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1 Voorwoord 

In kader van onze bachelorproef werd ons gevraagd om, in samenwerking met het Heilig 

Hartinstituut Heverlee, een projectdag uit te werken omtrent Wereldoorlog 1. Deze 

projectdag heeft plaatsgevonden op 8 mei 2015. In dit eindwerk wordt ons project 

voorgesteld en het onderzoek rondt wat leerkrachten verwachten van een projectdag en 

hoe je het best te werk gaat. 

Wij zouden ons eindwerk niet hebben kunnen uitwerken zonder de hulp van een aantal 

mensen. We willen hen dan ook oprecht bedanken voor hun hulp, inspiratie en 

medewerking bij de totstandkoming van ons eindwerk. Als eerste zouden we onze 

promotor Leen Alaerts willen bedanken voor de inspiratie en haar feedback tijdens de 

uitwerking van het project. Graag zouden we ook mevrouw Annelynn Ballieu willen 

bedanken voor al de hulp en ook de feedback. Daarnaast zouden we ook nog enkele 

mensen willen bedanken die ons geholpen hebben bij het bronnenonderzoek. We 

bedanken Ria Christens van het Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee voor de hulp bij 

het onderzoek naar bronnen en inspiratie voor workshops. Ook bedanken we Roeland 

Hermans van het KADOC te Leuven bij het helpen zoeken in het archief naar nuttige 

bronnen. Voor het idee rond spelen tijdens de oorlog bedanken we graag Marc Wellens 

van het speelgoedmuseum te Mechelen. Als laatste bedanken we Walter Van Hoornick 

vrijwilliger bij familiekunde Vlaanderen. 

 

Wij wensen u veel leesplezier 

 

David Vandezande en Birte Storms 
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2 Samenvatting 

De Groote  Oorlog is een schoolproject dat op vrijdag 8 mei 2015 is doorgegaan in de 

secundaire school van het Heilig Hartinstituut te Heverlee. Op deze projectdag kregen de 

leerlingen van het Heilig Hartinstituut verscheidene workshops aangeboden omtrent de 

Eerste Wereldoorlog. Via deze projectdag wouden we de Eerste Wereldoorlog herinneren 

& de leerlingen aantonen wat deze Groote Oorlog inhield. Er was dan ook een grote 

variatie aan thema’s die werden besproken gedurende de workshops. Van de totale 

hoeveelheid aan workshops hebben wij, David Vandezande & Birte Storms, 6 workshops 

zelf ontworpen en volledig uitgewerkt. Voorafgaand aan de projectdag van 8 mei is een 

hele hoop werk aan te pas gekomen, wat we in deze bundel omschrijven & aantonen. De 

bijlagen verduidelijken de uitwerking van de verscheidene workshops aan de hand van 

lesontwerpen en materiaal, terwijl de didactische verantwoording en bespreking in 

tekstvorm terug te vinden zijn verder in deze bundel.  

Ons onderzoek heeft zich gebaseerd op de uitwerking van deze workshops met de 

bijkomende moeilijkheden/ervaringen gedurende de uitwerking & de verwachtingen van 

zowel onszelf als van de leerkrachten en leerlingen. Meer over het onderzoek kan u 

verder terugvinden in de bundel. 
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3 Inleiding 

3.1 Het onderzoek 

14-18: de Musical’, ‘In Vlaamse Velden’, ‘Ten Oorlog’, .. België stond (en staat nog altijd) 

gedurende 2014 en 2015 in thema van 100 jaar Groote Oorlog. Herdenkingen komen 

overal piepen, Tv-shows en toneelstukken worden opgevoerd om de strijd te herinneren 

en musea staat er vol van!.Ook in de UCLL is de honderdjarige verjaardag van de Eerste 

Wereldoorlog niet zomaar voorbij gegaan. Het thema kwam aan bod in de 

onderzoekthema’s van Geschiedenis. we voelden ons onmiddellijk aangetrokken door het 

thema en we hebben dan ook direct ons doel op het afstudeeronderzoek gezet. De 

doelstelling was simpel: ontwerp een projectdag voor een middelbare school met 

verscheidene interactieve workshops. Omdat de Eerste Wereldoorlog een onderwerp is 

dat enorm veel informatie bevat en zo’n grote invloed heeft gehad op het hedendaagse 

leven is dit een onderwerp dat niet zomaar kan worden besproken in enkele lessen in het 

5de jaar van het middelbaar. Zeker met de huidige aandacht vanwege de honderdjarige 

verjaardag was het ideale moment aangebroken om leerlingen meer bewust te maken 

omtrent Wereldoorlog I.  

Ook erfgoededucatie komt steeds meer en meer aan bod in het onderwijs. 

Erfgoededucatie komt  ruimschoots aan bod in de huidige eindtermen maar leerkrachten 

weten nog niet goed hoe ze hiermee an de slag moeten gaan. We wouden in kader van 

erfgoededucatie het thema dan ook aanbrengen op een interessante en uitdagende 

manier waarbij leerlingen actief meer te weten komen over de Eerste Wereldoorlog. 

Hierin verschilt het project dan ook van een simpel hoekenwerk / les: het is een 

grootschalig gebeuren waarin leerlingen verscheidene aspecten van de Eerste 

Wereldoorlog te zien krijgen. In plaats van zich te concentreren op algemene feiten 

(zoals oorzaken, verloop en gevolgen), gaat men in de workshops dieper in op de 

verhalen van de mensen die Wereldoorlog I van op de eerste rij hebben beleefd.  

Ons onderzoeksdoel kwam dan ook snel boven om dit allemaal in praktijk om te zetten:  

‘Hoe zet men een project over de Eerste Wereldoorlog om tot een verzameling van 

interactieve, creatieve, multimediale workshops?’.  

De Eerste Wereldoorlog is van nature ook een onderwerp dat vooral (/enkel) in het vak 

geschiedenis aan bod komt. Maar door onze workshops uit te werken aan de hand van 

creatieve opdrachten konden we ook de vakken Plastische Opvoeding en Informatica 

integreren. Het project was dus vakoverschrijdend waarbij verscheidene leerkrachten een 

rol in zouden spelen. Voor ons als toekomstige leerkrachten is dit onderzoeksdoel een 

heel belangrijke doel om te bereiken. In de toekomst zullen wij hoogstwaarschijnlijk nog 

projectdagen moeten uitwerken aan de hand van workshops, maar ook hoekenwerken in 

standaard-lessen kunnen op zo’n projectdag worden gebaseerd. Daarom is onze 

persoonlijke motivatie voor dit onderzoek enorm groot, toekomstgericht & heel leerrijk.  

Aangezien het een project was dat in samenwerking werd georganiseerd met het Heilig 

Hartinstituut hebben we dan ook met de school afspraken moeten maken omtrent het 

verloop van de dag (hoeveel workshops, hoeveel leerlingen per workshop, eventuele 

voorkeur voor bepaalde thema’s, .. ). Onze eerste onderzoeksvraag ging dan ook uit naar 

de verwachtingen van de leerkrachten van het Heilig Hart Instituut: ‘Wat verwachten de 

leerkrachten van het Heilig Hart van een projectdag omtrent de Eerste Wereldoorlog?’. 

Deze vraag hebben we onderzocht aan de hand van interviews: niet alleen met onze 
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promotor mevrouw Leen Alaerts (zie bijlage), maar ook aan de hand van verscheidene 

interviews doorheen het jaar met mevrouw Annelynn Ballieu, de verantwoordelijke 

leerkracht van het Heilig Hart voor de projectdag. We verkozen interviews en gesprekken 

boven andere methodes omdat we zo duidelijk konden aanvoelen waar de nadruk op 

moest worden gelegd. Tevens heeft de persoonlijke touch in een gesprek een heel grote 

rol in de aangename en positieve samenwerking gedurende de projectdag.  

 

Tevens kwam bij ons de onderzoeksvraag ‘Welke werkvormen kunnen we het beste 

gebruiken en welke materiaal is er voor elke werkvorm beschikbaar?’ naar boven. We 

hebben gekozen voor deze onderzoeksvraag omdat deze dieper ingaat op de praktische 

kant van de workshops. Het is namelijk makkelijk om te stellen dat er workshops worden 

georganiseerd voor een bepaald aantal leerlingen, in een bepaalde klas en op een 

bepaald uur, maar de vraag komt dan te boven: ‘wat ga je precies doen in deze 

workshop en hoe?’. Deze vraag hebben we kunnen beantwoorden in onze interviews met 

mevrouw Ballieu, mevrouw Christens en in onderling overleg met elkaar. Tevens 

steunden we op de ervaring van mevrouw Alaerts. Mevrouw Alaerts heeft al verscheidene 

projectdagen helpen organiseren, waardoor haar kennis & ervaring konden gebruiken. 

Door ook onze vooruitgang te laten controleren door mevrouw Alaerts konden we 

duidelijk stellen of de gebruikte werkvormen gepast waren.  

Verder in deze bundel kan u niet alleen de uitgewerkte workshops terugvinden, maar ook 

lesontwerpen waarin de workshops & de werkvormen zijn in uitgeschreven.  

Onze 3de onderzoeksvraag was post-projectdag en diende vooral als evaluatie: ‘Wat was 

er negatief en positief aan de projectdag & welke moeilijkheden hebben we 

ondervonden?’.  

Zoals we eerder hebben gezegd is dit project voor ons een heuse test & oefening voor 

het verdere beroepsleven als leerkracht. Omdat we in de toekomst hoogstwaarschijnlijk 

nog projecten zoals deze zullen organiseren, willen we voor onszelf evalueren wat er 

beter kan & waarmee we vooral rekening moeten houden. Maar ook de positieve punten 

willen we op deze manier onthouden. Zo kunnen we deze tevens meenemen naar 

toekomstige projecten. Uiteraard dient dit onderzoek niet enkel voor ons: we willen 

namelijk de UCLL & het Heilig Hartinstituut ook helpen met het uitbouwen van verdere 

projecten door valkuilen en succesformules duidelijk aan te tonen!  

We hebben dit onderzocht door  de volgende methodes van bevraging te gebruiken: 

Een enquête voor de leerlingen en leerkrachten & een interview/vergaderingen met de 

projectverantwoordelijke (mevrouw Ballieu). 

We hebben gekozen voor deze bevragingsmethodes om verscheidene redenen.  

Ten eerste kunnen we al timing als eerste geven. De projectdag is namelijk uitgevoerd 

gedurende de zelfstandige stage waarin wij ons op dat moment in bevonden. Om op het 

project zelf aanwezig te zijn was onmogelijk voor ons, dus hebben we ook geen 

rechtstreekse feedback gekregen van de leerlingen. Daarom hebben we gekozen om een 

enquête op te stellen die ze thuis konden invullen.  

Tevens was het heel moeilijk om het leerkrachtenteam van de projectdag op hetzelfde 

moment aanwezig te hebben voor een gezamenlijk interview. We hebben dit dan 

opgelost door een enquête aan hun te geven om de projectdag te evalueren en 

bespreken. Desondanks wouden we toch een gesprek voeren. Dit omdat een gesprek 

meer informatie kan verschaffen dan een enquête, effectiever is qua duidelijk en 

concrete antwoorden krijgen op antwoorden en ook tijdsbesparend is in vergelijking met 

een lange enquête.  

Voor de enquêtes en interviewvragen verwijzen we u graag verder in deze bundel (bij 

methodologie en bijlagen). 



  

Project WO I  Page 7 of 132 

3.2 Erfgoed- en herinneringseducatie 

3.2.1 Wat is erfgoed- en herinneringseducatie? 

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie omschrijft herinneringseducatie als 

volgt:  

“Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect  in 

de huidige maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk 

leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen  als oorlog, 

intolerantie of uitbuitingen dat niet vergeten mag worden.” 1 

Erfgoededucatie omschrijft men als het volgende door de CANON, Cultuurcel van het 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: 

“De Raad van Europa definieert erfgoededucatie als een actieve, 

vakoverschrijdende onderwijsmethode gebaseerd op cultureel erfgoed in de meest 

ruime betekenis. Het houdt een partnerschap in tussen de gebieden educatie, 

cultureel erfgoed, cultuur en de lokale gemeenschap.  

Erfgoededucatie:  

• is gebaseerd op vakoverschrijdende benaderingen, is gelieerd aan de 

schoolprogramma’s en biedt een mogelijkheid tot pedagogische successen binnen 

de schoolse omgeving en is een manier om andere kennisvelden aan te boren;  

• integreert actieve onderwijsmethodes en maakt gebruik van de meest diverse 

communicatie- en expressiemiddelen; 

• is een vorm van intercultureel onderwijs die een betere kennis over cultureel 

erfgoed en zijn multi- en crossculturele aspecten toelaat en die sensibiliseert 

inzake de bescherming van dit erfgoed; 

• wekt een honger naar kennis op, maakt nieuwsgierig en ontwikkelt creativiteit, 

autonomie, kritische zin en heel wat andere vaardigheden (Raad van Europa, 

2006).” 2 

 

 

 

                                           

1 Bron: SCHEPERS., S., VERPLANCKE., M., Toetssteen: herinneringseducatie, Bijzonder Comité voor 

herinneringseducatie, 2007, pg. 37. 

2 JEURISSEN., R., VAN DER AUWERA., S., SCHRAMME., A., Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs: Erfgoed 

en onderwijs in dialoog, CANON Cultuurcel, Kunsten en Erfgoed, 2007, pg. 254.. 
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3.2.2 Hoe is erfgoed- en herinneringseducatie aanwezig in Project WOI? 

In Project WO1 staat niet zowaar erfgoededucatie, maar wel herinneringseducatie 

centraal. In de workshops zijn verscheidene bronnen gemaakt die rechstreeks uit het 

archief te Heilig Hart Instituut kwamen en van mensen uit Heverlee, Leuven en 

omstreken kwamen. Ook bronnen uit het KADOC te Leuven waren voornamelijk 

afkomstig van oud-inwoners van de bovengenoemde steden/dorpen. We zijn dus 

duidelijk gestart met bronnen te gebruiken vanuit de school en de omgeving ervan.  

Dat deze bronnen hiervan afkomstig zijn is niet zomaar een toeval. Door bronnen te 

gebruiken die aansluiten bij de leefwereld en omgeving van de leerlingen zal de 

intrinsieke motivatie van deze leerlingen altijd stijgen. Hun interesse zal worden 

aangewakkerd, ze zullen een actief onderzoekende houding aannemen en hun 

medewerking zal stijgen. We wouden het project zo tastbaar mogelijk maken voor de 

leerlingen. Gebeurtenissen en mensen herinneren is altijd makkelijker en aangrijpender 

als de gebeurtenissen en mensen waarover je spreekt in jouw omgeving zijn gebeurt of 

hebben gewoond. De interesse die zal worden opgewekt omschrijft de CANON Cultuurcel 

dan ook als één van de doelen in erfgoededucatie. Er is dus duidelijk sprake van 

herinneringseducatie, maar ook van erfgoededucatie: geschiedenis van het Heilig 

Hartinstituut, Leuven (en zijn brand), ..   

