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V oorwoord  

DAG ALLEMAAL, 
U kreeg  tot vandaag de  “Modest” opgestuurd om-
dat u  lid was van de “Kring Modest”. Op volgende 
bladzijde  gaat  u  lezen  hoe  het  er  in  de  toekomst 
gaat  uitzien.  Er  is  ook  een  uitnodiging  tot  betalen 
van  lidgeld  voor  het  verder  ze en  van  de  “Kring 
Modest” en waardoor het  jdschri  kan blijven be-
staan. 

Op 8 mei is het weer de dag van de vereniging. Wij 
wachten nog op de modaliteiten om in te schrijven. 

Op 10 mei is het een interna onale wandeltocht op 
het Kamp Elsenborn. Een unieke gelegenheid om de 
schietplaats  nog  eens  te  bezoeken.  De  deelname-
prijs is 1 euro. 

De wandeltocht Compernolle gaat dit jaar door op 5 
juni te Lombardzijde. 

Op 21 juli is er de gedenking te Lier 

 

                           

 

 

 

        
 Ondertussen is het Pasen voorbij en hopen wij 
dat 2015 een mooie zomer brengt en wensen wij u al-
vast een mooie vakantie toe. 

De volgende uitgave van de “Modest” zal in de herfst 
gebeuren. 

 

   De redactie 
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Belangerijke mededeling.

Zoals u op pagina 5 van deze uitgave kan lezen, hee� op 11 oktober de ac�viteit plaatsgevonden van de Kring Modest. De 

voorzi�er van de Kring Modest stelt vast dat de omstandigheden waarin de vereniging zich bevindt de oorspronkelijke 

doelstellingen van de vereniging niet meer worden behaald. Deze omstandigheden zijn voornamelijk het ontbreken van een

ac�eve eenheid en ook het verhuizen van de oude eenheid(2A) waardoor er muta�es zijn naar andere eenheden, 

voornamelijk vanwege familiale omstandigheden, waar bij de nieuwe eenheid misschien wordt toegetreden tot een aldaar

bestaande vereniging. Heel wat leden van voor 2010 waren en zijn nog steeds ontevreden over de behandeling aangaande de

hervorming, iets wat de Kring Modest ook geen soelaas kon aan bieden.

Het bestuur hee� gedurende de voorbije 5 jaar geprobeerd om het elan er terug in te krijgen maar stelt vast dat bij de 

ac�viteiten de opkomst tegenvalt. Het lijkt wel dat het bestuur dit voor zichzelf organiseert wat ook niet de bedoeling is.

Op de eerste bestuursvergadering in 2011 werd toen het plan al gesmeed naar analogie met het Bataljon Ar�llerie om alle 

verenigingen samenbrengen tot één vereniging. De bedoeling is om de inspanningen die voor het verenigingsleven gedaan

worden beter te laten renderen met eventuele  financiële besparingen door kostdeling met een groter ledenbestand. Het 

water was toen nog te diep, maar misschien is de �jd nu wel rijp.

Ondertussen is het Bataljon Ar�llerie aan zijn 3de Korpscommandant toe en die nog bij 2A hee� gediend als officier en lid is 

geweest in de Kring Modest. Hij kent de werking ervan en is tevens begaan met sociale projecten en meent dat een

vriendenkring in het Bataljon de samenhang zou vergroten.

Daarom is er besloten om een “Vriendenkring Bn Aie” op te richten. Vanuit het commando wordt daar aan gewerkt. Alles

hangt ook af hoeveel middelen het Bataljon daar kan voor aanwenden. De federale regering is weer op besparen aangewezen

en de zoveelste hervorming dient zich aan. Gelijklopend zijn er nog andere prioriteiten en hoopt men concreet nieuws te

hebben na de zomer.

Wat met “Kring Modest”?

U zal als lid iets verwachten: de “Modest” onder andere die in de brievenbus valt en die hee� u nu met het nieuws.

Na de speech van onze voorzi�er waren er sommige aanwezigen verrast en hebben bedenkingen. De Kring Modest bestaat uit 

leden met een verschillende achtergrond. Er zijn een groot aantal leden die nog een ac�eve func�e hebben binnen defensie 

na hun verblijf bij 2A, er zijn er enkele die ac�ef zijn binnen de Ar�llerie, hetzij binnen de eenheid, hetzij op verplaatsing, er 

zijn leden die van eenheid zijn veranderd, er zijn leden die op rust zijn, en er zijn een hele boel leden die milicien zijn geweest.

