DODENDRAAD STAAT WEER OPGESTELD IN BOSWEGEL
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Heemkring d’Euzie en leerlingen van de Broederschool reconstrueerden een stukje van Den
Doodendraad op de originele plaats.
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In de Boswegel in Stekene kunt u een stukje van Den Doodendraad bekijken die daar een
eeuw geleden werd aangelegd door de Duitse bezetter. De Heemkring en de Broederschool
sloegen de handen in elkaar voor de reconstructie van dit stukje geschiedenis.
Tot april 1915 trokken duizenden vluchtelingen, smokkelaars, spionnen, deserteurs en
onderduikers de grens over naar het veilige Nederland, dat niet bezet was door de Duitsers.
‘Omdat het Duitse leger meer controle wilde over België, sloot het in april 1915 de grenzen
hermetisch af met een elektrische draad van 2000 Volt’, zegt bestuurslid Luc De Brant van
Heemkring d’Euzie.
‘De versperring bestond uit vier tot tien draden, die met porseleinen isolatoren 30 centimeter
van elkaar aan palen waren gespannen tot een hoogte van anderhalve tot drie meter. Om mens
en dier van de elektrische draden weg te houden werd voor en achter de eigenlijke draad nog
een omheining in prikkeldraad gezet, zodat je drie opeenvolgende versperringen had. De
Duitsers verplichtten de Belgische gemeenten zelf de dennenhouten palen gratis te leveren.

De barrière liep langs de volledig Nederlands-Belgische grens en had een totale lengte van
450 kilometer. De bezetter zette telkens een aantal draden onder spanning en dat werd steeds
afgewisseld, zodat je nooit wist welke draden dodelijk waren’, aldus De Brant.
Samen met leerlingen van de Broederschool in Stekene heeft d‘Euzie een stukje van Den
Doodendraad gereconstrueerd in de Boswegel nabij de Hellestraat, op de plaats waar die een
eeuw geleden effectief liep.
Luc De Brant: ‘Op deze wijze willen wij ook de toevallige voorbijganger wijzen op deze
dramatische episode voor de bewoners van de grenskant.’
In OC Oud Station opent binnenkort opnieuw de tentoonstelling over het dagelijkse leven in
Stekene tijdens Den Grooten Oorlog aan de hand van de dagboeken van Dr. Van Haelst.
Op de tentoonstelling is ook een eregalerij van de gesneuvelde soldaten. Bestuurslid Luc
Dullaert deed daar veel opzoekingswerk rond en ontdekte verrassende dingen. ‘Er werd altijd
gedacht dat 45 Stekenaars sneu- velden in de Eerste Wereldoorlog, maar wij vonden er 75
terug’, vertelt Luc Dullaert.
‘Zij kregen allemaal een plaatsje in de eregalerij. Ook de tien Stekense slachtoffers van de
Dodendraad zijn daar vermeld.’
Op Stekens grondgebied stierven in totaal dertig mensen ten gevolge van de draad.
Den Doodendraad in de Boswegel, een zijstraat van de Hellestraat.
Meer info op www.deuzie.be.