 

Door deze 2 vormen van educatie te combineren laat men de leerlingen ook duidelijk 

leren wat de Eerste Wereldoorlog heeft ingehouden en waarom dit nooit meer mag 

gebeuren: ‘het menselijk leed dat verzoorzaakt is door menselijke gedragingen als oorlog 

mag nooit worden vergeten’. Het project heeft dus duidelijk het doel om de leerlingen te 

herinneren aan de vreslijke gebeurtenissen, die men koste wat kost moet vermijden in 

de toekomst. 

Ons onderzoeksdoel, waarover u verder in het hoofdstuk methodologie informatie kan 

over terugvinden, doelt op ‘hoe we multimediale workshops kunnen ontwikkelen omtrent 

Wereldoorlog I’. We willen namelijk de hedendaagse wereld, met al zijn technologie en 

materiaal, koppelen aan gebeurtenissen van zo’n 100 jaar geleden. We spreken dan 

uiteraard over het vak geschiedenis dat aan bod komt, maar ook plastische opvoeding, 

muzikale opvoeding, informatica (ICT), aarderijkskunde, .. komen aan bod in de 

projectdag. De CANON Cultuurcel stelt dit ook voorop als een van de doelen in 

erfgoededucatie. Het ontwikkelen van een vakoverschrijdende projectdag, met diverse 

expressiemiddelen en onderwijsmethodes, was dan ook ons doel.  
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4 Ontwikkelde materialen 

4.1 Uitgewerkte workshops: een kort overzicht 

In dit hoofdstuk kunt u de uitwerking van elke workshop terug vinden. Deze zijn 

uitgewerkt aan de hand van enkele vaste stappen: 

- Een omschrijving voor de leerlingen: een kort tekstje dat werd geschreven om de 

leerlingen warm te maken voor de workshop en hun interesse op te wekken.  

- De uitwerking: hierin zal de workshop zijn werking en verloop worden omschrijven , net 

zoals men hier de benodigdheden voor de workshop zal terugvinden. Ook de 

doelstellingen waarvan men hoopt dat de leerlingen deze bereiken worden hierin 

omschreven.  

- Lesopbouw: hierin geven we vaak een time-table van de workshop weer. Deze 

omschrijft het verloop van de workshop qua tijdsindeling per lesfase. Tevens zijn er 

lesontwerpen uitgeschreven per workshop, om zo deze opbouw nog duidelijker in beeld 

te brengen. 

- Reflectie: hierin reflecteren we over de workshop zijn doel, de uitwerking, de inhoud, .. 

We vormen hier dus een algemeen overzicht van de workshop.  

- Lesontwerpen: deze kan u terugvinden in het 2de gedeelte van dit hoofdstuk. Hierin zijn 

de werkvormen, de doelstellingen per werkvorm, de timing en de inhoud duidelijker 

uitgeschreven. Tevens verwijzen we u ook graag door naar de bijlagen  van elke 

workshop die gebruikt zijn gedurende de projectdag.  

Er zijn 6 workshops uitgewerkt: 

1) Oorlogsquiz 

2) Spelen in de Oorlog 

3) Fotozoektocht met tablets 

4) Archiefworkshop met gedichten 

5) Frontlinie 

6) Researchworkshop  

 

4.2 Ontwikkelen van de workshops: de aandachtspunten en andere criteria 

 

Vanuit onze gesprekken met de vakleerkrachten, de school en de exteren zijn hebben we 

ook verscheidene criteria opgesteld waaraan de workshops moesten voldoen. Deze 

werden mede opgesteld door gebruik te maken erfgoed- en herinneringseducatie-

brochures (zie 3.2.1 en 3.2.2).  

 

Eén van de criteria was gebruik maken van verscheidene expressie-vormen en 

hedendaagse technologie. Voor de leerkrachten was het essentieel dat de workshops 

gebruik maakten van moderne technologie in combinatie met verschillende werkvormen. 

We hebben hierop ingespeeld door in de workshops niet alleen theoretisch werkvormen 

te gebruiken (bv. het onderzoeken van bronnen, beantwoorden van vragen in de quiz, .. 

), maar ook om de praktisch ingestelde leerlingen aan te spreken. Dit kwam dan 

bijvoorbeeld aan bod bij creatieve uitwerkingen (die, in hoofdstuk 5 staan uitgewerkt, in 

alle workshops voorkomen).  
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Tevens wouden we zoveel mogelijk de herinneringseducatie aan bod laten komen 

gedurende de projectdag. Project WO1 had als één van de doelstellingen dan ook om 

Wereldoorlog I te herinneren, maar vooral ook om WO1 ‘tastbaar’ te maken voor de 

leerlingen. Hiermee bedoelen we niet alleen om de gebruik te maken van verschillende 

soorten materiaal, maar ook door het project te koppelen aan hun leefwereld (bv. door 

het opzoeke van hun familiegeschiedenis, informatie over Leuven gedurende de Groote 

Oorlog, .. ). De Projectdag onderscheid zich doordoor van gewone lessen over 

Wereldoorlog I. Door gebruik te maken van workshops, waarbij de leerlingen zelf de 

Groote Oorlog ontdekken, lift men het hele project naar een andere hoogte dan ‘gewone’ 

lessen . Deze onderscheiding  hebben we dan ook zoveel mogelijk ingebouwd in de 

workshops: in het archief dagboekfragmenten terugvinden, de frontlinie reconstrueren 

aan de hand van een gigantische kaart met creatieve uitleg, hun familiegeschiedenis 

opzoeken, .. : allemaal werkvormen die anders niet zouden kunnen plaatsvinden door 

tijdsgebrek gedurende een lessenreeks/schooljaar. Door geschiedenis van Wereldoorlog I 

dan ook zo concreet mogelijk te maken leren de leerlingen de impact van de Eerste 

Wereldoorlog kennen met hands-on materiaal, wat hun motivatie ook alleen maar ten 

goede zal komen.  

 

Een ander aandachtspunt gedurende de projectdag waarop we hebben ingespeeld was de 

houding van leerlingen (ten opzichte van een projectdag). Meestal aanschouwen 

leerlingen een projectdag als ‘een dag zonder les en zonder verplichtingen’, ‘als een dag 

vrijaf’, .. . Dit komt vaak doordat leerlingen in bepaalde projectdagen zich niet voelen 

aangesproken door het onderwerp en zich niet kunnen vinden in het aanbod van 

workshops. Deze stelling werd ook bevestigd door de leerkrachten van het Heilig 

Hartinstituut. We hebben ook hier onze projectdag voor aangepast. We hebben in overleg 

met de vakleerkrachten van het Heilig Hartinstituut duidelijk workshops gemaakt die 

verschillende aspecten van de Wereldoorlog bevatten. In onze workshops zijn er 

workshops die meer ingaan op de algemene kennis van Wereldoorlog I (zoals de quiz), 

maar ook die meer ingaan op literatuur (archiefworkshop)  of een combinatie maken van 

moderne technologie-geschiedenis (fotozoektocht met tablets). We proberen zo’n 

gevarieerd mogelijk aanbod van verschillende thema’s aan te bieden. Door dit in te 

bouwen in de projectdag was het duidelijk zichtbaar dat er voor ieders wat wils was. Zo 

spreek je niet alleen je hele doelgroep aan (de leerlingen) maar ga je ook dieper in op 

alles wat met Wereldoorlog I te maken had. Men veruimt hierdoor het zicht van de 

leerlingen omtrent Wereldoorlog I en laat hun kennis maken met aspecten van de Groote 

Oorlog die vrij onbesproken zijn voor leerlingen. 

 

Dit heeft ook direct een invloed op het volgende criteria van de workshops: de lengte. De 

aandacht van leerlingen is namelijk altijd een probleempunt bij workshops: 

ongeconcentreerd, snel afgeleid, niet aandachtig, .. . Zoals we hier hebben besproken 

willen we elke leerling aanspreken met een thema dat hem/haar goed ligt en intereseert. 

Maar zelfs een interessante workshop moet men beperken qua lengte. Door de jonge 

leeftijd van de leerlingen is de hoeveelheid nieuwe kennis en informatie die ze op zich af 

krijgen groot. Indien er een te grote hoeveelheid nieuwe kennis op hun afkomt gaan de 

leerlingen onbewust selecteren in het opnemen van informatie: bepaalde delen zullen ze 

wel onthouden, andere dan weer niet. In ons project, en in het algemeen bij 

herinneringseducatie, wilt dat de leerlingen/deelnemers de opgenomen kennis niet alleen 

onthouden maar vooral begrijpen. Indien men een ‘overdosis’ aan informatie krijgt 

toegereikt zal het totaalplaatje niet passen, waardoor ook het begrijpen van de inhoud in 

gedrang komt. Hierdoor hebben we ook besloten om de workshops ‘slechts’ 100minuten 

te laten duren, in plaats van 200.  

In deze 100’ heeft men genoeg tijd om een gevarieerd aanbod van werkvormen voor te 

schotelen aan de leerlingen, maar zorgt er men ook voor dat men het maximale uit de 

leerlingen haalt. Niet voor niets zijn in de meeste middelbare scholen pauzes na 2 

lesuren. Voor dezelfde reden als in scholen, hebben wij voor workshops gekozen die 
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slechts 2 lesuren duren. Zo garandeert men een goede samenwerking waarbij de 

leerlingen (en de begeleider) het maximale uit de workshop kunnen halen.  
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4.3 Workshop oorlogsquiz 

Beschrijving 

De oorlogsquiz is een interactieve quiz waar leerlingen op een actieve manier 

kennismaken met zoweel oorzaak, verloop en gevolg van wereldoorlog 1. De workschop 

bevat 3 grote rondes en 3 tussenrondes. De quiz is zo aangepast dat leerlingen die 

weinig achtergrond hebben toch ook kunnen deelnemen aan de quiz. Hoe de quiz 

verloopt kan u terugvinden onder spemregels. 

Benodigdheden 

● Kaartjes met vragen 

● PowerPoint met vragen 

● 4 vakken (gekleurde tape blauw, rood, geel en wit) 

● Bordjes 

● Krijt 

● Stickers met de kleuren blauw, rood en geel  

● Kaartjes voor de fotoronde 

● Blauw, rood en geel plakkaat waar leerlingen de foto’ s van de fotoronden kunnen 

opplakken. 

● 3 bokalen met gekleurde sticker op 

● Klaprozen 

● 3xPapier met polybiusvierkant op A3 

● Kladpapier 

● potloden 

Inhoud van de workshop & lesopbouw (zie verder  ‘ontwikkelde materialen deel 

2’) 

In deze quiz zijn er verschillende rondes: 

1. Vragenronde 

2. Memory ronde  

3. Verhalenronde 

4. 3 tussenrondes 
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Vragenronde  

Voorbereiding 

Maak op de grond 4 vakken met de gekleurde tape: een blauw vak, een rood vak, een 

geel vak en een wit vak. Als deze vakken gemaakt zijn moeten leerlingen op een rij gaan 

staan en krijgen ze allemaal een gekleurde sticker. De leerlingen moeten in hun gekleurd 

vak gaan zitten zodat ze weten wie er in hun team zit. Nu alle leerlingen zitten leg je de 

spelregels en de werking uit. 

Elke groep krijgt een bokaal met de kleur van hun sticker/ vak.  

Spelregels  

Als de vragenronde begint moeten de leerlingen op een rij gaan staan achter de 

gekleurde vakken. Als iedereen achter de vakken wordt de vraag gesteld en het 

mogelijke antwoord getoond. Bij elk antwoord hoort een kleur. Als de vraag gesteld is 

krijgen leerlingen 30 seconde om in het gekleurde vak te gaan staan waarvan ze denken 

dat het juiste antwoord is. Ze moeten met beiden voeten in het gekleurde vak gaan 

staan. Als leerlingen niet met beide voeten in 1 gekleurd vak staan moeten ze een beurt 

overslaan. De leerlingen die in het juiste vak staan en dus het antwoord juist hebben 

krijgen ze een klaproos die gedeponeerd wordt  in de bokaal van hun team dus in de 

bokaal die overeenkomt met de gekleurde sticker die de leerlingen hebben gekregen bij 

de start. 

Wat met het witte vak?  

Als leerlingen denken dat het juiste antwoord niet bij de mogelijkheden staat kunnen ze 

in het witte vak gaan staan. Als de leerlingen gelijk hebben en het antwoord er niet 

tussen staat mogen ze een klaproos deponeren in hun bokaal en als ze ook nog eens een 

juist antwoord kunnen geven op de vraag mogen ze een tweede klaproos deponeren in 

hun bokaal. Maar als het antwoord wel tussen de mogelijkheden staat en dus het witte 

vak niet juist is moeten de leerlingen een klaproos afgeven en wordt deze zogezegd weg 

gegooid en zijn ze dit punt dus kwijt. 

De eerste ronde eindigt wanneer een volledig team geen klaprozen meer heeft of als de 

vragen op zijn. 

Memory ronden 

Voorbereiding 

Leerlingen gaan terug in hun gekleurd vak zitten en leerkracht legt de spelregels en de 

werking van ronde 2 uit. Elke team krijgt een plakkaat van hun gekleurd vak. Hierop 

zullen de opdrachten vastgeplakt kunnen worden. 

Spelregels 

Leerlingen krijgen op de PowerPoint afbeeldingen of bepaalde volgorde te zien ze hebben 

30 seconden de tijd om deze te memoriseren. Daarna krijgen de leerlingen per team 

dezelfde afbeeldingen en moeten ze die op het plakkaat in de juiste volgorde plaatsen. 

Als een team denkt dat hij het antwoord weet roept dit team stop. Als het team niet de 

juiste volgorde gaat het gewoon verder en krijgen ze een nieuwe kans. Elk team heeft 

per vraag 2 kansen als ze na hun 2de kans nog steeds fout is mogen ze niet meer 
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deelnemen aan de vraag. Als een team de juiste volgorde heeft krijgen ze een klaproos 

in hun bokaal. 

Verhalenronde 

Spelregels 

De leerkracht leest een verhaal voor. Daarna krijgen leerlingen afbeeldingen te zien. Bij 

elke afbeelding hoort een kleur. Leerlingen moeten net zoals in de vragenronde in het 

juiste gekleurde vak gaan staan. 

De winnaar 

De winnaar is diegene die op het einde van de drie rondes de meeste klaprozen heeft in 

het teambokaal. 

Doelstellingen 

o Leerlingen kunnen een eigen mening vormen. 

o Leerlingen kunnen aan de hand van gegevens de aanleidingen van wereldoorlog één 

ordenen. 

o Leerlingen kunnen memoriseren. 

o Leerlingen kunnen samenwerken. 

o Leerlingen kunnen overleggen. 

o Leerlingen kunnen de gevolgen van de eerste wereldoorlog opsommen 

o Leerlingen kunnen de belangrijkste mensen tijdens wereldoorlog één herkennen en 

bij het juiste land plaatsen. 

o Leerlingen hebben inzicht in de verwevenheid van lokale, regionale, nationale en 

algemene geschiedenis. 

