkampen 
in het noorden van Duitsland. Door de toenemende 
onderdrukking van Joden kwam vervolgens een tweede 
stroom van Joodse vluchtelingen op gang. Door de 
intensivering van de luchtoorlog kwamen tenslotte 
meer gestrande vliegtuigbemanningsleden terecht in de 
ontsnappingsroutes. 
Om Duitse steden en fabrieken te gaan bombarderen, 
moeten de Britse en later Amerikaanse vliegtuigen over 
bezet Belgisch en Nederlands grondgebied heen. 
In Duitse ‘Luftwaffe’ bouwde er een luchtverdedigingslinie 
(de ‘Kammhuberlinie’) op, bestaand uit een elkaar 
overlappend netwerk van peilraders, zoeklichten en 
vliegvelden. Zo lag er een strategisch doorseinkampement 
in Hunsel, om de paar kilometer lag er wel een zoeklicht of 
commandopost. Alleen al in Stramproy/Heyeroth stonden 
2 zoeklichten, respectievelijk vlakbij de Broekmolen en het 
Vosseven.

Officiële erkenningen en dank voor het verzetswerk 

van Hendrik Verkennis vanwege de Amerikaanse 

president Eisenhower en de Franse generaal De Gaulle. 

Bron: Familie Verkennis

Kaartje van de Kammhuberlinie met de zoeklichtenzone 

als dikke, zwarte lijn doorheen deze streek.

Bron: Onbekende bron via wehrmachthuisje.nl



Lijn 
Weert-Stramproy-Bree
Elke neergehaalde, geallieerde bommenwerper telde 
7 tot 10 inzittenden. 2/3 van hen kwam om het leven. 
Van de 1/3 die zich met parachute in veiligheid wist te 
brengen, bleef slechts een op de zeven uit handen van 
de Duitsers. Naar schatting zijn in totaal 650 van hen uit 
Nederland via pilotenlijnen naar Zwitserland en Gibraltar 
gebracht. 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 de meest gebruikte 
grensovergangen. De familie Verkennis van smokkelcafé 
‘De Grave’ speelde in deze pilotenlijn een cruciale rol. 

De route en betrokken personen worden herdacht in 
het ‘Vrijheidspad’ door het Stramprooierbroek, en het 
gedenkteken en de boombrug nabij grenspaal 160. 
Op deze plek komen twee landen, twee Limburgen en 
4 gemeenten samen. Er werden tientallen vluchtelingen 
naar de vrijheid geholpen in beide wereldoorlogen.

Pilotenlijn tussen Bree en Weert, 

uitgezet als wandelroute ‘Vrijheidspad’. 

© Dorpsraad Stramproy

“Vermijd gevangenschap en onverhoopt gepakt worden, probeer te ontsnappen. 

Als je moet springen, wacht zolang mogelijk met het openen van de parachute, 

des te sneller ben je uit de voeten. Probeer bij de val uit de buurt van gebouwen, 

spoorlijnen en vooral wegen te blijven. Begraaf je parachute en blijf niet in de buurt, 

maar ga naar een beschutte omgeving. Neem dan voldoende rust en verwijder de 

militaire kentekens van je uniform. Probeer in contact te komen met behulpzame 

omstanders. Geef alleen je naam, rang en dienstnummer prijs. Draag beslist geen 

wapen meer als je civiel gekleed bent. Bewaar geen namen van helpers: bij ontdek-

king door de vijand worden zij ter dood gebracht.”

Uit de luchtmachtinstructie voor noodsituaties.



LOKAAL



Bolle Jan en de schapensmokkel
De Weerter graanhandelaar Jan Hendriks (1876 - 1942) zou 
zijn bijnaam ‘Bolle Jan’ te danken hebben aan het lichten 
van een lading bloembollen uit een gezonken schip die hij 
verwerkte tot veevoer.  

Als ontginningspionier drukte hij een belangrijk stempel 
op de Peelregio. Hij begon in 1911 aan ‘Karelke’ op 
Altweerterheide met de ontginning van 80 hectare heide en 
woeste gronden. Hij breidde in 1915 uit naar Nederweert: 
eerst de 350 ha grote ontginning van het Kruijs, gevolgd 
door de Noord- en de Zuidhoeve. 