Deze laatste groep strekt zich nog uit van Siegen over Ludenscheid en Helchteren.

Er kan vastgesteld worden dat het ledenbestand van de ac�even of ooit ac�even afneemt door muta�es en overlijdens, er kan 

vastgesteld worden dat de aangroei voornamelijk komt door de miliciens.

De vraag stelt zich dan of het opportuun is om de vereniging “Kring Modest” op te heffen ten voordele van een vereniging 

waar een aantal leden geen binding mee hee�. Het ziet er naar uit dat de groep van miliciens de overstap naar de nieuwe 

vriendenkring niet zien zi�en en wensen om te blijven bestaan als aparte vereniging.

We gaan even terug in de �jd. In 2009 zag de eerste website www.2de-ar�llerie.be het licht. Voordien was 2A een blinde vlek

met enkel een vermelding op de site van Defensie. Met het ontstaan van de website en gelijk de opkomende sociale media

(Facebook) werd 2A plots ontdekt. In 2010 gaat plots 2A over in het nieuwe Bataljon. De Kring Modest blij� stuurloos over. 

Haar voorzi�er van ambtswege, de Kol SBH Houf , werd korpscommandant van het nieuwe Bataljon. Het eenheidsblad 

“Modest” hield ook op te bestaan. De website werd uitgebreid ter ere van het dankbare werk van onze archivaris Louis

Vranckx met de versie van de geschiedenis van 2A in Pdf-vorm en met allerlei links en weetjes. In 2011 hee� de website het 

eenheidsblad geadopteerd, de eerste uitgave is enkel als e-versie uitgegeven. De Cmdt Verstraelen hee� toen de leiding van 

de Kring Modest op zich genomen waarbij de website en het �jdschri� Modest een hoofdrol in spelen. Ondertussen is de 

website een centraal punt voor zaken gerelateerd aan 2A.
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Zo krijgen wij regelma g vragen voor het opzoeken van legermakkers, informa e over voorouders, informa e over voorwer-

pen die met de ar llerie of 2A te maken hebben, zelfs voor het maken van eindwerken middelbaar onderwijs. Er zijn mensen 

die zelf met informa e komen. Wij staan ook in contact met verenigingen van andere eenheden (ook niet ar llerie) en wisse-

len  informa e uit Via deze weg rekruteren wij tevens nieuwe  leden. Een tweede website www.2rva.be  is opgericht met de 

geschiedenis op webpagina en zoekfunc e. 

De Kring Modest hee  sinds 2010 spaarzaam omgegaan. Daarom werd er besloten om de verenigingskas te vereffenen  en te 

doneren aan ’T Weyerke’, het sociale project van 2A. Dit zal later op het jaar gebeuren als de penningmeester terug is uit mis-

sie.  

De website neemt de vereniging “Kring Modest” over om een tradi e van 2A verder te ze en. Er is een bestaande erkenning 

van defensie en de wens is om die te behouden. De doelstelling van de vereniging zal zich hoofdzakelijk richten op het onder-

houden van de website, de uitgave van de Modest en samenkomsten allerlei (oa. Publiek toegankelijke evenementen van het 

Bn in Brasschaat en Lier). 

Een uitnodiging voor het  lidgeld dient u best eens goed te  lezen. Leden die verkiezen om rechtstreeks toe te treden tot de 

nieuwe vriendenkring zullen moeten wachten op nieuws. Leden die verkiezen om bij “Kring Modest” te blijven, gebruiken de 

uitnodiging tot betaling. 

Uiteraard zien we u graag blijven. 

Deelnameprijs: 1 euro  

Meer info via : h p://www.mil.be/nl/evenement/interna onale-mars-op-het-militaire-domein-van-elsenborn 
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p de cover. 
 
Normaliter staat het artikel “Op de cover” als eerste daar een foto op de cover steeds een doel heeft. U heeft het in 
vorig artikel al gelezen. Dit was de laatste activiteit van Kring Modest zoals we die gewend waren. En zoals steeds 
hadden de afwezigen ongelijk om niet te komen. Een uitvlucht zoeken om niet te komen kon niet want het ging 
door in de heimat van 2A: Houthalen-Helchteren. En voor vele leden is deze plaats in hun achtertuin. 
 