 

 

Evaluatie leerkrachten 

De leerkrachten vonden dit een van de beste workshops. Ze was heel interactief voor de 

leerlingen en was ook goed visueel ondersteund. De quiz speelde niet alleen in op de 

kennis van de leerlingen maar ook op de vaardigheden van de leerlingen. Hierdoor waren 

de leerlingen ook heel enthousiast. Ook de begeleidende leerkracht was heel enthousiast 

ze ging zelfs de methode die tijdens de memorie ronde gebruikt werd verwerken in haar 

lessen geschiedenis. Een minpunt aan de workshop is dat je meer als één begeleider 

nodig hebt vermits dat er op bepaalde momenten meerder dingen tegelijk moeten 

gebeuren. Nog een minpuntje was de gebruikte plakband deze bleef niet goed kleven. De 

communicatie kon ook beter de leerkracht had soms niet helemaal door wat er moest 

gebeuren tijdens de workshop. Wat wel goed gecommuniceerd was, was de lijst met 

welke workshops er waren. 
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4.4 Spelen in de Oorlog 

Omschrijving  

‘Waag je in het leven van bewoners en soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar ga 

vooral dieper in op het leven van kinderen gedurende de Eerste Wereldoorlog. Hoe 

gingen zijn om met de enorme strijd, maar vooral: welke ontspanning hadden zij van de 

gruwel? ‘ 

Uitwerking 

 

Benodigdheden 

Voor bikkelen 

● Snel droogklei 

● Verschillende uitsnijdvormen  

● Stiften (meerdere kleuren) 

● Verf (meerdere kleuren) 

● Kwasten 

● Glitters 

● Stoepkrijt 

Voor knikkeren 

● Snel droogklei 

● Stiften (meerdere kleuren) 

● Verf (meerdere kleuren) 

● Kwasten 

● Glitters 

● Stoepkrijt 

Voor koten 

● Houten stelen (bezemstelen met voorkeur) 

               Afmetingen: Doorsnede 3 centimeter & lengte 1meter 

● Witte tape (voor lijnen te maken) 

● Stiften (meerdere kleuren) 

● Verf (meerdere kleuren) 

● Kwasten 

● Glitters  

● Snel droogklei (voor knikkers te maken) 
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● Schaar 

● Stoepkrijt 

Inhoud van de workshop 

Leerlingen krijgen eerst een uitleg van de begeleidende leerkracht over de geschiedenis 

van gezelschap- en speelplaatsspelen. Dit gebeurt aan de hand van een PowerPoint (die 

zal worden gemaakt door David & Birte). David & Birte zullen ook nog de PowerPoint 

toelichten aan de begeleidende leerkracht zodat deze optimaal is voorbereid op de 

workshop. De begeleidende leerkracht zal dan enkele van de spellen uitleggen. Het 

materiaal dat zal worden gebruikt gedurende deze spellen, zullen de leerlingen ook zelf 

mogen ontwerpen en maken. Vervolgens zullen ze ook met hun creaties zelf het spel 

mogen spelen. Deze uitleg zal zo’n 20 minuten innemen (samen met het verzamelen & 

brengen van de leerlingen naar de klas etc.). 

Leerlingen kunnen kiezen vervolgens uit verschillende spelen. Ze kunnen kiezen uit de 

volgende combinaties van spellen: koten & knikkeren, koten & bikkelen, handpoppen of 

knikkeren & bikkelen. Bij elk spel hoort een fiche (zie bijlage) waar in wordt uitgelegd 

hoe ze aan de slag moeten voor hun spel te creëren. Tevens staan hier ook de spelregels 

& de werking van het spel in uitgelegd. De leerlingen ontwerpen met de aangereikte 

materialen hun spelbenodigdheden (afhankelijk van spel tot spel) aan de hand van de 

fiches en uitleg van de leerkracht. Deze fase zal zo’n 50 minuten innemen.  

Vervolgens zullen de leerlingen zich naar buiten begeven om de spelen zelf echt te 

spelen. Dit gebeurt onder begeleiding van de leerkracht en zal pas van start gaan als alle 

leerlingen klaar zijn met het ontwerpen van hun materiaal. De leerkracht kan eventueel 

nog eens kort de spelregels overlopen indien nodig. Deze fase zal de rest van de 

workshop innemen; rond & bij de 30 minuten. 

Doelstellingen 

o Leerlingen kunnen enkele gezelschapsspelen ontwerpen. 

o  Leerlingen kunnen de spellen spelen en uitleggen aan anderen.  

o Leerlingen krijgen inzicht op de geringe aanwezigheid van speelgoed gedurende 

Wereldoorlog 1. 

o Leerlingen kunnen zich inleven als kind gedurende WO1. 

o Leerlingen kunnen samenwerken. 

o Leerlingen kunnen aan de hand van de gegeven informatie een spel spelen. 

o Leerlingen hebben inzicht in de verwevenheid van lokale, regionale, nationale en 

algemene geschiedenis. 

 

Lesopbouw (zie  ‘ontwikkelde materialen deel 2’) 

De eerste 15 minuten van de workshop worden toegewezen aan het verzamelen van de 

leerlingen, het verplaatsen naar het lokaal & een uitleg door de begeleidende leerkracht 

omtrent de workshop. 

Vervolgens zal de workshop in 2 delen worden verdeelt: zo’n 45-tal minuten zal uitgaan 

naar het ontwerpen van het speelgoed, terwijl de resterende 40 minuten worden 

toegewijd aan het spelen van de spellen zelf.  
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Reflectie 

De leerlingen mogen zelf het spel maken & spelen. Ze krijgen hierbij een spelfiche (zie 

bijlage) die ze hierbij moeten gebruiken. De leerkracht heeft in deze workshop wederom 

een begeleidende rol: hij/zij overloopt samen met de leerlingen het ontwikkelingsproces 

voor het maken van spellen. Desondanks blijft de verantwoordelijkheid in de handen van 

de leerlingen liggen. Uiteraard willen we dan ook dat de leerlingen hun gemaakte spellen 

zelf spelen. Tevens zorgt het weer voor een aandenken aan de projectdag (iets wat bij 

ons, in gedachten, een pluspunt lijkt). 
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4.5 Fotoworkshop – zoektocht met tablet 

Omschrijving  

‘Deze uitdagende workshop voorziet dat elke groepje gebruik maakt van technologie om 

zo meer te weten te komen over de eerste Wereldoorlog: Wat speelde er zich af in 

Heverlee & Leuven, hoe gingen Belgen om met de Wereldoorlog, en nog zoveel meer kan 

je allemaal te weten te komen aan een zoektocht doorheen het domein van het Heilig 

Hart.’ 

Uitwerking 

Benodigdheden 

● 8 tablets (met camera) 

● Internetverbinding 

● Website 

● Locatiedomein 

Inhoud van de workshop 

De ganse groep van leerlingen zal worden onderverdeelt in groepjes van 3 à 4 man. Elk 

groepje zal een tablet tot hun beschikking krijgen. Elk groepje zal worden verwacht op 

een bepaalde startpositie in de gangen van het Heilig Hart Instituut, deze moeten ze 

zoeken aan de hand van een raadsel, zoekopdracht, foto die de locatie weergeeft, .. 

Eenmaal aangekomen op deze positie zullen met hun tablet een QR-code kunnen 

inscannen. Deze zal hun doorverwijzen naar een site waar ze een audio- of filmfragment, 

uitleg over de Eerste Wereldoorlog & het HHH, een doe-opdracht, .. krijgen.  

Eenmaal ze deze hebben uitgevoerd moeten ze een ‘selfie’ trekken als bewijs voor hun 

aanwezigheid aan de post. Vervolgens zullen ze via de site een (duidelijke) tip krijgen 

naar de volgende locatie. Met tablets zullen ze doorheen de school aan elke post dus een 

QR codes kunnen inscannen. Het systeem werkt met een doorschuif systeem waarbij elk 

groepje dus altijd zal doorschuiven naar een volgende post zonder een ander groepje 

tegen te komen of te hoeven te wachten voordat een ander groepje klaar zal zijn.  

Doelstellingen 

o Leerlingen kunnen de gegeven informatie op een juiste manier verwerken 

o Leerlingen kunnen zich inleven in het verleden 

o Leerlingen leren nauwkeurig zijn bij het verzamelen, ordenen, analyseren en 

interpreteren van historische gegevens. 

o Leerlingen leren belangstelling aan de dag leggen voor het historisch-cultureel 

erfgoed. 

o Leerlingen leren belangstelling aan de dag leggen voor de problemen van een 

samenleving. 

o Leerlingen hebben inzicht in de tijds- en plaatsgebondenheid van het menselijk 

handelen. 

o Leerlingen hebben inzicht in de verwevenheid van lokale, regionale, nationale en 

algemene geschiedenis. 

o Leerlingen kunnen vanuit de historische methode omgaan met het gevarieerd 

informatiemateriaal. 

o Leerlingen tonen interesse voor grote maatschappelijke problemen in heden en 

verleden. 
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o Leerlingen tonen een open geesteshouding ten aanzien van de historische en actuele 

werkelijkheid 

o Leerlingen kunnen samenwerken 

 

Lesopbouw (zie  ‘ontwikkelde materialen deel 2’) 

 

De eerste 15 minuten van de workshop zullen worden gespendeerd aan het 

onderverdelen in groepjes & de werking van de tablets uitleggen.  

Vervolgens zal elk groepje op pad mogen gaan naar hun startpositie (hier krijgen ze elk 

een tip voor waarnaar ze vervolgens zullen mogen gaan). Op deze positie krijgen ze 

(afhankelijk van de welke) een filmpje, een verhaal, een doe-opdracht voorgeschoteld. 

Na deze te hebben uitgevoerd trekken ze een selfie en gaan ze met een tip (die ze 

krijgen op het einde van hun opdracht) naar de volgende positie (werkt als een 

doorschuifcirkel).  

Over de timing van deze workshops volgt later nog informatie (afhankelijk van 

omstandigheden met tablets en beschikbaarheid van terreinen). 

  

Reflectie 

 

De integratie van tablets in de workshop voorziet voor de leerlingen een moderne touch 

die motiverend zal werken. Door dit te doen hopen we de leerlingen zo opgewekt 

mogelijk te krijgen om aan de workshop te beginnen. Tevens proberen we bij elke positie 

een andere werkvorm te gebruiken om de leerlingen uit te dagen en nieuwe informatie 

aan te brengen. Hierdoor willen we zorgen voor zoveel mogelijk variatie. We willen de 

leerlingen bij elke nieuwe positie opnieuw verassen met een andere werkvorm om zo 

gewenning, verveling, .. tegen te gaan. 

 

Evaluatie leerkrachten 

Een meerwaarde van deze workshop was vooral het werken met QR-codes en de tablet. 

Dit speelde echt in op de leefwereld van de leerlingen. Ook het werken met tablet is voor 

hen een vertrouwde handeling en paste dan ook ideaal in de leefwereld van de 

leerlingen. Zo was er in de workshop niet alleen plaats voor geschiedenis (met het 

onderwerp WOI) maar ook voor het hedendaagse leven (gebruik van technologie).  

Het enthousiasme dat de leerlingen uitstraalden verschilde tussen de verscheidene 

groepen.  De eerste groep was niet enthousiast en werkte redelijk passief de workshop 

af. Hierdoor waren ze snel klaar omdat ze de opdrachten niet echt degelijk uitvoerde, 

maar kozen voor snelheid. Bij de tweede groep waren de leerlingen enthousiaster en zeer 

geïnteresseerd waardoor ze meer tijd spendeerde aan elke opdracht binnen de workshop. 

De leerkracht denkt dat het verschil in enthousiasme ligt aan de samenstelling van de 

groepen en interesse in de geschiedkundige achtergrond van de workshop. 

Wat minder goed was aan de workshop is dat leerlingen enkel in de hal de QR-codes 

konden inscannen. Daardoor was het niet mogelijk om de QR-codes op het domein te 

verspreiden, verstoppen zodat leerlingen actief bezig waren. Mits een paar aanpassingen 

is deze workshop zeker voor herhaling vatbaar. Wat betreft de communicatie was er bij 

deze workshop geen probleem. 
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4.6 Archiefworkshop met gedichten 

Omschrijving  

“Duik in de oude boeken, bronnen & schriften van honderd jaar oud en ga aan de hand 

van deze je creatieve zelf ontplooien. Maak de mooiste gedichten & beeld je volledig in, 

in het leven van een man/vrouw gedurende de eerste wereldoorlog. “ 

Uitwerking: 

Benodigdheden 

● Vloeistof (koffie of thee) 

● Kwasten 

● Doek of theezakje. 

● Kaars of aansteker 

● Wasbak.. 

● Föhn  

● Gedichten, liederen, afbeeldingen, .. uit WO1 

● Kladpapier  

● Wit papier (A5, A4 of A3) voor het maken van het ‘oude papier’.  

● Balpennen (blauw & zwart) 

● Stiften & kleurpotloden 

 

Inhoud van de workshop 

De begeleidende leerkracht neemt 16 leerlingen mee naar het archief van het Heilig Hart 

Heverlee.  Eerst krijgen de leerlingen een rondleiding in het archief en wat meer 

informatie omtrent de werking van archieven in het algemeen. Dit hebben we ingepland 

omdat de meeste leerlingen zijn niet op de hoogte wat een archief inhoud, wat je er zoal 

kan doen en wat je er kan terugvinden. Daarna krijgen de leerlingen enkele bronnen 

aangereikt: onder andere gedichten, afbeeldingen, dagboekfragmenten, 

krantenartikelen, .. van/over Wereldoorlog I.  

De bronnen zijn gerangschikt per thema en elk groepje werkt rond 1 enkel thema. 

Ze mogen deze bronnen gedurende een 45-tal minuten bestuderen & zelf een document 

opstellen (een gedicht, een lied, een dagboekfragment, een brief naar geliefden, ..).  

De leerlingen zijn hierin vrij om te kiezen. Ze moeten vervolgens  ook een creatieve 

verwerking van dit document uitwerken (zie verder). Vervolgens krijgen ze ook 

kladpapier aangereikt om dit als schets een eerste keer neer te schrijven.  

 

Vervolgens zal men zich daarna naar een ander klaslokaal in het Heilig Hart Instituut  

begeven, meer bepaald een fysica- of chemielokaal. Hier gaan de leerlingen zelf een 

document mogen doen verouderen aan de hand van simpele technieken. Ze krijgen 

hiervoor enkele fiches aangereikt (zie verder). Zo mogen ze o.a. met koffie, kwasten, 

haardrogers, .. te werk gaan. Vervolgens brengen ze hun kladversie van hun zelfgemaakt 
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document bv. een gedicht, over op het verouderde papier. Hierbij voegen ze dan nog een 

creatieve verwerking toe, een tekening, een schets van het front, een verfstuk, .. Indien 

aanwezig kunnen de leerlingen ook hun tekst met een creatieve pen (kalligrafie pen) 

overschrijven om nog meer authenticiteit aan het stuk toe te voegen. Het 2e gedeelte 

van deze workshop duurt zo’n 50 minuten.  