Hendriks stond tijdens de Eerste Wereldoorlog bekend als 
een loyale Nederlander. Zijn auto was beschikbaar voor de 
militaire autoriteiten, mocht dat nodig zijn. Een groot deel 
van de landwachten lag gelegerd in zijn graanhandel aan 
de Zuid-Willemsvaart en de graansilo’s op Altweerterheide, 
bij het Heihuis. Toch was hij betrokken bij een grote 
veesmokkelactie: zijn kudde schapen zou op de feestdis 
van de Duitse manschappen in Kamp Beverlo terechtkomen. 
Hij werd berecht en zat enkele jaren na de smokkel zijn 
werkstraf uit in de kolonie van Veenhuizen. 

Nadien hervatte Bolle Jan zijn publieke leven. Zo was hij 
aanwezig bij de opening van De IJzeren Man in Weert, waar 
hij een zandput groef voor de aanleg van de spoorweg.  
In de jaren 1920 schonk hij de grond voor de kerk, school en 
diverse straten aan de kerk van Altweerterheide. 
Hij ligt er in een grafkelder begraven met zijn vrouw Marie 
en zoon Pierre.

Bolle Jan en gezelschap voor zijn landhuis in Nederweert. 

Bron: Gemeentearchief Weert  D.B.144.07, collectie Piet Hermans

‘Bolle’ Jan Hendriks. 

Bron: GHK Bocholt

Vertier bij ontginningsboerderij en café ‘Karelke’. 

Bron: GHK Bocholt



19 december 1916…
In Altweert trekt op klaarlichte dag vanaf de ontginning 
Karelke een kudde van 850 schapen door het heide-
landschap langs de Kruis- en Kalverpeel. Aan de Baanbeek, 
de latere Tungelroyse beek, leggen de twee begeleidende 
arbeiders Dominus Bos en Johannes Caris in een uur tijd 
een houten brug met heideplaggen. Daarna voeren acht 
mannen de schapen door een nagenoeg leeg heide- en 
moerasgebied. Bolle Jan, de eigenaar van de kudde, is een 
van hen. Geruime tijd laten ze de schapen grazen bij 
Curvers Tieske (Gielen, op de hoek Bocholterweg - 
Diesterbaan). Via de Weerterbeek wordt de kudde in de 
richting van grenspaal 164 gedreven. Het is inmiddels 
behoorlijk donker. 

Caris die de kudde als laatste opdrijft, is Bolle Jan inmiddels 
uit het oog verloren. Bos gaat voorop en ze komen aan 
de beruchte dodendraad. De aanwezige grenswachten 
verzekeren luid dat de stroom van de draad uitgeschakeld is, 
zodat de volledige kudde over de grens gedreven wordt. 
Een eind verderop in Bocholt ontmoeten ze Bolle Jan weer. 
Die heeft een andere passage gekozen. Hij blijkt een grote 
tas met geld te hebben: later blijkt dat hij maar liefst 
79.600 mark ontvangen heeft voor deze levering, 
het zevenvoudige van wat hij in Nederland zou hebben 
gekregen. Hendriks blijkt drie dagen daarvoor zijn kudde 
verkocht te hebben aan de Duitse koopman Hepener uit 
Wegberg. Aangenomen wordt dat Hepener in Nederland, 
met het kerstfeest in het vooruitzicht, op zoek is gegaan naar 
vlees voor de 40.000 Duitse militairen in Kamp Beverlo. 

Bolle Jan ontkent aanvankelijk zijn betrokkenheid bij de 
mysterieuze verdwijning van de schapen. Op de sociëteit 
praat hij echter zijn mond voorbij, waarna de autoriteiten 
snel op de stoep staan. Zes weken later staat Hendriks 
terecht. In Roermond wordt hij veroordeeld tot drie 
maanden gevangenisstraf wegens de verboden uitvoer van 
vee. Daarmee heeft hij tevens het neutrale Nederland in 
verlegenheid gebracht. De autoriteiten ontzeggen hem ook 
de toegang tot het gebied dat in staat van beleg verkeert. 
Hendriks vertrekt in maart 1917 met zijn gezin naar Rijswijk. 
Pas twee jaar later keert hij terug uit die ballingschap.

In oktober 1919 wordt Bolle Jan in Altweert opgehaald 
voor detentie in de strafkolonie van Veenhuizen. 
Daar gaat hij ook daadwerkelijk met schop en kruiwagen 
in de weer. Zijn trouwe opzichter Driekske Lenders gaat 
regelmatig per trein naar Drenthe om verslag te doen van 
de verrichtingen op zijn ontginningen in Nederweert en 
Altweerterheide.