Onze voormalige Korpscommandant SBH Kol Van Put, Mil voor de vrienden, had dit weer goed geregeld met zijn 
netwerk van kennissen en zo de gids te kunnen regelen op zaterdag. 
 
Alvorens de activiteit te beginnen, hebben we ons versterkt met een maaltijd in de zaal van de Griekse gemeen-
schap te Houthalen. Het was wel even wat zoeken want op GPS was er niet te rekenen, dus de skills van verken-
ner boven gehaald en O waar het doel gevonden. 
 
Het kan niet altijd steak met frieten zijn en een kennismaking met een andere cultuur is steeds meegenomen. Ik 
heb iedereen toch goed zien smullen. Het is een aanrader voor hen die in de buurt zijn, want voor die prijs krijg je 
echt enorm veel en vers klaargemaakt. 

Voor het eerst, in de na 2A-se periode, mochten we tevens terug spreken over een familie gebeuren door de aan-
wezigheid van kinderen aan de jaarlijkse activiteit, een van de belangrijkste reden van de oprichting van de Kring 
Modest: het familiale gevoel. 
 

De voorzitter gaf zoals gewoonlijk zijn speech. 
 
Tijdens de maaltijd werden de bestuursleden in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet in het bestaan van 
de Kring Modest zijnde de Kol Van Put, onze archivaris Louis Vranckx, onze voorzitter Cmdt Erik Verstrealen en de 
Adjudant Emanuel Vleugels die er helaas niet aanwezig was. 
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Een geluk dat we goed gegeten hadden, want het werd toch nog een hele tocht. De start was bij de oude koolmijn van  Hout-

halen-Helchteren waar Greenville is geves gd. In het gerenoveerde hoofdgebouw is een tentoonstelling aanwezig van de ge-

schiedenis van de mijnwerkers en de toekomst op het gebied van energieopwekking,   de problema ek van vervuiling en de 

toepassing van de groene technieken die we ondertussen kennen: Hernieuwbare energie. 

Deze rondleiding  is de inleiding van het vervolg van onze ac viteit: het bezoek aan het NAC. 

NAC staat voor “Nieuw Administra ef Centrum” en in de gewone volkstaal zou men dit “gemeentehuis” noemen, hoewel. De 

gemeente Houthalen–Helchteren was in het verleden helderziend en zagen de kosten aankomen. Het onderhoud aan alle ver-

spreidde gebouwen, renoveren en energiezuinig maken zou een aanslag plegen op de gemeentekas en gelijk ook op de inwo-

ner/belas ngbetaler. 

Het werd een nieuw gebouw met de modernste technieken en met alle diensten aanwezig op dezelfde plek. De keuze van de 

materialen en technieken laten zien dat  dit niet van de goedkoopste zijn en dan stelt de vraag of voor al dit moois de belas-

ng betaler er weeral niet moet voor opdraaien. Het antwoord is NEEN. De gebruikte technieken besparen in der mate dat de 

zij zichzelf terug betalen. En   dan merkt er wel  iemand op: “Dat zeggen ze allemaal”. Maar onze Kol Van Put kan het weten: 

Sinds de bouw van het NAC betaalt hij niet meer belas ng dan vroeger. 

Als kers op de  taart hebben we  tevens   mogen plaats nemen  in de  raadszaal wat wel een geweldige ervaring  is met al die 

“Hightech” van camera’s en schermen. 

Na dit wondermooi bezoek werd er afgesloten in de afspanning Ter Dool waar herinneringen aan 2A weer voor ogen kwamen. 
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ie	zoekt,	die	vind. 
	Legermakkers	van	2A	staff	Batterij	Siegen	1968.	

In 2008 kwam ik J-P Vlaeminck tegen in Poperinge en vroeg ik hem of hij nog wist wie er allemaal op onze kamer 
lag in Siegen .Op kamer 61 in de staff batterij lagen:  Marcel Kiekens, Jos Dewit , Vlaeminck Jean-Pierre,  Dejaeg-
her Bertin, Pauwels Paul  een Donald Coppejans en Vos. Ik zei hem dat ik een aankondiging voor een reünie zou 
plaatsen op sinjorennet. Zo gezegd zo gedaan, maar ik kreeg weinig of geen reactie. Het geraakte op de achter-
grond , maar  bleef wel sluimeren tot ik op 16 januari 2013 plots een mail kreeg van J-P Dauwe:  of ik  belangstelling 
had voor een reünie. Hij had mijn mailadres gevonden op sinjorennet. Ik was blij dat er nog iemand was met dezelf-
de interesse .  