Doelstellingen 

o Leerlingen kunnen het leven van soldaten, vrouwen, gewone burgers, .. omschrijven 

aan de hand van de dagboekfragmenten. 

o Leerlingen kunnen een samenhangende gedicht, brief, .. opstellen omtrent de Grote 

Oorlog. 

o Leerlingen kunnen krantenartikelen die propaganda bevatten onderscheiden van reële 

berichtgeving.  

o Leerlingen kunnen een creatieve verwerking van hun opstel maken, linkend aan de 

Grote Oorlog.  

o Leerlingen kunnen aan de hand van de gegeven bronnen een bronnenonderzoek 

doen. 

o Leerlingen kunnen historische kritiek toepassen 

o Leerlingen kunnen zich inleven in een situatie. 

o Leerlingen kunnen creatief aan de slag gaan. 

 

Lesopbouw 

De eerste 15 minuten van de workshop worden toegewezen aan het verzamelen van de 

leerlingen, het verplaatsen naar het lokaal & een uitleg door de begeleidende leerkracht 

omtrent de workshop.  

Eerst krijgen de leerlingen een rondleiding en wat meer uitleg. Vervolgens zullen de 

leerlingen zo’n 40 minuten zelf aan de slag mogen & de aangereikte bronnen 

onderzoeken. De leerlingen krijgen niet enkel dagboekfragmenten, maar ook foto’s, 

gedichten, krantenartikelen, .. aangereikt. Na deze voldoende onderzocht te hebben 

mogen de leerlingen zelf actief aan het werk gaan & hun eigen krantenartikel, gedicht, 

dagboekfragment, .. maken aan de hand van kladpapier. Deze mogen ze gedurende de 

40 minuten perfectioneren, waarna ze deze definitief maken op een A3 of A4-papier. Dit 

papier zal tevens het proces van verouderen ondergaan, waardoor we ‘oud’ papier 

krijgen om hun creatie definitief op uit te schrijven.  

Reflectie 

We hebben deze workshop wederom ingebouwd op het actief werken van de leerlingen. 

Dit start al onmiddellijk in het begin van de workshop: het zelfstandig onderzoeken van 

de bronnen. We hebben gekozen om authentieke bronnen te gebruiken om zo de 

workshop ‘echter’ te maken, dan simpelweg gebruik te maken van digitale bronnen. Dit 

is dus ook ingebouwd op de leerlingen hun interesses & motivatie : een echte bron zal 

altijd aantrekkelijker zijn om te gebruiken dan een digitale versie, die je niet echt kan 

vastnemen, voelen, ..  De creatieve verwerking van de workshop is ook weer sterk op de 

leerlingen gericht, om zo de workshop met een praktische noot af te sluiten: niet alleen 

de inhoud telt maar ook de creatieve verwerking rondom het gedicht, dagboekfragment, 

.. . We willen zo alle leerlingen, ongeacht of ze theoretisch of praktisch ingesteld zijn, 

motiveren & aanspreken gedurende onze workshop. Tevens zal de theoretisch ingestelde 

leerling ook kunnen leren van creatievere leerlingen (en vice versa).  

Het laatste deeltje dat we hier zullen bespreken is onze keuze omtrent meerdere soorten 
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bronnen. Hiermee doelen we op het gebruik van zowel dagboekfragmenten, als 

gedichten, afbeeldingen, ..  

Zo beperken we de inhoud niet enkel tot 1 soort van bron, maar laten we de leerlingen 

kennismaken met het uitvoeren van historische kritiek, de aanwezigheid van meerdere 

bronnen omtrent hetzelfde onderwerp, het standpunt van meerdere personen omtrent 

bepaalde zaken, .. We willen de leerlingen zoveel mogelijk laten nadenken bij het 

bestuderen van deze bronnen: ze niet zomaar lezen om inspiratie op te doen, maar ze 

hun ook te laten begrijpen.  

 

Evaluatie leerkrachten 

In deze workshop was het positief dat leerlingen via verschillende invalshoeken aan de 

slag konden gaan. Het bronmateriaal was heel uitgebreid waardoor er voor ieder wat wils 

was. Het was ook zeer goed dat er verschillende thema’s onder de grote hoeveelheid aan 

bronnen waren (zoals dieren in de oorlog, kinderen in de oorlog, .. ). Het feit dat de 

leerlingen rondgeleid werden in het archief ,“waar ze anders nooit zouden komen” , gaf 

deze workshop een uniek karakter. Niet alleen de unieke locatie en de grote 

verscheidenheid aan bronnen was een meerwaarde voor de leerlingen, ook het gebruik 

van authentieke bronnen was voor hun een pluspunt aan de workshop. De leerlingen 

waren duidelijk geboeid door het gebruik van dit materiaal, iets wat de workshop dus 

alleen maar ten goede kwam. Door de combinatie van het bezoek aan het archief en de 

authentieke bronnen waren de leerlingen heel enthousiast. Ook het feit dat ze 

handschoenen moesten aandoen voor sommige bronnen vonden de leerlingen super: 

“het gaf een echt gevoel van ontdekker mee”.   

Het enige negatieve punt was dat de rondleiding uitgelopen was waardoor de leerlingen 

niet genoeg tijd hadden om de creatieve opdracht uit te werken. Dit moet dus worden 

meegenomen naar de volgende projectdag. De workshop is voor herhaling vatbaar enkel 

zou er dan meer tijd voorzien moeten worden. 
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4.7 Frontlinie 

Omschrijving  

‘Gebaseerd op de serie ‘Ten Oorlog’ kom je verhalen te weten van mensen doorheen heel 

Europa! Wandel mee in de sporen van de frontlijn van Wereldoorlog I om deze 

vervolgens na te bouwen op een gigantische kaart met alle strategische punten die jullie 

zelf moeten ontdekken!‘ 

Uitwerking 

Benodigdheden 

● Computerlokaal (met minstens 10 computers) 

● Puzzelstukken (vormen 1 groot gedeelte) 

● Website (zie bijlage) 

● Internetverbinding 

● A3-papier (puzzelstukken) 

● Beamer 

● Computer (in presentatielokaal – lokaal 2)  

● Puzzelstukken 

● Serie ‘Ten Oorlog’ bij bepaalde puzzelstukken 

● 2 opties: 

                    Optie 1) Met duimspijkers & rode draad 

                    Optie 2) Rode alcoholstiften  

                     

Inhoud van de workshop 

De leerlingen worden bij het binnen komen van het klaslokaal onderverdeelt in groepjes 

(afhankelijk van de grootte van de groep). Dit zal om & bij de 2 à 3 man per groepje zijn. 

Zo zullen er max. 8 groepjes ontstaan. Elke groepje moet vervolgens aan een computer 

gaan zitten. Op deze computer zullen ze worden verzocht om naar een website te gaan 

(weebly.frontlinie.com). Op deze websites zal men eerst worden verwelkomt aan de hand 

van een filmfragment dat de start van de Oorlog zal uitleggen & vertellen uit de ogen van 

een Franse jongeman (van dezelfde leeftijd als de leerlingen). Vervolgens zullen de 

leerlingen de opdracht te zien krijgen op de site (volgend op het eerste, inleidende 

filmfragment). Daarna zal elk groepje een webpagina krijgen die fragmenten, zowel film- 

als dagboekfragmenten, zal bevatten. Deze fragmenten zullen telkens gaan over de 

frontlijn, meer bepaald over een deel van deze frontlijn. De leerlingen hebben gelijktijdig 

bij het neerzetten aan de computer een puzzelstuk(ken) gekregen (dat een kaart op de 

bovenkant bevat). In het fragment zal dus de frontlijn worden besproken, meer specifiek 

het deel van de frontlijn dat op hun puzzelstuk/kaart voorkomt. Ze zullen aan de hand 

van dit fragment op het puzzelstuk de frontlijn moeten voorstellen door deze te tekenen 

met rode alcoholstift/met een rode woldraad en duimspijkers.  

De leerlingen zullen vervolgens hun eigen puzzelstuk op een leuke & creatieve manier 

voor brengen aan de rest van klas. Ze mogen hierop bijvoorbeeld de steden, gemeentes, 
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gebieden, .. die er op aanwezig zijn kort bespreken (mag gaan over de geschiedenis van 

de stad, maar ook over bekendheden die er wonen/geboren/gestorven zijn, vertellen 

over de rol van de stad/gemeente/gebied in de oorlog aan de hand van een toneeltje, 

maken van een poster,  .. ). De presentaties gebeuren aan een bepaalde volgorde, bv. 

Vertrekkend vanaf Ieper richting de rest van Europa of omgekeerd. Om de beurt brengt 

een groepje dan zijn werk voor aan de rest van de klas.  

Na elk presentatie mag het groepje dat net aan de beurt is geweest hun puzzelstuk in de 

puzzel steken. Vervolgens krijgt men één grote frontlinie, waarna de leerkracht nog 

enkele onderzoeksvragen kan stellen aan de leerlingen: ‘Hoe lang was de frontlinie, 

welke landen ging doorkruiste hij & wat kan je hierover concluderen?’. De leerkracht 

concludeert dan samen de workshop met de leerlingen voor deze af te sluiten.  

Doelstellingen 

o Leerlingen krijgen inzicht in de grootte & omvang van Wereldoorlog 1 

o Leerlingen kunnen enkele  betrokken landen bij WO1 opsommen 

o Leerlingen kunnen belangrijke punten in de frontlinie opsommen & ze uitvoerig 

bespreken. 

o Leerlingen kunnen de frontlinie recreëren/aanduiden op een atlaskaart 

o Leerlingen kunnen en durven spreken voor een groep & hun ideeën mededelen  

o Leerlingen kunnen samenwerken  

o Leerlingen hebben inzicht in de verwevenheid van lokale, regionale, nationale en 

algemene geschiedenis. 

o Leerlingen tonen een open geesteshouding ten aanzien van de historische en actuele 

werkelijkheid 

o Leerlingen kunnen vanuit de historische methode omgaan met het gevarieerd 

informatiemateriaal. 

o Leerlingen tonen interesse voor grote maatschappelijke problemen in heden en 

verleden. 

 

Lesopbouw (zie  ‘ontwikkelde materialen deel 2’) 

De eerste 10 minuten van de workshop worden toegewezen aan het verzamelen van de 

leerlingen, het verplaatsen naar het lokaal & een uitleg door de begeleidende leerkracht 

omtrent de workshop. Vervolgens zal de workshop in 2 delen worden verdeelt: zo’n 50-

tal minuten zal uitgaan naar het onderzoeken van elk groepje hun puzzelstuk (plus de 

creatieve verwerking ervan), terwijl de resterende 40 minuten worden toegewijd aan 

voorstellen van elk puzzelstuk & het reconstrueren van de frontlinie door 

whiteboardstift/duimspijker & wollen draad (wat zal doorgaan na elke presentatie van 

een puzzelstuk). 

Reflectie 

We hebben in deze workshop vooral de leerlingen aangesproken die meer 

praktischer/creatiever zijn ingesteld: we gebruiken namelijk vooral creatieve werkvormen 

– zoals het verzinnen van een voorstelling van hun puzzelstuk. Het eerste gedeelte van 

de workshop is vooral onderzoekend te werk gaan over het gedeelte van de kaart op hun 

puzzelstuk (bv. Over de gemeente, streek, .. ). We hebben tevens gebruik gemaakt van 

de ICT mogelijkheden zoals computers om met de workshop ook zoveel mogelijk in te 

spelen op de leefwereld van de leerlingen (gebruik van computers, filmfragmenten, .. in 

plaats van handboeken & papieren), maar ook om hun vrijheid te gunnen: ze mogen zelf 

hun puzzelstuk onderzoeken op elk mogelijke manier (inclusief de voorstelling hiervan 
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ligt volledig in hun handen: hoe aangenamer, hoe actiever, hoe creatiever =  hoe 

beter!).  

Evaluatie leerkrachten 

Wat positief/ goed was aan deze workshop was dat het visueel een goed beeld gaf hoe 

de linie er uitzag. Tevens was het gebruik van media goed geïntegreerd in de workshop 

aan de hand van filmfragmentjes. Onder andere door het gebruik van deze media waren 

de leerlingen meestal wel enthousiast om meer te weten te komen omtrent de frontlinie. 

Helaas liet de timing dit niet altijd toe waardoor de workshop vaak te snel moest worden 

afgerond.  

De voorbereiding van de workshop was niet optimaal, net zoals de communicatie sneller 

kon worden doorgegeven. Het idee van de workshop was wel goed, net zoals de inhoud, 

maar toch was de uitwerking nog niet optimaal. De leerkrachten hebben dan ook zelf nog 

enkele aanpassingen gemaakt voor een vlotter verloop. De workshop is dan ook voor 

herhaling vatbaar indien er aanpassingen worden doorgevoerd.  
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4.8 Researchworkshop: Ontdek je verleden tijdens WO1 

Omschrijving voor de leerlingen:  

”Hoe ging het met mijn familie in WO1?”, “Welke rol speelde mijn overgrootvader?”, .. al 

deze vragen kan je te weten komen in een speciaal onderzoek in het Archief! Leer de 

geheimen van jouw familie weten, hoe/waar leefde mijn voorouders en welke rol speelde 

ze in de Grote Oorlog? Dit alles kan je te weten komen aan de hand van een stamboom 

die je vervolgens zelf kan opbouwen. “ 

Uitwerking: 

Benodigdheden 

● Internetverbinding 

● Site: http://www.familiekunde-vlaanderen.be/indices  

● 20 computers voor leerlingen 

● Kladpapier 

● Balpennen (blauw & zwart) 

● Kleurpotloden 

● Meetlatten en geodriehoeken 

● Kalligrafiepennen (indien beschikbaar) 

● Vloeistof (koffie of thee) 

● Kwasten 

● Doek of theezakje. 

● Kaars of aansteker 

● Wasbak.. 

● Föhn  

● Gedichten, liederen, afbeeldingen, .. uit WO1 

● Wit papier (A4 of A3) voor het maken van het ‘oude papier’.  

 

Inhoud van de workshop 

De leerlingen mogen apart aan een computer gaan zitten (1pc p.p.) en krijgen de 

volgende site aangereikt: http://www.familiekunde-vlaanderen.be/indices. Aan de hand 

van deze site en de aanwezige spreker krijgen leerlingen een uitleg over hoe ze tewerk 

kunnen gaan om bepaalde gegevens op te zoeken (afkomst, geschiedenis van de 

voorouders; rol in de oorlog, plaats van overlijden, .. ). 