Schaapskooi en kudde. 

Bron: GHK Bocholt



Smokkelcafé De Grave 
In de jaren 1920 vestigde het gezin van Hendrik Verkennis 
(1883 – 1962) zich in een huisje gelegen op Heijroth 235. 
Het lag midden tussen de bossen, heide en moerassen, 
niet ver van grenspaal 160. Er liep slechts een zandweg 
die aan weerszijden met braam- en bremstruiken was 
afgezoomd. Het werd ‘De Grave’ genoemd naar de 
nabijgelegen landweer -een middeleeuwse wegversperring 
bestaande uit wallen en grachten- die we tegenwoordig 
kennen als de Bocholter Graven. Zo werd Hendrik ‘Grave 
Driek’. Hij werkte als bosarbeider en onderhield voor de 
gemeente een deel van de Abeek. Deze reguliere inkomens 
vulde hij aan met jagen, vissen, stropen en smokkelen. 

Hij werd bij al die activiteiten (wettelijke én clandestiene) 
vaak vergezeld door tienerzoon Matthijs, ‘Grave Thieu’ 
(1920 – 1996). Thieu haalde herinneringen op in een 
interview met het Limburgs Dagblad in 1986: Hij ging ook regelmatig alleen op pad: 

In 1936 bouwde Grave Driek aan zijn woning een 
cafégedeelte en verkreeg hij de nodige vergunningen om 
alcohol te schenken. De perfecte tussenstop voor al wie 
rondhing aan de grens. Smokkelcafé De Grave werd al snel 
een gevestigd feit.

66-jarige Thieu. 

Bron: Limburgs Dagblad 

De Grave, woonhoeve met aangebouwd café en winkel. 

Bron: HK Stramproy

“We smokkelden aardappelen, koolzaad, koren, sigaretten, 
tabak en vloeikes van België naar Nederland. En verder 
ook breinaalden, garen, schoenpoets en wasknijpers.”

“Voordat ik met de pungel ging, strooide ik wat  
fijn zand over weggetjes die ik zou nemen of 

spande ik zwart garen over paadjes. Was het garen 
verbroken of kon je in het rulle zand verse voetstappen of 

fietssporen ontwaren, dan wist je dat er 
iemand was geweest en dat je moest opletten.”



De pilotenlijn van Driek en Thieu
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd ook op 
Grave Driek beroep gedaan om vluchtelingen de grens 
over te brengen. “De eerste die we overbrachten, was een 
Oostenrijkse jood. Hij was doorgestuurd door de directeur 
van de coöperatieve zuivelfabriek naar vader Driek. 
We brachten hem naar het Duits Huis in Bree, waar Frits Steyvers 
woonde die familie in Rooj had wonen. Daarna volgden meer 
joden. In de zomer van 1941 kwamen de eerste ontsnapte 
krijgsgevangenen aankloppen. Ook hen brachten we de 
grens over”, vertelde Thieu verder aan het Limburgs Dagblad.

In 1942 werden Grave Driek en Grave Thieu voorgesteld aan 
Jan Wannée, een rijksambtenaar in Den Haag. 
Wannée speelde informatie door aan de Nederlandse 
regering in ballingschap. Hij werkte daarvoor samen met 
Mathieu Bergmans die op de Biest in Weert een café had, 
en diens broer Fons Bergmans, die in Bree een lunchroom 
‘Neerlandia’ had. De informantengroep noemden zichzelf 
Luctor et Emergo. Grave Driek ging gewillig in op hun vraag 
om als aanneem- en doorgeefpost te fungeren. In 1943 
werd de documentenroute van Luctor et Emergo officieel 
uitgebouwd tot personenroute. In die periode kwamen 
er meer en meer bemanningsleden van neergehaalde 
vliegtuigen aankloppen. 

Grave Driek en Grave Thieu gidsten hen over de Abeek, 
door het Beerseler Broek (nu gekend als Grootbroek 
en Hasselterbroek) naar Bree. “Vooral bij de brug over de 
Zuid-Willemsvaart in Beek was het uitkijken. De brug werd 
bewaakt. Daarom ging ik eerst op verkenning uit. Het was 
7,5 kilometer lopen naar lunchroom Neerlandia. We deden 
er anderhalf uur over.” Zowel Grave Driek als Grave Thieu 
werden hoog onderscheiden. In totaal hadden zij 
83 geallieerde piloten de grens overgebracht.