Ogenblikkelijk contacteerde ik J-P Vlaeminck en we maakten een afspraak om te overleggen en wat oude foto’s van 
toen te bekijken. Op een  volgende avonden startte ik mijn pc op en ging naar google en daar tikte ik de naam van 
Marcel Kiekens in en ik kreeg een lijst met mensen of ondernemingen in verband met die naam. Ik zou de even 
nummers het eerst opbellen. De eerste die ik opbelde was ook soldaat geweest in 1968 maar wel bij de genie. Ik 
verontschuldigde mij voor het storen ,maar hij zei  me geef me je telefoonnummer want enkele straten verder woont 
er nog een Marcel Kiekens. Ik neem mijn fiets en ik zal het meteen gaan vragen en  bel je terug over een half uurtje. 
Ondertussen belde  ik de volgende in de rij op,  maar daar was het een antwoordapparaat   dat aanlag.  Na de afge-
sproken tijd belde de eerste Marcel Kiekens terug met de melding dat zijn naamgenoot geen soldaat was geweest. 
Na ongeveer een uur belde ene Marcel Kiekens mij op en ik zei hem dat ik zopas Marcel Kiekens had opgebeld en 
dat er dus een het vergissing in het spel moest zijn. Maar hij had aan het zonenummer herkend  uit de westhoek  en 
legde onmiddellijk de link met mij.  Het was de juiste Marcel Kiekens aan de telefoon, mijn dag kon niet meer stuk. Ik 
legde hem uit wat de bedoeling was van mijn telefoontje en hij zou meewerken .Mailadressen  en telefoonnummers 
werden uitgewisseld. 

De volgende was Vos die ik zou opzoeken  ,maar nog Marcel , J-P Vlaeminck en Paul Pauwels nog ikzelf wisten zijn 
voornaam daar we hem altijd aanspraken met “De Witte uit Mol”. Die naam werd ingedrukt op google en er kwam 
een lijst van wel 120 namen met Vos  uit Mol erin voor. Ik heb er wel 20 opgebeld in Mol maar telkens de verkeerde 
aan de lijn. Zelfs enkele spionnen in Mol konden mij niet verder helpen, dan  maar een mailtje gestuurd naar de be-
volkingsdienst van Mol maar daar zegden ze mij dat ze wilden helpen de “gezochte persoon” op te sporen maar dat 
ik tenminste zijn voornaam of geboortedatum moest hebben voor ze mij konden helpen. Ze wilden alleen mijn gege-
vens doorgeven aan de betrokken persoon want met de wet op de privacy mogen ze geen adressen doorgeven. Ik 
stuurde dan een mail naar defensie om de namen op te vragen van alle miliciens van onze lichting en daar stond de 
naam en voornaam op van Vos. Ik stuurde de volledige naam en geboortedatum op naar de bevolkingsdienst en 
een week later kreeg ik een brief van Willy Vos. Ik heb hem dan ook direct opgebeld en het gesprek duurde drie 
kwartier .Hij vertelde mij dat hij een dagboek had bijgehouden met heel wat info. Ik stuurde hem de lijst van defensie 
op waarop hij nog verschillende namen aanduidde waaronder De Ripper ( Rous Jaques) en de Snor( Bernar Remie) 
en De Moerloze Johan.   

De volgende van onze kamer die ik zocht was Coppejans uit Bassevelde, maar nergens was een spoor van hem te 
vinden tot ik informeerde bij  defensie  en men mij liet weten dat hij reeds in Juni 68 was overleden bij een motoron-
geval.  

Vervolgens was Jos Dewit  uit Hacht aan de beurt, maar helaas  ook hij was reeds enkele jaren overleden.  

