DEN DRAAD
Boek en tentoonstelling 'Den Draad'

Copromotor provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Assenede, Bibliotheken Meetjesland

Tijdens de Eerste Wereldoorlog sloot Duitsland de grens met het neutrale Nederland. Onder
meer om vrij personen- en goederenverkeer te verhinderen. Maar ook de censuur en de schrik
voor een geallieerde aanval via neutraal Nederlands grondgebied, speelden mee.

Niettemin werd er nog veel gesmokkeld en
bleven rekruten en deserteurs de grens
oversteken. Om dit een halt toe te roepen
installeert de Duitse bezetter in het voorjaar van
1915 langs de Belgisch-Nederlandse grens een
elektrische draadversperring. Twee meter
hoog en geladen met 2000 Volt wordt dit een
fysieke grens, die niet overal de bestaande,
grillige grenslijn België-Nederland volgde.

Het dagelijks leven van de grensbewoners werd door deze versperring sterk beïnvloed.
Vluchtelingen, verzetsstrijders, smokkelaars, spionnen, ... heel wat verhalen leven nog tot
vandaag. De versperring kreeg de bijnaam 'De dodendraad' of 'Den draad'.
Project
•

•

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is copromotor in het project van COMEET
en ontplooit een aantal initiatieven in het kader van 'Den Draad', de elektrische
draadversperring op de Belgisch-Nederlandse grens.
In november 2013 kunnen we een boek in de reeks 'Kleine Cultuurgids' verwachten,
en een tentoonstelling die in 2014 rondreist langs de locaties van de Bibliotheken
Meetjesland. Het boek wordt gelanceerd op woensdag 6 november 2013. Meer
informatie over het provinciale project via ignace.van.driessche@oost-vlaanderen.be.
Gemeente Assenede plaatst een kunstwerk over Den Draad. Lees erover in het
volgende item.

Meer informatie via: ignace.van.driessche@oost-vlaanderen.be

Klein België
Copromotor gemeente Sint-Laureins, Cultureel Adviesorgaan, Meetjeslandse Gidsen
Door de aanleg van de elektrische draadversperring aan de grens met Nederland raakten
sommige gehuchten afgesloten van België, omdat deze versperring niet steeds de grens
volgde, maar vaak 'rechtdoor' werd getrokken. Ter hoogte van Sint-Laureins werd zo een
stukje Belgisch grondgebied niet opgenomen binnen de versperring. In de volksmond
noemde men dit gebied 'Klein België'.
'Den Draad' volgde de loop van het Leopoldskanaal, met als gevolg dat de inwoners van
Moershoofde, Oosthoek en Katijne van het dorp werden afgesneden (maar ook niet tot
Nederland behoorden).
De gemeente Sint-Laureins is copromotor in het project van COMEET, en ontplooit een
project om de geschiedenis van 'Klein België' te ontsluiten voor het publiek.

Op de volgende pagina ziet u bijkomende foto’s over “Den draad”
Foto’s uit het Oorlogsarchief van de familie Martens – Vereecke (Rieme)