Daarna mogen ze zelf actief aan de slag en de geschiedenis van hun familie en/of 

gemeente gedurende de Grote Oorlog opzoeken. Aan de hand van deze kunnen ze een 

http://www.familiekunde-vlaanderen.be/indices
http://www.familiekunde-vlaanderen.be/indices
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stamboom/tijdslijn maken die duidelijk de geschiedenis van hun familie/gemeente 

weergeeft. De creatieve verwerking in deze workshop, het maken van een stamboom, 

wordt volledig in de handen gelaten van de leerlingen: ze mogen zelf hun stamboom 

uitwerken hoe ze zelf willen. De leerkracht zal wel een voorbeeld aantonen, met een 

duidelijke stamboom, onderverdeling in takken met verder verloop van hun leven & zelfs 

een schets van de persoon ’s gezicht. De leerlingen kunnen dit voorbeeld dan ook 

gebruiken als richtlijn in het creëren van hun eigen stamboom.  

De leerlingen mogen vanaf dan ,gedurende 45 minuten, schetsen maken van hun 

stamboom & tijdslijn om vervolgens deze neer te pennen & illustreren op oud papier. 

Door gebruik te maken van dit ‘oude papier’ zal de stamboom authentieker lijken & zich 

meer voordoen als een oude/origineel document. Alvorens dit te doen moeten ze zelf het 

papier ‘oud’ maken met enkele hulpmiddelen (kwasten, koffie, branden, .. ), dit gebeurt 

uiteraard samen met de leerkracht (het branden mogen de leerlingen zelf niet doen, dit 

voert de begeleidende leerkracht uit).  

Doelstellingen van de workshop 

o Leerlingen krijgen een inzicht in hun familiegeschiedenis 

o Leerlingen leren hun huidige gemeente beter kennen 

o Leerlingen krijgen duidelijk beeld dat de WO1 overal aanwezig was (en niet zomaar 

aan de frontlijn) 

o Leerlingen kunnen een tijdslijn opstellen. 

o Leerlingen krijgen een zicht op de impact van WO1 op de rest van België/hun 

familie/streek/gemeente. 

o Leerlingen kunnen de geschiedenis van hun gemeente/familie creatief verwerken 

(vakoverschrijdend werken met Plastische opvoeding) 

o Leerlingen leren hoe ze een stamboom moeten maken  

o Leerlingen kunnen opzoeken  op een gegeven site. 

o Leerlingen kunnen de opgezochte bronnen kritisch waarnemen. 

o Leerlingen kunnen actief luisteren. 

 

Lesopbouw 

De workshop start met een het verzamelen van de leerlingen die voor deze workshop 

hebben gekozen. Afhankelijk van omstandigheden zal de fase zo’n 2 à 5 minuten duren. 

Deze fase houdt ook het verplaatsen naar de aangewezen lokalen. Vervolgens zal men 

een uitleg krijgen van meneer Van Hoornick (vrijwilliger familiekunde Vlaanderen.). Deze 

zal tevens een voorbeeld ,van een uitgewerkte stamboom, aanreiken aan de leerlingen. 

Zo zullen de leerlingen een duidelijk overzicht krijgen van het  einddoel van de workshop. 

De volgende fase in de workshop zal zo’n 40 minuten duren. Men zal gedurende deze 40 

minuten gebruik mogen maken van de computers om het opzoekwerk te verrichten. Elke 

leerling krijgt hier individueel een computer voor aangewezen. De leerlingen krijgen hier 

ook kladpapier aangereikt om eventuele schetsen te maken voordat ze aan hun 

definitieve versie van de creatieve verwerking beginnen. Dit is namelijk de volgende en 

voorlaatste fase in de workshop. De leerlingen worden door de leerkracht (met hun 

schetsen in de hand) verzocht om hun computers uit te schakelen en hem/haar te volgen 

naar een ander klaslokaal, meer bepaald het chemielokaal. De leerlingen krijgen hier 

verscheidene materialen aangereikt (zie benodigdheden) om hun stamboom of 

geschiedenis van gemeente op een creatieve manier te versieren/in te kleden. Daarna 

mogen de leerlingen ook hun creatieve verwerking voorstellen aan de klas gedurende de 

laatste 10 minuten van de workshop. 
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Reflectie 

We hebben deze workshop zoveel mogelijk gericht om het actief handelen van leerlingen 

centraal te stellen. We willen de leerlingen zoveel mogelijk zelf aan de slag laten gaan & 

doceermomenten, en de rol van de begeleidende leerkracht in het algemeen, zoveel 

mogelijk te beperken. Leerlingen leren hierdoor zelfstandig te werken, maar leren ook 

zichzelf beter kennen: ‘Ben ik eerder theoretisch ingesteld?’ ‘Verkies ik het werken met 

mijn handen?’ .. Tevens proberen we zo hun intrinsieke interesses naar boven te halen; 

dit verklaart onze keuze voor een combinatie van werkvormen = we proberen de 

workshop zo goed & actief mogelijk in te bouwen voor de leerlingen.  

De begeleidende leerkracht voorziet enkele voorbeelden van de stambomen & zal de 

leerlingen wel begeleiden bij bepaalde delen van de creatieve verwerking (branden van 

randen, ..). Tevens zal hij altijd paraat staan bij het beantwoorden van vragen van de 

leerlingen. De leerlingen worden dus niet alleen aan hun lot overgelaten, maar we 

verwachten wel een grote zelfstandigheid van de leerlingen zelf.  

Evaluatie leerkrachten 

De begeleiding door Walter Van Hoornick was zeer goed. Ook de informatie die hij gaf 

was zeer nuttig en werd duidelijk gebruikt door de leerlingen. Het was voor de leerlingen 

ook zeer interessant dat ze van alles over hun eigen familienaam konden opzoek via de 

site van familiekunde Vlaanderen. Dit gaf hun een duidelijke interesse in de workshop en 

hun eigen geschiedenis. De motivatie van de leerlingen was dan ook groot, waardoor de 

workshop aangenaam is doorgegaan.  

Negatief aan deze workshop was dat het tempo nogal laag lag en dat er heel veel uitleg 

was. De doceermomenten/monologen moesten beter wat worden beperkt en 

interactiever mogen zijn. Tevens mochten de activiteiten op de computer nog worden 

uitgebreid en langer duren.  

Ook deze workshop is voor herhaling vatbaar volgens de leerkrachten. Al waren de  

leerkrachten bij deze workshop wel verdeeld over de communicatie. Terwijl deze voor de 

ene leerkrachten goed was (de voorafgestelde vragen werden perfect beantwoord en de 

leerkracht wist perfect wat van haar verwacht werd), vond de andere begeleidende 

leerkracht dat de informatie over de workshop wat vroeger gegeven moest worden. In 

ieder geval waren ze wel tevreden over het eindresultaat en het verloop van de workshop 

op de projectdag zelf.  
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Hoe belangrijk is voor jou om 
in een workshop in team te 

werken? Heel belangrijk

Belangrijk

Niet belangrijk,
noch onbelangrijk

Niet belangrijk,
noch onbelangrijk

Helemaal niet
belangrijk

4.9 Reacties van de leerlingen 3 

Deze hebben we afgenomen aan de hand van een enquête (zie hoofdstuk 5 

‘methodologie). Hieronder beschrijven we deze reacties. Een compleet overzicht kan u 

terugvinden in de bijlagen.  

De leerlingen waren duidelijk het meeste overtuigd voor de workshop ‘Frontlinie’ 

(28,6%), met daarop volgend ‘Fotozoektocht met tablets’ en ‘Archiefworkshop met 

gedichten’ die beiden 23,8% van de leerlingen overtuigden.  

In 2 van deze workshops (‘Frontlinie’ en ‘Fotozoektocht 

met tablets’) werd veel gebruikt gemaakt van media 

zoals computers, tablets, internet, filmfragmenten, .. 

Ook dit konden we duidelijk terugvinden in de 

resultaten van de enquête: 3 op 4 leerlingen vond het 

belangrijk dat technologie in een workshop word 

gebruikt. Technologie krijgt dan ook een steeds 

grotere rol in onze maatschappij en kan ook niet 

achterblijven in het onderwijs.  

Maar toch kreeg de ‘archiefworkshop met gedichten’ 

ook een grote hoeveelheid stemmen toegewezen. In 

deze workshop kregen de leerlingen dan wel geen 

technologie aangereikt maar had deze workshop, net 

zoals bij de workshop ‘frontlinie’, wel een creatief 

eindresultaat. Dat dit een belangrijke factor is het 

ontwikkelen van een aantrekkelijke en leuke workshop 

was dan ook duidelijk in de bevraging: net geen 70% 

vond dit belangrijk, hiervan vond zelfs 15% het heel belangrijk. Dit staat in lijn met de 

evaluatieformulieren van de leerkrachten & het interview met mevrouw Ballieu, waarin 

duidelijk werd gezegd dat een creatief eindresultaat de leerlingen aanspreekt. Voor zo’n 

95% van de bevraagden waren de workshop ook creatief genoeg, waardoor we hier 

kunnen spreken van een geslaagde factor in de onderzoeksdoel: ‘Hoe zet men een 

project over de Eerste Wereldoorlog om tot een verzameling van interactieve, creatieve, 

multimediale workshops?’. De workshops waren namelijk creatief uitgewerkt volgens niet 

alleen de begeleidende leerkrachten (zie interview) maar ook volgens de leerlingen. 

Elke workshop buiten de ‘archiefworkshop met 

gedichten’ waren workshops die groepswerken 

centraal stelden. De leerlingen gaven ook de 

voorkeur aan het werken in groep ten opzichte 

van alleen te werken, zo’n 65% van de 

bevraagden vonden dit tot belangrijk tot vrij 

belangrijk. Een logische conclusie volgt dat deze 

mensen het tevens niet belangrijk vonden om 

alleen te kunnen/mogen werken.  Zo’n 90% gaf 

aan dit niet belangrijk te vinden.  

 

                                           

3 Opgesteld op 8/6/2015 – reacties nadien zijn niet meer opgenomen 

Welke workshop vond 
je het leukste? Frontlinie

Fotozoektocht
met tablets

Archiefworksho
p met gedichten

Familiegeschied
enis

Oorlogsquiz

Spelen tijdens de
oorlog
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Ook hier komt een gedeelte van onderzoeksdoel in terug: ‘Hoe zet men een project over 

de Eerste Wereldoorlog om tot een verzameling van interactieve, creatieve, 

multimediale workshops?’. De workshops bevatten duidelijk genoeg actieve werkvormen 

om de leerlingen onderling met elkaar te doen samenwerken. Dit kunnen we dan ook 

duidelijk terugzien in de antwoorden van de leerlingen. Workshops die leerlingen met 

elkaar laten samenwerken krijgen dus duidelijk de voorkeur.  

 

De leerlingen kregen ook genoeg tijd om de workshops af te werken, zo stelt 91,5% van 

de leerlingen dat ze akkoord dat zijn met de stelling dat ze genoeg tijd hebben gekregen 

op de projectdag. Al zegt 42,9% van deze leerlingen slechts iets akkoord met deze 

stelling te zijn. Dit kan men terugvinden in het feit dat de archiefworkshop een te lange 

uitleg bevatte waardoor de creatieve verwerking sneller en op een hoger tempo doorging 

als oorspronkelijk voorzien. 

Tevens was het duidelijk heel belangrijk voor de leerlingen dat ze genoeg 

achterinformatie omtrent het thema kregen. Zo’n 85 procent vond dit belangrijk, terwijl 

slechts 15% dit helemaal niet belangrijk vond aan een workshop. Dit vonden we een 

leuke bevinding, aangezien zo’n 78% vond dat in de workshops voldoende 

achtergrondinformatie werd voorzien! De link met Wereldoorlog I was dan ook heel 

duidelijk voor velen (95%).  

In de bijlagen kan u een uitgebreid overzicht vinden van alle reacties aan de hand 

meerdere staaf- en taartdiagrammen.  

We kunnen algemeen besluiten dat de evalutieformulieren, de enquêtes en het gesprek 

met mevrouw Ballieu hebben dus zeker hun doel bereikt. De feedback van de leerlingen 

was dan wel beperkt, maar komt voor het grootste gedeelte overeen met de reacties van 

de leerkrachten. We beseffen nu duidelijk wat de belangrijkste aandachtspunten, maar 

ook de succesformules, zijn bij het ontwikkelen van verscheidene workshops.  
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5 Methodologie 

5.1 Methode van dataverzameling voor onderzoeksvragen 1 & 2 

Voor de dataverzameling van onze 1ste en 2de  onderzoeksvraag hebben we gekozen voor data 

te verzamelen aan de hand van interviews en vergaderingen. In onderstaande kader kan u de 

afspraken en de data van deze momenten terugvinden.  

Datum Informatie afspraak 

23/10/15 
Interview 1, deel 1: startgesprek met mevrouw Ballieu & Alaerts + 

vergadering wat er verwacht wordt (vooronderzoek) 

12/12/2014 

Interview 1, deel 2: vergadering met vakwerkgroep omtrent voorstellen voor 

eventuele workshops + verwachtingen van de leerkrachten omtrent de 

projectdag (vooronderzoek) 

23/01/2015 

Werkvergadering in het KADOC te Leuven: Onderzoek naar bronnen en 

beschikbare materialen. 

27/01/2015 

Afspraak met Ria Christens van het Cultureel Erfgoed Heverlee: 

bronnenonderzoek en informatie over ideeën workshops. 

19/02/2015 

Afspraak met Ria Christens van het Cultureel Erfgoed Heverlee:  

bronnenonderzoek 

25/02/2015 

Vergadering met mevrouw Ballieu: update geven over de uitwerking van de 

workshops 

6/03/2015 

Afspraak met speelgoedmuseum te Mechelen omtrent de workshop ‘Spelen in 

de Oorlog’ 

2/04/2015 

Laatste afspraak met Ria Christens: bespreken van de archiefworkshop met 

gedichten en het verloop ervan uitleggen.  

2/04/2015 

Afspraak met Walter Van Hoornick van Familiekunde Vlaanderen voor de 

researchworkshop 

29/04/3015 

Afspraak met mevrouw Ballieu: overlopen van de workshops (voorbereiding, 

uitvoering, .. ) 

04/06/2015 

Eindgesprek met mevrouw Ballieu omtrent evaluatie en bedenkingen 

workshops. 
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Op zowel 23/10 als 12/12 hadden we de eerste contacten met de leerkrachten van het Heilig 

Hartinstituut. Tijdens deze interviews heeft men duidelijk gemaakt welke verwachtingen de 

leerkrachten precies hadden. Men ging hier specifieker in op de hoeveelheid leerlingen per 

workshop aanwezig gingen zijn, wanneer de projectdag ging doorgaan, welk materiaal we tot 

onze beschikking hadden, hoeveel leerkrachten we konden gebruiken als begeleiders van de 

workshops, .. : alle praktische vragen gesteld door ons kregen een antwoord. Op 12 december 

kwamen wij ook al aan bod met het voorstellen voor enkele ideeën, net zoals de leerkrachten 

van het Heilig Hartinstituut al voorstellen aan ons konden maken.  

Hier kan u een overzicht vinden van de vragen die dan werden gesteld aan mevrouw Ballieu en 

het leerkrachtenkorps van het Heilig Hartinstituut. De antwoorden worden daaronder in een 

tekst geformuleerd. 