De naam  Willy Verhooghe  kreeg ik van J-P Vlaeminck  en hem kwam ik op het spoor via  de secretaresse van Ok-
ra in Brugge. Ivan Faict kwam boven water door J-P Vlaminck die jaren terug bij zijn echtgenote gewerkt had .Croux 
Kamiel wist zich ook nog enkele namen te herinneren. En zo kwamen er meer en meer namen boven water. Alle 
namen en adressen stuurde ik door naar J-P Dauwe die alle gegevens op een lijst zette en die personen ook  per-
soonlijk opbelde. J-P deed ook net hetzelfde opzoeken ,informeren ,mailen en telefoneren. Het vele speurwerk werd 
bekroond met een succesvolle reünie op 25 augustus te Vlierzele.  
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24 augustus 2014  
2de reüniefeest staf Bij Siegen 1968 

Ter gelegenheid ven deze reünie, werd de vorige Modest in avant-première uitgegeven alvorens de leden van de 
Kring Modest hem mochten ontvangen. Daar stond natuurlijk tegenover dat ze er zich mee lieten fotograferen, wat 
ze dus ook deden. 
 
De redactie mocht dan tevens nog enkele foto impressies ontvangen en te zien aan de blije gezichten hebben ze 
zich daar goed geamuseerd. 
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et	leven	zoals	het	was.	

	
IK WAS MILICIEN 

 

Heverlee, 20 februari 1962 

 

Mijn laatste dagen in de kazerne van Heverlee. 

Ik schreef boven op mijn kamer deze laatste brief. 

Eerlijk gezegd, ik had tot op heden nog niets verricht!   In legertermen: ik hoorde bij de gelukkigen! 

Maandagmorgen gingen we met enkele soldaten naar de chef om te vragen wat we te doen hadden. 

Plots kwam de brigadier van het magazijn naar buiten en vroeg ons mee te komen want hij had waarschijnlijk  
werk voor gans de week.  Voor mij kwam dit zeer gelegen, want zo moest ik niet mee op oefening met de andere 
soldaten.  Dit wil zeggen een herhaling van de infanterieopleiding: lopen, kruipen,  liggen, springen, met nadien 
een evaluatie door de officier. 

Dit was mijn ding niet en zo waren de goden mij gunstig gezind. 

Maar  dit bleek van korte duur.   

Donderdagnamiddag was een mars van dertig kilometer gepland voor alle miliciens! 

Vrijdag turnles en dit voor de laatste keer.  Oef! 

Maar ik had wel een of andere reden gevonden om hieraan te ontsnappen. 

Het ergste was dat we maar zaterdagmiddag naar 
huis mochten.   

Het laatste mooi weekend vooraleer naar Duitsland 
te vertrekken! 

Ik moest wat tijd vinden om mijn fototoestel klaar te 
stomen want Duitsland scheen een mooi land te 
zijn. 

Zaterdagavond had ik met vrienden uit Heist mijn 
tijdelijk afscheid gepland.  We zouden mijn mobili-
satie naar Duitsland vieren!   Om al mijn opgelopen 
frustraties weg te werken, want de laatste dagen 
stak het mij hier enorm tegen. 

Men mocht mij hier graag met uitzondering van de 
turnleraar, maar ik kon die man zijn ergernis begrij-
pen. 

Maandag en dinsdag moesten we  al het materiaal 
in  leveren. 

We zouden ons voorbereiden op het onaangenaam 
vertrek naar een nieuw oord, een kazerne te Sie-
gen. 

Ik kreeg net nog een brief van vriend Jozef.  Zijn 
knieoperatie was bijzonder goed geslaagd.  Hij 
bleek een beetje op zijn tenen getrapt omdat hij op 
zijn honger bleef zitten in verband met het ontberen 
van enig nieuws over mij. 
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e	dodendraad.		

	
In de vorige uitgave van ons tijdschrift kan u het eerste deel lezen van dit “IJzeren gordijn avant la lettre”. 
 
Nederland deed niet mee aan de eerste wereldoorlog en dus werden wij afgesloten door een omheining. 
 

