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2. Doodendraad  

 
De Duitse bezetter gaat in België op zoek naar een manier om de smokkel tegen te gaan. Ze willen  
verhinderen dat burgers, spionnen en deserteurs de grens oversteken. Er komt een hekwerk langs 
de gehele Belgisch-Nederlandse grens. De bouw start in april 1915. Nog diezelfde zomer is het 
klaar. Het is een versperring bestaande uit drie rijen prikkeldraad. De middelste draad staat onder 
een spanning van 2000 volt.  
Wie de draadversperring aanraakt is op slag dood. Tientallen mensen komen om het leven. Maar 
mensen zijn ook slim en vindingrijk. Tussen de stroomdraden klemmen ze houten tonnen zonder 
bodem en speciaal gemaakte passeursramen. Toch blijft het levensgevaarlijk. Het omkopen van 
Duitse soldaten gebeurt ook.  
 
Meer informatie over dit thema..... 
Zeeuwse Ankers - doodendraad 

 

 
Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog, Doodendraad 

De leerlingen bekijken de Prezi presentatie. De vragen van de Kijkwijzer bronnen 
(docentenhandleiding pagina 4) kunnen daarbij gesteld worden.  
Bij de lesideeën staan meer bronnen. Attendeer de leerlingen steeds op de bronnen bij het maken 
van de opdrachten. 
 
Bronnen op Zeeuwse Ankers: 
Geëlektrocuteerde kat foto 
Reconstructie doodendraad 
Reconstructie passeursraam 
Documentaire Doodendraad v.o. 
Omroep Zeeland Doodendraad (5,37 min.) 
 
Opdrachten p.o. 
Doodendraad VVV Zeeland video (2,40 min) 
Bekijk de video en kijk nog eens goed naar de foto’s (bronnen) van de doodendraad. Waarom 
probeerden mensen lang de doodendraad te komen? Op welke manieren probeerden mensen langs 
de doodendraad te komen? Wat vind je van deze manieren? Bedenk met een groepje waarom jullie 
de doodendraad willen passeren. Bedenk mogelijkheden om de elektrische draad over te komen 
(mens en/of dier). Maak hier een tekening van en presenteer je plan voor de klas. 
Reconstructie passeursraam 

 
Opdrachten p.o. en v.o. onderbouw 
PZC herdenking Doodendraad   
Omroep Zeeland Doodendraad Koewacht 
Facebookpagina  en filmpje over de actie 'de Dodendraad leeft'. 
Doe je met je school mee? Of bedenk voor jouw school een andere actie om de herinnering aan de 
Doodendraad actueel te houden. 
  

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/121/de-doodendraad
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/409/doodendraad-lesideeen-1
https://prezi.com/demqwwlbs4_z/2a-doodendraad-start/
http://www.zeeuwseankers.nl/data/uploads/2015110611563c8213d3bf5.jpg
http://www.zeeuwseankers.nl/data/uploads/20151116115649b312678b9.jpg
http://www.zeeuwseankers.nl/data/uploads/20151116115649b33e7372b.jpg
https://vimeo.com/145327530
http://www.omroepzeeland.nl/video/2016-06-07/1011148/zeeland-tijdens-eerste-wereldoorlog-doodendraad-07-06-2016#.V3YxlvmLTcs
https://www.youtube.com/watch?v=c1igTNwgOjM
http://www.zeeuwseankers.nl/data/uploads/20151116115649b33e7372b.jpg
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/herdenking-100-jaar-dodendraad-in-koewacht-1.5220434
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-09-08/914560/koewacht-staat-stil-bij-doodendraad#.VkXdFHYvfcs
http://www.facebook.com/dodendraad?fref=nf
http://www.facebook.com/dodendraad?fref=nf
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Opdrachten v.o. bovenbouw 
Bekijk de documentaire de Draad van Rieks Soepenberg (12,54 minuten)  en/of de NPO uitzending 
over de doodendraad NPO geschiedenis Grens onder hoogspanning  (24 minuten).  
Het verhaal van de doodendraad kan ook naar het ‘nu’ getrokken worden. In de televisieserie De 
Muur werden muren belicht die er over de hele wereld werden opgetrokken om bevolkingsgroepen 
buiten te sluiten.  
Bedenk vragen voor een discussie over het opwerpen van een muur om bevolkingsgroepen buiten te 
sluiten. Belicht het probleem van verschillende kanten; 
Individueel, politiek, sociaal, economisch. 
 

https://vimeo.com/145327530
https://www.youtube.com/watch?v=sKP-3cOjiDY
https://www.youtube.com/watch?v=sKP-3cOjiDY
http://www.npogeschiedenis.nl/speler.POMS_VPRO_215517.html
http://tvblik.nl/de-muur
http://tvblik.nl/de-muur