Interview op 23/10 en 12/12. 

 Welke doelen moeten bereikt worden tijdens de projectdag? 

 Wat verwacht je van de workshop? 

 Hebben de leerlingen al enige voorkennis? 

 Hoe lang moet een workshop duren? 

 Welke werkvormen moeten er zeker aan bod komen tijdens de projectdag? 

 Wat verwachten jullie van de leerlingen? 

 Wat moet er bereikt worden tijdens de projectdag? 

 Welke mogelijkheden zijn er en welke materialen hebben we tot onze beschikking? 

De bedoeling van de projectdag is dat er 6 projecten/workshops worden uitgewerkt 

betreffende Wereldoorlog 1. De leerlingen zullen dan op 8 mei deelnemen aan de workshops. 

De workshops zullen gemiddeld zo’n 100minuten duren. De workshops zouden telkens 2 of 3 

keer plaatsvinden, afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen per workshop. Het aantal 

leerlingen die zullen deelnemen aan de workshop kon dus niet nog niet vastgelegd worden. De 

leerlingen zouden later in het jaar mogen kiezen welke workshop ze willen doen. Maar er kan 

op voorhand per workshop wel een maximum vastgelegd worden, dit is dan ook gebeurt 

tijdens het interview. Er zal dus later besproken worden als de workshops al meer vorm 

hebben hoeveel leerlingen er per workshop mogen deelnemen. 

Het doel van deze projectdag is aan herinneringseducatie deelnemen. Het is de bedoeling dat 

leerlingen voeling krijgen met wat er allemaal gebeurd is tijdens de eerste Wereldoorlog en 

welke gevolgen de oorlog allemaal heeft meegebracht ook diegene die we de dag van vandaag 

nog steeds waarnemen. Het is belangrijk dat leerlingen beseffen dat de een dergelijk conflict 

nooit vergeten mag worden. Ze moeten beseffen dat geschiedenis belangrijk is, waarom het zo 

belangrijk is dat zulke gebeurtenissen niet vergeten mogen worden. De workshops moeten de 

leerlingen prikkelen zodat leerlingen open staan om te willen leren over Wereldoorlog 1. 

Ze verwachten dat de leerlingen iets bijleren zonder dat ze het zelf beseffen en de leerstof 

moet ook blijven hangen. Sommige leerlingen zullen al een voorkennis hebben en ander niet 

daarom moet er een variatie zijn in de workshops. De workshops moeten ook uitdagen en 

aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. De leerkrachten verwachten ook dat de 

vakoverschrijdend zijn en dat er aan verschillen de doelen gewerkt wordt en dus niet enkel aan 

de doelen binnen geschiedenis. Er moet ook gewerkt worden met ict omdat dit aansluit bij de 

leefwereld van de leerlingen. Het belangrijkste doel dat bereikt moet worden is dat leerlingen 

zich leren inleven in de situatie tijdens Wereldoorlog 1. 

Thema’s die zeker aan bod moeten komen zijn de leefwereld van toen, oorzaken, gevolg en 

verloop van de oorlog. Ook het feit dat er nieuwe wapens gebruikt worden moet aan bod 

komen, aangezien dit een uitzonderlijke gebeurtenis was in de Eerste Wereldoorlog. Verder 

willen ze dat we inspelen op de impact van de Groote Oorlog door getuigenissen te gebruiken 
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en het gebruik van authentieke bronnen. Hierbij raden ze aan om gebruik te maken van het 

archief van het Heilig Hart Instituut zelve en van het KADOC te Leuven.  

De leerkrachten verwachten van de leerlingen dat ze actief meewerken en dat ze interesse 

tonen voor het thema en de workshops.  Kortom de workshops moeten vakoverschrijdend zijn, 

aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen, leerrijk zijn en op een leuke en creatieve manier 

worden uitgewerkt zodat de leerlingen zich aangesproken voelen en enthousiast participeren. 

 

Na verscheidene brainstorms en een eerste uitwerking van workshops gingen we voor de naar 

het KADOC te Leuven voor bronnen te bestuderen, bronnen te verzamelen en enkele 

workshops uit te werken. Tevens hadden we afspraken gepland met mevrouw Ria Christens 

van het Cultureel Erfgoed Heverlee om in het archief van het Heilig Hartinstituut te Heverlee 

bronnen te onderzoeken & informatie te vergaren over het uitwerken van de workshops. 

Tevens konden we zo te weten komen wat mevrouw Christens haar verwachtingen waren voor 

de projectdag. Deze verwachtingen kunnen we tevens situeren bij onze eerste 2 

onderzoeksvragen vanwege het feit dat mevrouw Christens mee workshops ging begeleiden 

gedurende de projectdag.  

Eind februari kwam een afspraak met mevrouw Ballieu aan bod waarin de workshops, die dan 

reeds waren uitgewerkt, voor te stellen en te bespreken. Hierin kon men de onderzoeksvraag 

omtrent de verwachtingen van de leerkrachten nog duidelijk beantwoorden. Mevrouw Ballieu 

had namelijk voor deze afspraak de leerlingen een inschrijvingstool gegeven om zich in te 

schrijven voor de workshops op de projectdag. Zo kon men dus duidelijk zeggen hoeveel 

leerlingen er aanwezig gingen zijn bij welke workshop. Door de eerste workshops aan haar op 

dat moment ook voor te stellen aan haar, kon zij ook mee bepalen wat er wel/niet goed zou 

zijn, wat er wel/niet mogelijk was, wat ze liever anders zien, hoeveel materiaal we moesten 

voorzien, .. Op dit moment waren onze eerste 2 onderzoeksvragen dan ook volledig 

beantwoord.  

Op 6 maart hadden we nog een afspraak in het Speelgoedmuseum te Mechelen omtrent de 

uitwerking van de workshop ‘Spelen in de Oorlog’. In deze afspraak kregen we een duidelijker 

beeld van de gezelschapspelen gedurende WO1, hoe deze werden gespeeld, hoe men het 

materiaal voor de spelen voorzag, .. Na deze afspraak is de workshop ‘Spelen in de Oorlog’ 

definitief afgemaakt. Ook op 2 april hadden we een soortgelijke afspraak met meneer Walter 

Van Hoornick van Familiekunde Vlaanderen. Hier kregen we een grondigere uitleg voor het 

gebruik van de websites voor de researchworkshop en de presentatie die hij ging geven op de 

projectdag. Tevens hadden we op 2 april onze laatste afspraak met mevrouw Ria Christens. Op 

deze afspraak is de archiefworkshop met gedichten volledig afgewerkt. Daarna is het verloop 

van de workshop met haar overlopen, zodat ze duidelijk wist wat er van haar werd verwacht 

en hoe ze de workshop moest begeleiden.  

Op 29 april was de laatste afspraak met mevrouw Ballieu voordat de projectdag plaats vond.  

Op deze vergadering zijn alle workshops voor een laatste keer overlopen (en eventueel 

aangepast) en vervolgens afspraken gemaakt in verband met het doorsturen van de 

workshops en de benodigde materialen.  
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5.2 Methode van dataverzameling voor onderzoeksvraag 3 

5.2.1 Evaluatieformulier voor de leerkrachten & interview met mevrouw Ballieu 

Voor onze 3de onderzoeksvraag hebben we gekozen voor een evaluatieformulier bij de 

leerkrachten, een enquête bij de leerlingen en een vrij interview met mevrouw Ballieu. De 

ingevulde evaluatieformulieren en enquêtes kan je terugvinden in de bijlagen. 

In ons onderzoek hebben we gekozen voor een vrij interview. Het hoofdonderwerp was 

duidelijk de evaluatie van de workshops en projectdag. De globale startvragen waren gelijk 

aan de vragen van de evaluatieformulieren (zie verder), terwijl we daarnaast ook konden 

afwijken van deze startvragen om vrij onderwerpen te bepalen. 

We hebben gekozen om dit interview te combineren met een enquête (voor de leerlingen) en 

evaluatieformulier (voor de leerkrachten) omdat men bij deze laatste 2 niet altijd een grote 

hoeveelheid antwoorden krijgt. Tevens voelt een interview natuurlijker aan en kan de 

geïnterviewde de vragen duidelijk interpreteren en voor extra uitleg vragen. Ten slotte konden 

wij op deze manier ook meer uitleg vragen bij bepaalde antwoorden. Een interview heeft dan 

ook meer diepgang als een enquête. 

Het nadeel van het interview kan zijn dat de geïnterviewde een sociaal wenselijk antwoord 

geeft, al hadden we dit gevoel niet. De antwoorden van mevrouw Ballieu kwamen namelijk 

goed overeen met de antwoorden op de evaluatieformulieren.  

Het interview nam zo’n 50-tal minuten in beslag.  

In de evaluatieformulieren zijn verscheidene vragen gesteld aan de leerkrachten omtrent de 

workshops. In het interview met mevrouw Ballieu kwam vooral de bespreking van deze 

evaluatieformulieren aan bod, samen met de evaluatie omtrent de samenwerking tussen ons 

en mevrouw Ballieu. Ook hebben wij de vragen op de evaluatieformulieren gesteld aan 

mevrouw Ballieu. Zoals eerder gezegd hadden de antwoorden op de evaluatieformulieren een 

grote overeenkomst met antwoorden van mevrouw Ballieu. We hebben ervoor gekozen om de 

evaluatieformulieren en het interview dan ook samen te gieten in een kort verslag per 

workshop. 

De volgende vragen werden er gesteld op de evaluatieformulieren aan de leerkrachten. 

● Wat vond je goed aan de workshop? 

● Wat vond je mindergoed aan de workshop? 

● Waren de leerlingen enthousiast? 

● Is deze workshop voor herhaling vatbaar? Waarom wel/niet? 

● Wat vond je van de communicatie over de projectdag? 

● is er nog iets dat je kwijt wil over deze projectdag? 
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5.2.2 Enquête voor de leerlingen 

Om de workshops verder te analyseren en te bespreken hebben we gekozen om een 

schriftelijke enquête op te stellen, die na de projectdag aan de leerlingen is aangereikt. We 

wouden namelijk ook feedback krijgen van de leerlingen omtrent de workshops, al was dit 

mondeling niet haalbaar vanwege de grote hoeveelheid deelnemers. We hebben dan gekozen 

om de schriftelijke enquête aan alle leerlingen, die hebben deelgenomen aan één van de 6 

workshops door te sturen via Google Docs. We hebben gekozen om de leerlingen te bevragen 

omdat de projectdag namelijk zoveel mogelijk gericht op het actief werken/bewegen van de 

leerlingen. Zoals u in het gedeelte ‘ontwikkelde materialen’ zal terugvinden, hebben we altijd 

de workshops zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt voor de leerlingen. Hun commentaren en 

bedenkingen waren voor ons dan ook enorm belangrijk om de uitwerking van de workshops te 

evalueren en te verbeteren. 

 

Het nadeel van een enquête is dat er altijd maar een beperkte hoeveelheid personen reageert, 

en dit was jammer genoeg ook nu het geval: slechts 21 personen hebben een reactie 

nagelaten in de enquête. Dit komt overeen met zo’n 13% van de totale hoeveelheid leerlingen 

die hebben deelgenomen aan onze workshops. 

 

Door deze onderzoeksmethode te gebruiken, en ook gebruik te maken van een interview & 

evaluatieformulieren bij de leerkrachten, krijgen we feedback van alle deelnemende partijen 

van de projectdag. Zo krijgen we een duidelijk beeld van wat er beter moet op vlak van 

organisatie, maar ook wat we van leuke, aantrekkelijke activiteiten kunnen behouden. 

In de onderstaande kader worden de enquêtevragen opgesomd. Daarna geven we een 

verantwoording voor onze keuzes.   

● Welke workshop vond je het leukste?  

● Wat is in jouw ogen het belangrijkste van een workshop?  

Op een schaal van 1 (= helemaal niet belangrijk) tot 5 (heel belangrijk) 

  - Dat men werkt met technologie 

 - Dat men duidelijke achtergrondinformatie geeft over het thema 

 - Dat je een creatief eindresultaat hebt 

 - Dat je vrij mag doen wat je wilt 

 - Dat je in een team mag werken 

 - Dat je alleen mag werken 

● Ga je akkoord of niet? Beantwoord de volgende stellingen met de volgende opties: 

  - Ik ga volledig akkoord 

 - Ik ga iets akkoord 

 - Ik ga niet akkoord 

 - Ik ga totaal niet akkoord 

 - Ik heb geen mening 

       Stelling 1) Er werd genoeg met media (bv. computers, tablets, .. ))) gewerkt. 

       Stelling 2) Je kreeg genoeg tijd om de workshop uit te werken. 

       Stelling 3) Het doel van de workshop was duidelijk. 

       Stelling 4) Er werd genoeg achtergrondinformatie gegeven over Wereldoorlog I. 

       Stelling 5) De link tussen de workshop en Wereldoorlog I was duidelijk. 

       Stelling 6) De workshops waren creatief genoeg. 

● Wat heb je geleerd uit de projectdag/workshops?  

● Wat kan er beter in jouw ogen?  

        

 

We hebben in de enquête gebruikt gemaakt van een grote verscheidenheid aan soorten vragen 

waardoor we een gemengde vragenlijst hebben opgesteld. De eerste vraag was een simpele 
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keuze vraag omtrent de leukste workshop, die duidelijk gesloten is. Daarna hebben we 

gekozen voor een vraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een rangorde. De leerlingen 

worden hier gevraagd om aan te duiden wat voor hun het belangrijkste is in een workshop aan 

de hand van nummers (van 1 = totaal niet belangrijk tot 5= heel belangrijk). Vervolgens 

kwamen telkens vragen aan bod waarbij de antwoorden opnieuw gesloten waren: ze waren 

reeds vastgelegd. De leerlingen moesten hier aangeven welke stellingen omtrent de 

projectdag/workshops in hun ogen juist / onjuist waren.  

Op het einde van de enquête hebben we dan weer 2 open vragen gesteld om de enquête af te 

sluiten.  

De enquête blijft dus vrij beperkt om zoveel mogelijk reacties te verzamelen en de leerlingen 

niet te ontmoedigen met een lange, uitgebreide lijst met vele complexe vragen.  

 

5.2.3 Algemeen besluit 

De meeste workshops zijn voor herhaling vatbaar en maakte de leerlingen enthousiast voor 

het onderwerp, Wereldoorlog I. Maar enkele hebben toch nog wat aanpassingen nodig om 

volgende keer nog vlotter te verlopen. De workshops zijn aangepast aan het niveau van de 

leerlingen en waren dus ook inhoudelijk perfect: uitdagend, maar niet té moeilijk om 

ontmoedigend te werken. Hierdoor waren de leerlingen heel enthousiast om deel te nemen aan 

de workshops. Uiteraard blijft enthousiasme wel iets dat verschilt van leerling tot leerling. Al 

kan men zeggen dat het enthousiasme bij de deelnemende leerlingen algemeen hoog lag. Uit 

de evaluatie hebben we ook afgeleid dat communicatie zeer belangrijk is en dat leerkrachten 

het liefst zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van wat ze juist moeten 

uitvoeren/begeleiden. Ook passen leerkrachten graag de workshops nog wat aan en willen ze 

graag nog een eigen ‘touch’ aan de workshop toevoegen. Wij raden dan ook aan om volgende 

keer de workshops te ontwerpen samen met overleg van de begeleidende leerkrachten in 

plaats van volledig over te laten aan een beperkt aantal personen.  