Hoe werd de dodendraad bewaakt? 
Op vijftig tot honderdvijftig meter van elkaar stonden en/of patrouilleerden constant schildwachten. ’s Nachts werd 
het aantal grenswachters verdubbeld en werd meer gepatrouilleerd. Duitse soldaten kregen de opdracht om na een 
niet beantwoorde waarschuwing onmiddellijk te schieten. Alleen mochten zij nooit in de richting van Nederland vu-
ren. De soldaten wandelden van het ene schakelhuisje naar het andere. Wanneer twee grensbewakers elkaar half-
weg ontmoetten, maakten ze rechtsomkeer. Wachtbeurten bleven tot op het laatste moment geheim. Langs de ver-
sperring lagen er ook mijnen. Op sommige plaatsen hadden de grenswachters grote zoeklichten opgesteld om ’s 
nachts de omgeving beter in de gaten te houden. Overdag hingen er luchtballonnen boven de versperring om men-
sen op te sporen. In de schakelhuisjes stond nog wat technische of regelapparatuur, o.m. een systeem waardoor de 
grensbewakers konden vaststellen wanneer er sabotage was. In voorkomend geval moest een grenswachter met de 
fiets langs de versperring tot op de plaats van het incident 
rijden en meteen terugkomen om zijn oversten te verwittigen. 
Via een veldtelefoon konden hogere oversten over een en 
ander geïnformeerd worden. Tijdens de winter van 1917-
1918 werd de communicatie langs de dodendraad nog verbe-
terd. De Duitsers installeerden in Kalmthout een radio-
installatie waarmee in een mum van tijd alarm geslagen kon 
worden. De radiokamer voor het grensgebied nabij Baarle-
Nassau bevond zich in het Withof te Minderhout. Aan de an-
dere kant van de rijksgrens patrouilleerden Nederlandse sol-
daten in groten getale. Zij hielden iedereen aan die niet met 
hun wetten in regel was en aarzelden niet om van hun wa-
pens gebruik te maken. 

Hoeveel stroom stond er op de draden? 
De sterkte van de stroom bedroeg tweeduizend volt. Of de Duitsers er altijd in slaagden om een dodelijke hoeveel-
heid spanning op de draad te hebben, valt te betwijfelen. Grensgids Jan Vleugels vermeldt in zijn boek “De rakkers 
der grenzen” drie grenspassages waarbij hij de stroom had gevoeld. Wanneer er geen spanning op de draden stond, 
was dit voor velen een buitenkansje. Sabotage kon de oorzaak zijn. Soms haalden de Duitsers zelf de stroom van de 
draad, bijvoorbeeld wegens een hevig onweer.  

Waar kwam de elektriciteit vandaan? 
In België waren er nog geen elektriciteitscentrales zoals dat nu het geval is: enkel een paar bedrijven beschikten 
over installaties om elektriciteit te genereren voor eigen gebruik. In de Voerstreek en het zuiden van Limburg werd 
beroep gedaan op een transformatorhuisje in Reutershag (tussen Vaals en Aken), vanwaar een rechtstreekse voe-
dingskabel naar België liep. Voor de zone van Kanne tot Maaseik werd op dezelfde centrale gerekend, maar ook op 
twee andere elektriciteitscentrales: die van de buskruitfabriek van Kaulille en die van de houtzagerij van de familie 
Emsens in Lommel-Stevensvennen. Voor de zones van Maaseik tot Lozen en van Lozen tot Lommel-
Stevensvennen rekenden de Duitsers eveneens op deze twee Noord-Limburgse bedrijven. De voeding voor de zone 
van Lommel-Stevensvennen tot Minderhout kwam eveneens van Kaulille en Lommel-Stevensvennen, maar ook van 
een transformatorhuis bij Kapellen. De zone van Minderhout tot aan de Schelde, werd bediend door het transforma-
torhuis van Kapellen. De precieze bronnen voor het traject ten westen van de Schelde zijn minder goed gekend.  
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Het blijkt dat hier beroep werd gedaan op kleinere centrales van bedrijfjes langs de Zeeuws-Vlaamse grens, o.a. een 
onderstation in Zelzate, een fabriekje in Moerbeke, enz. 
     
Langs de versperring werden Schalthäuser gebouwd. Dit waren 
schakelhuisjes waarin technische apparatuur werd ondergebracht en 
die tevens dienden als wachtlokaal voor de grenswachters. Van de 
Schelde tot aan het Drielandenpunt stonden er meer dan honderd. 
Gemiddeld bedroeg de afstand tussen twee schakelhuisjes tussen 
anderhalve en tweeëneenhalve kilometer. Tussen Knokke en de 
Schelde blijken er volgens zeer recent archiefonderzoek niet syste-
matisch schakelhuisjes te zijn geweest: hier en daar stond er wel iets 
dat erop leek, maar de schakelinstallaties waren bescheidener en 
talrijker en waren ondergebracht in kleinere barakjes of ontruimde 
woningen. Dat kwam o.i. vooral door het feit dat de elektriciteitsvoor-
ziening er anders was georganiseerd en meer moest steunen op klei-
nere en wisselende centrales. Uit een analyse van de kaarten blijkt 
men wisselstroom te hebben gebruikt, meer speciaal draaistroom. 