Grave Thieu poseert met vrouw en moeder voor ‘De Grave’. 

Bron: HK Stramproy

Grave Driek. 

Bron: HK Stramproy

Grave Thieu had nog weet van enkele schuilplekken in het woeste niemandsland 

rond de grens. Enkele Russische krijgsgevangenen waren ontsnapt uit de mijn 

van Eisden en hielden zich schuil in een hol achter het Mariahof. 

’s Avonds kwamen ze tevoorschijn op zoek naar eten en klopten onder meer aan 

bij De Grave voor brood en bier. Thieu ging hen een keer opzoeken in hun hol. 

“Hoe ik thuis ben gekomen, weet ik nog niet. Ik had van de wodka geproefd die 

ze er hadden gestookt”, vertelde hij.

“Ook was er in het Beerseler broek een kamp van onderduikers. Het werd vanuit 

Stramproy bevoorraad. Mijn vader heeft er wel eens een haas gebracht.” 



Smokkelcafé Cyrenaica, 
bie Fiel Ooms
Rond 1920 kwam Fiel Ooms-Willekens op het Smeetshof in 
de ontginning werken en bouwde er eerst een lemen huis, 
later de boerderij langs de Lossing waarvan de restanten nog 
zichtbaar zijn. Naast het boerenbedrijf werd er gehandeld in 
smokkelwaar, was er een winkel en een druk bezocht café. 
Volgens sommigen het best lopende café van heel Bocholt! 

Tijdens de Eerst Wereldoorlog had de vrouw des huizes 
aardappelen geschild in Kamp Beverlo en sprak daardoor 
prima Duits. Dat kwam haar later op de boerderij prima 
van pas toen er tijdens de Tweede Wereldoorlog 18 Duitse 
militairen ingekwartierd waren. Ze hield alles in de gaten 
en werd niet voor niets ‘der Hauptmann’ genoemd. 

De soldaten gaven hun onderkomen de naam ‘Cyrenaica’. 
In die tijd vocht de Duitse generaal Rommel ‘de Woestijnvos’ 
met zijn Afrikakorps een bloedige oorlog met de 
geallieerden uit in Cyrenaica, in het huidige Libië.

Biej Kempkes, 
het oudste smokkelcafé
De woning ‘Kempkes’ werd, met die naam erbij, begin 
19e eeuw al ingetekend op de kadasterkaart van Hunsel. 
Na het trekken van de grens, gingen de percelen bij het 
Belgische Molenbeersel horen. Uit archiefstukken blijkt 
dat er reeds in 1845 een herberg en een winkel werd 
uitgebaat door gepensioneerde militair Jan Brouns. 
Dat die toelating zo dichtbij de grens gegeven werd 
door de douane-administratie, is niet evident. Het was 
waarschijnlijk een gunstverlening omdat Jan blind was 
geworden door een Hollands chemisch poeder tijdens de 
onafhankelijkheidsstrijd in 1830.  

De vreemde ligging in dit hoekje België had een paar 
vermeldenswaardige gevolgen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd de dodendraad tussen het huis en de rest van 
Molenbeersel geplaatst, waardoor de bewoners afgesneden 
werden van eigen dorp. Bovendien bevond de voordeur zich 
in België en de achterdeur in Nederland… uitermate handig 
om te smokkelen!

Fiel Ooms, Pierre en Vos Zontrop bij café Cyrenaica. 

Bron: HK Stramproy

Buitenaanzicht café Cyrenaica. 

Bron: HK Stramproy

Gezin Kuppens-Weyen, 

eigenaars sinds 1931, 

voor de deur van Kempkes. 

Bron: GHK Kinrooi

Buitenaanzicht café Kempkes met 

de grenspaal naast de deur. 

Bron: GHK Kinrooi



Ravage in Ell
Op een herfstige zaterdagavond in 1957 werd het rustige Ell 
opgeschrikt door twee luide knallen. Nederlandse douaniers 
achtervolgden met wel 120 km/u op de secundaire wegen 
een forse auto met 600 kilo boter aan boord, op weg naar 
België. Tijdens het rijden loste een van de douaniers een 
schot vanuit het portier. De Budelse smokkelaar achter 
het andere stuur werd zodanig geraakt dat hij de controle 
verloor, en de wagen knalde tegen de kerk. De dozen 
boter vlogen uit de Chrysler Windsor newport coupe 1950, 
een zware Amerikaanse wagen die geliefd was om mee te 
smokkelen. Ironisch genoeg bevond de plek van impact  
zich vlak naast het beeld met opschrift “Komt allen tot mij  
die belast en beladen zijt”...  De bestuurder werd naar het  
ziekenhuis in Weert afgevoerd. 