Uit de enquete kunnen we besluiten dat workschops met digitale hulpmiddelen. Heel populair 

zijn bij de leerlingen, dit komt omdat het aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. Het 

volgende dat de leerlingen toch wel belangrijk vinden is de informatie die ze krijgen. De 

informatie moet dus op niveau van de leerlingen zijn. 

Tijdens de workshops hebben leerlingen zich moeten inleven in het leven en de situatie tijdens 

Wereldoorlog één. Door de verschillende creatieve werkvormen van de workshops hebben 

leerlingen dus onbewust aan herinneringseducatie gedaan. Als je dit niet creatief aanpakt gaan 

leerlingen geen interesse tonen en zullen ze dus ook niet werken aan herinneringseducatie. 
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6 Besluit 

We wouden in ons onderzoek gaan onderzoeken hoe we een project over Wereldoorlog I kon 

uitwerken in verscheidene interactieve, creatieve en multimediale workshops. We hebben de 

bijkomende onderzoeksvragen (zie deel methodologie) onderzocht aan de hand van de 

verschillende onderzoeksmethodes. Een mondeling interview, een evaluatieformulier en een 

enquête. Deze methodes waren voor ons de meest bruikbare methodes om gegevens te 

verzamelen. Uiteraard kwamen we praktische moeilijkheden tegen bij het uitvoeren van dit 

onderzoek. Terwijl de leerkrachten verplicht een evaluatieformulier moesten invullen en het 

gesprek met mevrouw Ballieu ook al vastlag konden we hier data verzamelen zonder 

probleem. Enkel met de leerlingenenquête hadden we problemen: deze was namelijk vrijwillig 

in te vullen door de leerlingen vanwege de drukke periode met examens/inhaallessen. De 

hoeveelheid mensen die hier dan ook hebben op geantwoord was gematigd tot laag. Dit was 

ook wel naar onze verwachtingen, aangezien een enquête vaak slechts rond de 10 à 30% 

respons krijgt. De resultaten waren wel duidelijk.  

De leerkrachten hun evaluatie hamerde vooral op het feit dat de workshops creatief waren, 

wat overeenkomt met ons vooronderzoek. Hier was namelijk duidelijk geformuleerd dat de 

workshops creatief en actief voor de leerlingen moesten zijn. Tevens konden we 2 zaken 

concluderen aan de hand van de leerlingenenquête omtrent dit onderwerp: de leerlingen 

vinden actieve werkvormen met een creatieve uitwerking belangrijk in een workshop & vonden 

ook dat dit tot uiting is gekomen in de projectdag. Multimediale workshops stonden ook voor 

ons op de 1ste plaats. De workshops die zijn uitgewerkt waren niet alleen creatief en interactief 

tussen leerlingen, maar ook multimediaal ingesteld. Het gebruik van verschillende 

werkvormen, media en materialen was een grote meerwaarde voor de projectdag. Dit wordt 

ook zo bevestigd in de dataverzameling van de enquête, evaluatieformulieren en interview. We 

kunnen dit niet alleen danken aan een goede matriële ondersteuning vanuit het Heilig 

Hartinsituut, waar reeds vele materialen aanwezig waren, maar ook aan het feit dat we reeds 

vroeger zijn begonnen met het uitwerken van brainstorms en workshops. We konden dus 

mulitmediale workshops creëren door in te spelen op het gebrek aan materiaal door duidelijke 

afspraken met de organiserende school, maar ook door zelf op tijd te beginnen aan de 

uitwerking van de projectdag. Hierdoor konden we reeds vroeg weten welke materialen precies 

noodzakelijk waren en hadden we een lange periode om deze te voorzien. Dit is zeker een 

waarmee leerkrachten rekening moeten houden bij het ontwikkelen van een eigen projectdag.  

 

Een van de commentaren van de leerkracht was wel de late communicatie omtrent de 

projectdag. Dit kunnen wij zelf verklaren aan de enorm drukke periode van stages en andere 

verplichtingen die vlak voor, tijdens en na de projectdag vielen. Ook kregen we pas vrij laat 

feedback van verscheidene externen die we hadden benadert voor de projectdag. Hierdoor 

konden we pas enkele workshops laat aanpassen/afmaken. Dit is een moeilijkheid dit zeker 

moet worden meegenomen naar de volgende projectdag: timing.  

Eerst en vooral is het bij timing heel belangrijk dat je uitstippelt wat, waar,wanneer,… alles 

doorgaat: vergaderingen, uitwerking, brainstorm, evaluaties en ten slotte de workshops zelf. 

Wij hebben dit aangepakt door een verkennende vergadering te houden met een werkgroep. 

Dit opstellen van een werkgroep is een aanbeveling die we ten hoogste aanraden. Vervolgens 

kan je verder vanuit deze werkgroep de workshop uitwerken en organiseren. Mochten we later 

in onze beroepsleven als leerkracht nog een projectdag organiseren zouden we zeker een 

vakgroep opstarten. Timing is namelijk een enorm groot aandachtspunt en een belangrijke 

factor voor elk project.  

De  vakgroep heeft vervolgens nog een andere, belangrijke functie buiten timing: het dient als 

overlegplatform. 

Het is zeer belangrijk dat je regelmatig samen komt zodat als er problemen of verschillen 

tussen bepaalde personen zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat er een vergadering is om 

de uitgewerkte workshops voor te stellen aan de werkgroep zodat iedereen zijn bedenkingen 
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kan inbrengen. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde visies. Vervolgens kan men samen in 

team de workshops bespreken en indien nodig aanpassen. Enkel zo kan je een team creëren 

dat 100% achter elke workshop staat en weet hoe deze moet worden uitgevoerd. Dat is de 

succesformule voor een goede projectdag. Het bespreken van de workshops moet wel tijdig 

gebeuren zodat de aanpassingen nog doorgevoerd kunnen worden, zeker indien er 

timingproblemen zijn (zoals stages, verplichte opdrachten, .. ). Externen kunnen altijd worden 

gevraagd om toelichting te geven over bepaalde ideeën en workshops.  

Tevens kan deze vakgroep gebruik maken van overleg om duidelijk afspraken te maken 

omtrent het verzamelen van materiaal, wie waar mee moet begeleiden, ..  

Dit is een puntje dat in ons onderzoek duidelijk naar bovenkwam én wat ook nog beter moet: 

de communicatie met het leerkrachtenteam. Dit kwam, zoals we eerder zeiden, dan ook 

duidelijk aan bod in de evaluatieformulieren van verscheidene leerkrachten.  

Een probleem hierbij is dat vele leerkrachten een verschillende visie op voorbereiding hebben. 

In de evaluatieformulieren konden we namelijk duidelijk terugvinden dat verscheidene 

leerkrachten de communicatie en voorbereiding wel goed vonden, terwijl dit bij andere net niet 

het geval was. Dit raden we aan om te vermijden door gebruik te maken van duidelijk 

deadlines.  

In onze ogen is het dus duidelijk dat we kunnen besluiten  dat een goede communicatie met 

de begeleiders en verantwoordelijken de basis vormt voor een goede projectdag. Deze 

projectdag moet vervolgens proberen om een goede combinatie te vinden van actieve 

werkvormen waarbij leerlingen voldoende achtergrondinformatie krijgen aangereikt, een 

creatief eindresultaat bekomen (in de vorm van bv. een knutselwerk) en men niet alleen 

hedendaagse materialen & media integreert maar ook gebruik gemaakt van authentieke, 

geschiedkundige, bronnen.
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7.3  Spelen 

 Timmerman,H., Viaene,S.,  Ganzebordspel WO I, internet 

(http://www.wo1.be/UserFiles/files/ganzenbordspel%20alles%281%29.pdf). 

 

7.4 Documenten van het Leuvense KADOC 

 Eyckmans (aalmoezenier), dagboek, 1914-1918 

 Cahier 2, Revue des deux mondes 

 Cahier 3 

 Pater J. Raskin, foto’s wereldoorlog 1914-1918 van het ijzerfront 

 Klooster en retrettenhuis der EE. PP. Redemptoristen te Roeselare in den Wereldoorlog 

1914-1918 

 Diedier, A., fotoboek roerw. Pater 1914 

 

7.5 Andere projecten 

Projecten MOOSS: 

 Brugse verhalen uit de Groote Oorlog (inspiratiebundel voor leerkrachten); 

 Dada oorlog- 100 jaar kunstig protest tegen oorlog en geweld; 

 

7.5.1 Enkele initiatieven van scholen omtrent WOI 

Mesen Peace Village 

● Contactpersoon: Gwenn Dejaegere (gwenn.dejaegere@peacevillage.be) 

● Zij verzorgen verschillende workshops en spelen (bv. sporten uit de Eerste 

Wereldoorlog). Via deze weblink kan je hun educatieve brochure 

bekijken:http://issuu.com/peacevillage/docs/flanderspeacefield 

Coming World Remember Me 

● http://www.comingworldrememberme.be/ 

● Het kan een leuke activiteit zijn om met jongeren deze beeldjes uit te werken. Er schuilt 

heel wat symboliek achter en nadien krijgen ze een plaatsje in het In Flanders Fields 

Museum. 

Tumult 

● Contactpersoon: Marijke Van Dyck (marijke@tumult.be)   

● Tumult is een jongerenorganisatie uit Mechelen. Zij zijn hedendaags ook veel bezig met 

het uitwerken van activiteiten over de Groote Oorlog. 

● Tumult heeft voor scholen een online spel Dilemma 14-18: http://tumult.be/dilemma-

1418   

http://www.wo1.be/UserFiles/files/ganzenbordspel%20alles%281%29.pdf
http://issuu.com/peacevillage/docs/flanderspeacefield
http://www.comingworldrememberme.be/
http://tumult.be/dilemma-1418
http://tumult.be/dilemma-1418


  

2014-2015  Page 42 of 132 

Provincie West-Vlaanderen 

● Contactpersoon: Heidi Timmerman (heidi.timmerman@west-vlaanderen.be)  

● De provincie West-Vlaanderen ontwikkelde een ganzenbord over de Eerste 

Wereldoorlog.http://www.wo1.be/UserFiles/files/ganzenbordspel%20alles%281%29.pdf 

● De website http://nooitmeeroorlog.be/ is een project voor het basisonderwijs en is een 

aanraden voor zowel lagere scholen als voor middelbaar onderwijs.  

Provincie Vlaams-Brabant 

● De inspiratiebrochure voor het lager onderwijs ‘Klein in de Groote 

Oorlog’:http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/publicatie-inspiratiegids-groote-oorlog-

2014_tcm5-96740.pdf?tonsaiUri= 

Provincie Antwerpen 

● Voor de provincie Antwerpen is dit zeker en vast een boeiende blog met originele 

fragmenten uit affiches, brieven, verordeningen et cetera (gaat over de Groote Oorlog 

en het dagelijks leven in Antwerpen): http://grooteoorlogantwerpen.be/ 

Vredescentrum Antwerpen 

● Brief van de koning : Actieve stadstour bij Educatief Beleefparcours Groote 

Oorlog:http://www.antwerpen14-18.be/nl/content/stadstour-%E2%80%9Cbrief-van-

de-koning%E2%80%9D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wo1.be/UserFiles/files/ganzenbordspel%20alles%281%29.pdf
http://nooitmeeroorlog.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/publicatie-inspiratiegids-groote-oorlog-2014_tcm5-96740.pdf?tonsaiUri
http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/publicatie-inspiratiegids-groote-oorlog-2014_tcm5-96740.pdf?tonsaiUri
http://grooteoorlogantwerpen.be/
http://www.antwerpen14-18.be/nl/content/stadstour-%E2%80%9Cbrief-van-de-koning%E2%80%9D
http://www.antwerpen14-18.be/nl/content/stadstour-%E2%80%9Cbrief-van-de-koning%E2%80%9D
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8 Bijlagen 

8.1 Oorlogsquiz 

 

Oorlogsquiz

 

Voor we starten
● 2 groepjes van 5

● 2 groepjes van 6

● Iedere groep krijgt een krijtbord & een krijtje

● Tevens ook een bokaal

● Zet je uit elkaar, maar niet te ver weg van de 
PowerPoint & elkaar.

 

Wat gaat de quiz inhouden?
● 3 rondes

● 1) Vragenronde

● 2) Verhalenronde

● 3) Memoryronde

● Ook tussen de rondes : doe-opdrachten of 
andere vragen! 
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Vragenronde

 

Vraag 1
● Welke nationaliteit had Gavrilo Principe?

= de moordenaar van Franz-Ferdinand

Servisch

Bulgaars

Kroatisch

 

Servisch
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Filmpje

 

Vraag 2
welk land gebruikte als eerste gifgas als wapen?

Duitsland

Frankrijk

Engeland

 

Frankrijk
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Vraag 3
Welke landen stonden niet aan de geallieerden 
hun kant?

Groot-Brittanië

Nederland

Frankrijk

 

Nederland

 

Vraag 4
● Op welke datum is Wapenstilstand getekend?

9 september 1918

11 november 1918 

14 december 1918
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11 november 1918 

 

Vraag 5
● Welke rivier speelden in het Westen van 

België een enorm grote rol in WO1?

De Dijle

De Maas

De Ijzer

 

De Ijzer
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Vraag 6
● In juni 1919 bepalen de overwonnen landen in 

het Verdrag van …. (?) bij Parijs de 
toekomst van Duitsland. Het land zal 
gedurende vele jaren de oorlogsschade 
moeten betalen

Versailles

Verdun

Ieper
 

Versailles

 

Vraag 7
● Hoe snel reed de eerste tank in WO1?

10 km/u

5 km/u

20 km/u
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5 km/u

 

http://youtu.be/r19pU2NO3gM

 

Vraag 8
● In welk jaar was de Brand van Leuven 

(o.a het afbranden van de stadsbibliotheek)

1914

1915

1916
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1914

 

Vraag 9
● Welk wapen dat nu verboden is, werd tijdens 

WOI voor het eerst op grote schaal ingezet?

Splinterbom

Chemische wapens

Atoombom 

 

Chemische wapens
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Vraag 10
● Wie was de koning van België gedurende 

WO1?

Leopold II

Bouwdewijn

Albert I

 

Albert I

 

Vraag 11

op welke dag begon de Eerste Wereldoorlog?

10 mei 1914

28 juli 1914

1 september 1914
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28 juli 1914

 

Vraag 12

Onder welke naam is Wereldoorlog 1 nog bekend?

de lange oorlog

de waanzinnige oorlog

de loopgraven oorlog

 

de loopgraven oorlog
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Vraag 13

bij het uitbreken van de oorlog waren Rusland en 
Amerika de belangrijkste geallieerde landen. Is de 
bewering:

juist

Fout

 

Fout

 

Tussenronde 1
Lees het gegeven verhaal.