 

Hoe slaagde men erin illegaal de dodendraad te passeren? 
Grensbewoners verzonnen allerlei technieken om alsnog voorbij de dodendraad te geraken. De meest interessante 
wijze bestond erin de Duitse grenswachters om te kopen. In ruil voor wat geld werd afgesproken om op een bepaald 
ogenblik de spanning op de draden gedurende een kwartiertje af te zetten. Velen zijn op die wijze aan de overkant 
geraakt, maar velen werden ook verraden door de grenswachter waarmee was afgesproken. Daarnaast kon men 
proberen de versperring te ontwijken door bijvoorbeeld door een duiker, riool, afvoerbuis of kanaaltje onder de ver-
sperring te kruipen. Vaak maakte men ook gebruik van stokken die aan de bovenzijde een geïsoleerd U-profiel had-
den: daarmee kon men de onderste draad een tiental of twintigtal centimeter naar omhoog duwen, zodat er meer 
plaats was om er onderdoor te kruipen. In de aanvangsperiode vluchtten ook tal van mensen door de mergelgrotten 
bij Kanne en Riemst, met toegangen en uitgangen zowel in België als in Nederland. Na enige tijd hadden de Duit-
sers een en ander door en metselden ze de toegangen tot de mergelgrotten gewoon dicht. Sommige probeerden 
met een ladder over de versperring te geraken. Daar gebeurden evenwel nogal wat tragische ongevallen mee. In de 
Voerstreek, maar ook op andere plaatsen, sprongen vluchtelingen met een polsstok over de versperring. Soms werd 
een ton, waarvan onder- en bovenkant waren weggeslagen, onder de onderste of tussen de onderste en de tweede 
draad geschoven, zodat men er vrij veilig door kon kruipen. Dat gebeurde ook wel eens met een mand waarvan de 
bodem was weggeknipt of een houten bak zonder bodem. De handigste variant hierop was het gebruik van een hou-
ten fietsvelg die tussen de onderste en de tweede draad werd opgespannen: zo ontstond een vrij brede opening 
waardoor zelfs onervaren lieden vrij veilig door de draden konden geraken. Elementair was het gebruik van wollen 
dekens: men wikkelde een deken rond een draad en een ander rond de erboven of eronder liggende draad, zodat 
men tussen de dekens naar de andere kant kon kruipen. Interessanter was het gebruik van rubber. Wanneer een 
rubberen mat van één tot anderhalve meter onder de onderste draad 
werd geschoven, konden vluchtelingen redelijk veilig op de mat gaan 
staan en door de draden heen kruipen, ze konden de draden zelfs 
vasthouden op voorwaarde dat ze met de voeten op de rubberen mat 
bleven staan. Grensgidsen die vluchtelingen of spionnen door de ver-
sperring hielpen, beschikten daarenboven over rubberen handschoe-
nen en laarzen, soms zelfs over rubberen pakken. Goed beschermd 
met rubberen handschoenen gebruikten zij ook vaak een aan de 
handvaten geïsoleerde hefboomkniptang om de draden door te knip-
pen. Deze techniek was evenwel niet zonder gevaren, want van zodra 
een draad was doorgeknipt ging er bij de grenswachters een alarm af. 
Tot slot was er het “passeursraam”, een houten plooibaar raam met 
geïsoleerde boven- en onderkant. Dat werd tussen de draden gespan-
nen, waarna de “passeur” naar de andere kant kon kruipen. 

De dodendraad werd na de Wapenstilstand door de Belgische overheid als oorlogsbuit beschouwd, maar bleek op 
veel plaatsen al verdwenen. In Weelde-Statie (Ravels) werd de dodendraad een paar dagen voor het einde van de 
oorlog gesloopt. Het materiaal werd door landbouwers hergebruikt om hun weilanden te omheinen.  

Het begrip “Smokkelen”is door de meesten van ons gekend na de tweede wereldoorlog, voornamelijk om goedkoop 
aan waren te komen die goedkoop waren in Nederland. Het heeft zoals u ziet wel een langere geschiedenis. 
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