De auto werd weggetakeld naar de marechausseekazerne, 
en daar richtte hij enkele uren later ongepland verder ravage 
aan. De benzinetank was door het ongeval namelijk gaan 
lekken en had de opslagplaats vol bezine en bijhorende 
dampen laten lopen. Toen de gasvlam van de boiler in een 
nabijgelegen lokaal aansprong, reageerden beide gassen 
zodanig dat een reeks ontploffingen de ramen en deur uit 
hun hengels deed knallen.

Achteroetkalle in smokkelcafé 
Hense Koeëb
Café Hense Koeëb lag en ligt vlak tegenover het Nederlandse 
grenskantoor tussen Stramproy en Molenbeersel. Het was er 
altijd een drukte van zowel smokkelaars als douaniers. 
De familie Steijvers, die het café uitbaatte, kon iets bijzonders: 
ze spraken een eigen geheimtaal waarin de lettergrepen 
van de woorden omgedraaid werden.

Het taaltje ontstond stommelings in de 19e eeuw toen de 
toenmalige gezinsleden samen -ouders en kinderen- in een 
weverij werkten, en de kinderen onderling dingen wilden 
bespreken die hun ouders niet ter ore mochten komen. 
De vaardigheid werd overgenomen door de kinderen van de 
kinderen, en later de kleinkinderen van de kinderen. Toen het 
café er was, kwam het bijzonder goed van pas. Als het huis 
werd geïnspecteerd op verboden goederen, gaf grootmoeder 
nog snel opdracht om een illegale baal garen het raam uit te 
gooien (“Jeug et raage raam et maar tu”) terwijl de controleur 
er gewoon bij stond. Er werd bijzonder intensief achteruit 
gepraat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Duitse soldaten 
konden immers makkelijk Nederlands verstaan, waardoor 
de geheimtaal werd ingezet om het over verzetszaken te 
hebben.

In 2014 was er nog maar één iemand over de achteruit 
kon praten: Mieke Steijvers, uit de vierde generatie. 
Taalwetenschapper Carlos Gussenhoven legde het toen in 
geluidsopnames vast tijdens enkele bezoeken aan Mieke, en 
beschreef in detail de omdraairegels, de uitzonderingen, en 
de onderliggende structuren in de publicatie “Achteroetkalle: 
A Dutch ludling”.

De verongelukte wagen met dozen boter. 

Bron: Gemeentearchief Weert

Café Hense Koeëb links achter het douanehuisje. 

Bron: HK Stramproy



Zoatmaale in Stramproy
‘De zoatmaale’ werden de inwoners van Stramproy vroeger 
smalend genoemd. We kijken daarvoor terug naar eind 
19e eeuw, toen de zoutsmokkel op een hoogtepunt was 
door de lage prijs ervan in België. ‘Zoat’ betekent immers 
‘zout’, en een ‘maal’ is het dialect woord voor een ‘zak’. 
De zoutsmokkel scheerde vooral in deze streek hoge toppen. 
Het nivelleren van de zoutprijzen mocht niet veel baten: de 
Stramproyers hadden het smokkelen inmiddels in hun bloed 
zitten.

Wiel van Lierop beschreef een typische tocht: 

Onderweg seinden voorlopers of de weg veilig was, maar 
ook omwonenden van de route werkten mee aan het seinen 
door witte doeken op te hangen of -in de zomer- ramen 
open te zetten. Regelmatig moesten hinderlagen van 
douaniers omzeild worden: er werd dan een dwaalspoor 
uitgezet door een voorloper met een kleine buit vooruit te 
sturen en zelf een andere route te nemen. 

Het zout dragen was fysiek het zwaarst van alle smokkelwerk. 
Eén zak woog gemakkelijk 30 kilo. Dat op de nek nemen om 
er vervolgens zeker 10 kilometer mee te lopen op drassig, 
rul of struikachtig terrein, heeft meerdere zoatmaale met 
permanente lichamelijke ongemakken opgezadeld.  
“Het zoat zitj mich inne kneuk”, zeiden ze vaak op oudere 
leeftijd.

In de 2e helft van de 20e eeuw veranderde ‘de zoatmaale’ van 
een spotnaam naar een erenaam. De in 1952 opgerichtte 
carnavalsvereniging nam de naam aan om de band tussen 
heden en verleden te bewaren. In 1981 werd een monument 
op het Kerkplein geplaatst ter ere van de vroegere bewoners. 
De zoutdrager van kunstenares Truus Coumans is een 
1,20 meter hoog beeld gemaakt van klokkebrons en neemt 
net als vroeger zijn plaats in in het hart van Stramproy. 

Kunstwerk ‘De Zoatmaal’. 

© Thieu Niellissen

De Roijer mins ging vreuger

Noa Bieésel om wat zoat

Det sjil-dje hiél wat frenkskes

De grens die leet hum koad

Hae kwaam den zwaer belaaje

En haai-der wat gelök

Dan dronk-ter eine borrel

En ging dan nog ins trök.

Op ’t kirkplein keumt ei menke

Eine zak op ziene rök

Te wachte op ziene klantje

Hae geit ger nog ins trök

Det is eine echte Zoatmaal

Oet lang vervloge daag

Mer ’t zoat van al die joare

Lik-j zwoar op ziene maag.

Wae blieve altied Zoatmaal

Drage de naam met ieér

En ist-j weer vasteloavund-j

Heurt-j men det eerdere kieér

Wae zeen net as det menke

En zeen wae groeét of klein

Wae klinke op dae Zoatmaal

En zingen dit refrein.

Hieél Roij veert-j noew 

weer vasteloavund-j

Stroat in stroat aaf

Hieél Roij veert-j noew 

weer vasteloavund-j

Stroat in stroat aaf, alaaf. 

Carnavalslied ‘De Zoatmaale’ van 1981, 

geschreven door Pierre Kwaspen.

“Als de smokkelaars zich op Belgisch grondgebied 
gereed maakten voor hun tocht met de zoutzak, 

konden zij vaak geen berekening maken hoe lang 
de gevaarlijke tocht zou duren. In de alom bekende 

grenscafés als Tisse Pierke, Heybloom, Fiel, Luus, 
Kempkes en Grave Driek werd vaak nog een korte 

stop gemaakt. Vaak ook om eerst te verkennen of de 
overgang wel veilig genoeg was. Achtte de smokkelaar 

de kust veilig, dan gingen de handen op de rug en 
werd opgestapt. Was men veilig over de grens gekomen 
dan betekende Brakkevoort Kruus een vast rustpunt. 

Brakkevoort Kruus gelegen nabij de Vlietbrug, 
ook bekend als bij Hokeberg en Ellerweg, betekende 

dat de overgang van de grens gelukt was. 
Ook de rest van de route was het zaak op je hoede 

te blijven. Een vast punt waar zout naartoe gebracht 
werd, was café Het Bruine Paard bij de St. Martinuskerk 

in Weert. Hier waren dan weer kooplieden die 
het zout in ontvangst namen, afrekenden met 

de dragers, en dan in de donkere nacht verdwenen.” 



SMOKKELBEELDEN



Vanaf ongeveer 1980 werden er op meerdere 
plekken monumentjes opgericht ter herinnering 
aan de smokkelaar en de smokkelpraktijken.  
Uit eerherstel voor de wetsovertreder of vanwege 
de nostalgische herinnering?  
De Zoatmaal in Stramproy kennen we al -  
we kijken eens verder muurtje…

1 ‘D’r Jrenssjieber’ in Lemiers (NL) - 2009
D’r Jrenssjieber (de grensschuiver of smokkelaar). 
Twee abstracte handen met daartussen de grens 
tussen Nederland en Duitsland. De smokkelwaar 
wordt als het ware van de ene naar de andere hand 
geschoven (gesmokkeld). Net als in Stramproy, 
koos de plaatselijke carnavalsvereniging in 1957 
voor de naam C.V. de Grensschiebere Lemiers.
Bron: Leo Viëtor

2 ‘De Smokkelaer’ in Baarle-Hertog (B) - 1996
In Baarle-Hertog met zijn exclaves is het nooit ver  
tot de landsgrens. Niet vreemd dus dat er in 1996  
een smokkelaar met punjel in reliëf werd onthuld  
door twee oud-smokkelaars.
 Bron: http://statues.vanderkrogt.net

3 ‘De Kraaienpoot’ in Luyksgestel (NL) - 1985
Een enorme kraaienpoot als symbool voor de 
smokkelpraktijken. Door kraaienpoten op de weg te 
strooien, zorgden de smokkelaars voor lekke banden 
bij hun achtervolgers. 
Bron: www.mapio.net/images-p/107337169.jpg 
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4 ‘Als de commies met de smokkelaar . . .’ 
 in Suderwick (D) en Dinxperlo (NL) - 1996 en 2002 
Een smokkelaar die denkt de grens juist veilig te zijn 
gepasseerd. Maar de commies heeft hem in de kijker! 
Een tweede smokkelaar werd in 2002 aan Nederlandse 
zijde geplaatst door de gemeente Dinxperlo.  
Een grensoverschrijdend smokkelmonument dus!
Bron: Joop van Reeken (foto en collage)

5 ‘De Blauwer’ in Wervik (B) (2007) 

Langs de Leie in Wervik tegen de Franse grens werd 
deze ‘blauwe’ (smokkelaar) onthuld. Hij wil haastig de 
rivier oversteken, achtervolgd door een douanier met 
blaffende hond.  
Bron: www.mapio.net/images-p/97361276.jpg



6 ‘De Smokkelaar’ in Achtmaal, Zundert (NL) - 1983

Een smokkelaar in actie als herinnering. Het vroegere 

veengebied bij Achtmaal was lange tijd een geliefde route 

bij smokkelaars. 

Bron: www.vanderkrogt.net/standbeelden/object.

php?record=NB68an

7 ‘De Strontpaal’ in Horendonk (B)

Deze arduinen grenspaal wordt ‘de strontpaal’ genoemd, 

aangezien douaniers destijds tijdens hun dienst achter 

de paal hun behoefte zouden doen. De legendarische 

smokkelaar ‘Klaveren Vrouwke’, bracht zijn waar de grens 

over in telkens andere vermommingen. In 1916 werd hij 

echter in de nabijheid van deze paal op 37-jarige leeftijd 

doodgeschoten. Een soldaat bracht met zijn bajonet de 

inscriptie op de paal aan.  

Bron: Gerard Schuurbiers
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8 ‘De Smokkelaar’ in Overdinkel (NL) - 2017
In het Kulturhus in Overdinkel staat het drie meter 
hoge houten beeld van De Smokkelaar, gemaakt  
door de vroegere plaatselijke tandarts.
Bron: Reinier van Willigen 

9 ‘Karel de Blauwer’ in Poperinge (B) - 1980
In Poperinge nabij de Franse grens staat dit beeld  
dat symbool staat voor alle ‘blauwers’ (smokkelaars). 
Het is een sagefiguur uit een krantenfeuilleton uit 
1897 en een later boek.
Bron: www.vakantiewoningdeblauwer.be

10 ‘Karel de Blauwer’ in Roesbrugge (B)
In de voorgevel van het pand Prof. Rubbrechtstraat 15 
in Roesbrugge (nabij de Franse grens) werd in 1980  
het kunstwerkje met de naam ‘de Blauwer’ geplaatst. 
Bron: www.westhoekverbeeldt.be
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Smokkel vandaag
Aan het einde van deze Smokkelexpo, spoelen we de tijd weer door  
naar het heden. Bij smokkel horen tegenwoordig beelden van de  
lucht- en zeehavencontroles, namaakgoederen en exotische dieren. 
Het kost massaal mensenlevens met drugs, wapens en mensenhandelaars.  
De grens is in deze streek geen echt tastbaar gegeven meer; de ‘harde’ grenzen 
bestaan elders nog wel. De buitengrenzen van de Europese Unie of  
de Verenigde Staten bijvoorbeeld, op sommige plaatsen met muren en  
prikkeldraad afgeboord – zelfs in deze 21e eeuw… 
De Belgisch-Nederlandse grens is vooral een administratief gegeven.  
We merken bijna niet dat we er overheen rijden, kunnen gezellig bij elkaar  
op bezoek zonder een stop bij het douanekantoortje, en we werken samen  
tentoonstellingen uit. Hoewel, straks op weg naar huis nog even langs het  
Belgische tankstation, toch net iets goedkoper daar!
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