Het is de bedoeling dat je je probeert in te leven in de 
gedachten, gevoelens, de waarnemingen van die 
kinderen en dat je het verder verloop van het verhaal 
zelf schrijft.

Daarna brengt elke groep zijn verhaal voor aan de klas

Meest orginele groep wint 5 punten
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● 6 volgeladen kar gespannen. De kleinsten kregen een plaats 
tussen de spullen op de kar; moeder, vader , Werner en Emiel 
volgden te voet. 

● Net als vele dorpsgenoten sloegen ze op de vlucht voor het 
oorlogsgeweld van het oprukkende Duitse leger. Gisteren waren ze 
opgeschrikt door geweervuur, inslaande mortieren en obussen die 
in het aardappelveld ontploften. De kinderen hielden zich schuil in 
de kelder. Uren had het geweld geduurd. De schrik zat er goed in. 
Het was een zware beslissing maar ‘s avonds had vader de paar 
kippen en konijnen, het varken, de geit, de twee schapen en de 
koe naar de kasteelhoeve gebracht. De burgemeester had dit voor 
hem geregeld. Hij had zelfs een geschreven bewijs dat hij de 
dieren terug kon halen als hij terugkwam. Hij geloofde wat ze hem 
vertelden want lezen kon hij niet. Hij was nooit naar school 
geweest; als oudste van 12 kinderen moest hij meehelpen waar 
kon en vooral koeien wachten had hij veel gedaan. Dat vond hij 
best een leuke tijd, de rust, de natuur, de vrijheid… hij mijmerde 
er graag over. 

● Hun tocht vorderde uiterst traag. Ze moesten het station zien te 
halen want daar konden de kinderen op een trein richting Frankrijk 
worden gezet. De kar hotste over kapotgeschoten wegen , 
minuten duurden uren. Ze kregen dorst, honger, ze waren moe 
maar niemand durfde het aan te klagen. Uiteindelijk bereikten ze 
het station, maar wat ze daar zagen was hartverscheurend..

 

Voorbrengen 

 

Orginele einde?
● Hartverscheurende taferelen speelden zich voor 

hun ogen af. Ouders werden van hun kinderen 
gescheiden. Werner en Emiel beseften heel goed 
wat er gebeurde, ze waren al 6 en 5 jaar . In 
oorlogstijd geen kind meer dus. Dikke tranen van 
angst en verdriet rolden over hun wangen terwijl 
de drie kleinsten in hun armen geduwd werden. 

● De trein trok zich puffend op gang. Uren later 
werden ze in een schooltje in het Noord-Franse 
Abbeville in een klooster ondergebracht…ze waren 
veilig...eindelijk.
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Welke groep was het orgineelst?

 

Verhalenronde

 

Verhaal 1
... zo trokken we weer vooruit, tot we voor een ‘passerel’ 

kwamen
te staan. Een passerel is een loopplank die 75cm breed is. 

De
plankjes liggen dwars over twee balkjes en tussen de 

plankjes is
een ruimte van 5 cm. De passerellen liggen overal verspreid 

over
velden, weides en water. Op de passerellen moet je goed 

oppassen,
want hier en daar zijn er plankjes gebroken en je kan er 

gemakkelijk
met je voet in vastzitten. Op veel plaatsen zijn de 

passerellen
stuk geschoten en liggen er grote granaatputten. Wanneer 

je in
zo’n put tuimelt, raak je er heel moeilijk uit …
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Welke foto hoort bij het verhaal

 

Juist antwoord

 

Verhaal 2
… soms gebeurde het dat het veel regende en het water 

tot boven
de passerellen stond. Dan werden er nieuwe 

loopbruggen op
gelegd. De abris werd versterkt met ijzeren koepels en 

met zakjes
aarde om het wat droger te houden. In de eerste en 

tweede linies
was het niet mogelijk om iets te verrichten. Van zodra 

de Duitsers
zagen dat er iets was veranderd op onze linie, begonnen 

ze het te
bombarderen tot alles er in gruis en helemaal vernield 

bijlage ...
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Juist antwoord

 

Verhaal 3
● Beste broeder,
● Ik ben goed aangekomen op het front. Ik heb nu 

weinig tijd om
● veel te schrijven, binnen enkele dagen ga ik u een 

lange brief sturen,
● met mijn reisverhaal. Mijn innige en eerbiedige 

groeten aan de
● familie Le Bris, vele groeten en complimenten aan 

André en aan al
● mijn vrienden. Ziehier mijn adres; René Seynhave, 2 

Kompanie, 2
● Bataljon, 9de Linieregiment. Een warm handdruk van 

aan de IJzerboorden,
● Uw broeder, René
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Juiste antwoord

 

Verhaal 4
… de sector van Diksmuide had een sterke verdediging. Vanaf de
eerste lijn tot een uur achter het front, was het een echt doolhof.
Het was een spinnenweb van verdedigingslijnen, loopgrachten,
verbindingsgrachten, piketlijnen, ondersteuningslijnen, hulpposten,
Rode Kruisposten, steunposten en bevoorradingsposten. Je moest
er de weg goed kennen. Voor iemand die Frans kon lezen was het
goed, overal waren aanwijzingen, waarop te lezen stond naar waar
de lijn liep. Later, toen de Vlaamse beweging in volle bloei was,
werden die Franstalige aanwijzingen door de soldaten in stukken
geslagen, en de overheid liet nieuwe bordjes plaatsen in de twee
landstalen …

 



  

2014-2015  Page 59 of 132 

 

Juist antwoord

 

Verhaal 5
… we moesten door modder, water, obusputten en ‘pinnekensdraad’.
Het ergste waren de Duitse mitrailleurs die regelmatig het
terrein bezaaiden met kogels. We trokken vanuit onze linie vooruit
in groepjes van tien man. Dat gebeurde heel vaak ‘s nachts en
niemand mocht een woord zeggen. Om samen te blijven, hadden
we het volgende bedacht: we hadden een lang touw dat we allemaal
vasthielden. Wanneer iemand in een granaatput tuimelde, dan
voelden we dat aan het trekken van het koord. Dan hielpen we de
sukkelaar er terug uit. Nat van kop tot teen trok hij dan verder
naar de eerste lijn voor drie dagen ...
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Juist antwoord

 

Tussenronde 2
Zet de juiste nummers of letters bij de juiste foto’s

Of vul de nummers bij
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Memoryronde
Je krijgt een bepaalde afbeelding,tijdslijn, .. te zien.
Probeer zoveel mogelijk van onthouden op zo’n kort mogelijke 
tijd

Daarna komt quizvraag

 

 

De vraag is..
● Noem 3 geallieerden landen

● - .......

● - .......

● - .......

● Noem 3 neutrale landen

● - .......

● - .......

● - .......
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De vraag is..
● Benoem zoveel mogelijk voorwerpen of 

wapens die je net hebt gezien!

 

● Slag van de Ijzer 18/10/1914 – 31/10/1914

● Slag om Verdun 20/2/1916 – 20/12/1916

● Slag der Zilveren Helmen 12/8/1914

● Slag om de Somme 1/7/1916 – 18/11/1916

Enkele belangrijke veldslagen
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De vraag is..
● Zet ze in de veldslagen in de juiste 

chronologische volgorde qua begindata.

 

Lenin
Rusland

George 5
Groot-Brittanië

Albert I
België

Tsaar Nicolaas II
Rusland

President Woodrow Wilson
VS

Wilhelm II
Duitsland  

De vraag is..
● Noem zoveel mogelijk staatsleiders op
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raadsel ronde
je krijgt van de leerkracht een blad met 
raadseltjes. los deze op.

 

Wie is de winnaar?
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Raadseltjes ronde 

 

 

Zoek de onderstaande woorden in de doorstreeppuzzel op de volgende bladzijde! Met de overgebleven 

letters kan je een zin vormen! 

ARTILLERIE CENTRALEN CHLOORGAS 

EUROPA GASMASKER GEALLIEERDEN 

INFANTERIE LOOPGRAVEN MENENPOORT 

MOBILISATIE NEUTRAAL OORLOG 

OTTOMAANS REKRUTERING SHELLSHOCK 

TRAANGAS VERSAILLES VOLKENBOND 
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S E L L I A S R E V R T V I E 

L A A R T U E N R A E R E N I 

D E S V E R D R P A K O N F R 

S H E L L S H O C K S O E A E 

G V A N V E R R S A A P D N L 

I L L E S U W A S E M N R T L 

E N W A E P E N S T S E E E I 

C E N T R A L E N I A N E R T 

R E K R U T E R I N G E I I R 

E I T A S I L I B O M M L E A 

L S T N E V A R G P O O L A N 

D N O B N E K L O V D V A O O 

O T T O M A A N S R T W E I N 

O O R L O G C H L O O R G A S 

T I G S A G N A A R T J A A R 
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Moeilijke woorden: Noteer bij elke verklaring het juiste woord! 

1. Geallieerden 

 

a. Doden + gewonden + zieken + krijgsgevangenen + 

vermisten 

2. Centralen 

 

b. Eiland bestaande uit Engeland, Schotland en Wales 

3. Neutralen 

 

c. Dekkinggevende greppel 

4. Mobilisatie d. Contactlijn tussen tegenoverstaande strijdkrachten 

5. Rekrutering e. Voetvolk, militairen te voet en met draagbare wapens 

6. Bom f. Het stoppen van alle vijandelijkheden in afwachting van 

een vredesverdrag, 11 november 1918 

7. Granaat g. Zwaar snelvuurwapen op driepoot, vooral voor 

verdediging 

8. Militairen h. Alles wat behoort tot het geschut, inclusief de mannen 

die het bedienen 

9. Gesneuvelden i. Tuig geworpen uit vliegtuig of ballon of afgeschoten met 

een mortier en dat een ontploffing teweegbrengt 

10. Verliezen j. Ruiterij 

11. Genie k. Een leger in staat van oorlog brengen, het gereedmaken 

van een leger voor oorlog 

12. Wapenstilstand l. Gesneuvelden + zij die bezweken aan ziekte of 

verwondingen + verongelukten 

13. Vredesverdrag m. Troepen belast met het aanleg van alle militaire werken, 

zoals de bouw van versterkingen en wegen, vernietiging 

van bruggen, communicatie, ... 

14. Mitrailleur n. Luchtschip 

15. Artillerie o. Het voor een bepaalde taak aanwerven of oproepen (van 

militairen of personeel) 

16. Infanterie p. Namen geen deel aan de oorlog: Nederland, België, 

Luxemburg, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Spanje, 

Albanië, Zwitserland 

17. Cavalerie q. Overeenkomst tussen verschillende landen over de 

voorwaarden voor de vrede, Verdrag van Versailles, 28 

juni 1919 

18. Front r. Duitse Rijk + Oostenrijk-Hongarije + Turkse Rijk + 

Bulgarije (1915) 

19. Zeppelin s. Mensen in militaire dienst onderverdeeld volgens rang 

(officier, onderofficier en soldaten), volgens statuut 

(beroeps, vrijwilliger, reservisten, dienstplichtigen) 

20. Groot-Brittannië t. Projectiel, afgeschoten door kanon, houwitser, mortier, 

geweer of geworpen met de hand en dat bij het 

ontploffen (loden) balletjes en/of scherven door de lucht 

slingert 

21. Niemandsland u. Frankrijk, Rusland, Brits Imperium, België, Servië, 

Montenegro, Italië (1915), Japan, Portugal (1916), 

Roemenië (1916), VS (1917), Griekenland (1917) en een 

aantal Latijns-Amerikaanse landen (1917 - 1918) 

22. Loopgraaf v. is de tussenstrook tussen twee vijandelijke stellingen. De 

breedte ervan verschilde van enkele tientallen meters tot 

een paar kilometers 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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Nieuwe wapens in de Eerste Wereldoorlog 

Z G N E E N I J U Z L P 

M I T R A I L L E U R O 

H U J Y Q P C P M I M N 

O T X G D O P C K O N D 

U G Q K Y E T K S Y E E 

W E L I L A E T V I T R 

I I K I N L E L N Y A Z 

T L N K D R A F B Z N E 

S V M R D M A Q K U A E 

E N A G M Y J T M T R Ë 

R A A E D Y M H X O G R 

D S N E V U S N K M W Q 

Opdracht: Zoek in de bovenstaande puzzel 10 nieuwe wapens! Vul bij elke nummer de juiste 

naam van het nieuwe wapen in! Zoek voor elke uitleg de juiste foto! Onderstreep in de uitleg 

de belangrijkste informatie! 

1. Een ..................................................... (°1907) is een, meestal draagbaar, wapen dat 

een brandbare vloeistof onder hoge druk wegspuit uit een sproeiopening waarbij de vloeistof 

ontstoken wordt. Meestal wordt de vlammenwerper gebruikt bij het innemen van versterkte 

stellingen als bunkers, loopgraven en mitrailleursnesten.  

2. Een ......................................................... is een stuk artillerie.  De houwitser is aan het 

eind van de 17de eeuw in Zweden uitgevonden. Het grote verschil met het al bestaande kanon 

was dat hiermee in een boog over de eigen stellingen kon worden geschoten. Dit kan dus ook 

vanaf grotere afstand en daarmee uit het directe zicht van de vijand. De houwitser wordt 

vooral aan het begin van een veldslag ingezet. Houwitsers kunnen projectielen tot 30 kilometer 
ver afschieten.  

3. Een ........................................................  is een stijf, sigaarvormig luchtschip bestaande 

uit een lichtgewicht (aluminium) skelet met daarin zakken die zijn gevuld met een licht gas. Hij 

is genoemd naar de grote pionier van het luchtschip, graaf Ferdinand von Zeppelin. Tijdens de 

Eerste Wereldoorlog (1915) zette het Duitse leger zeppelins in om Engeland te bombarderen.  

Tegen 1917 werden de meeste zeppelins alleen nog gebruikt voor verkenningswerk boven 

zee.Toch bereikten de vaarten hun doel: angst zaaien onder de bevolking. Van deze angst 

werd weer gebruikgemaakt om vrijwilligers te rekruteren. 

4. Eind 1914 liepen de fronten in de Eerste Wereldoorlog vast in de modder van de 

loopgraven.  Geleidelijk ontstond het idee de draaibare koepels van pantserauto’s op 

onderstellen met rupsbanden te plaatsen: ............................... was geboren (1916). Deze 

tanks waren door de Britten ontwikkeld en dienden als rijdende artillerie. Tanks waren in die 

tijd erg traag en vormden daardoor een makkelijk doelwit voor de vijandelijke artillerie. Toch 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
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hadden de eerste tanks ook voordelen. In 1917 gebruikte men de tanks om vóór de infanterie 

uit te rijden. Zo konden deze tanks de prikkeldraadversperringen plat rijden en de soldaten 

daarachter beschermen tegen beschietingen.  Ook de omvang van de tank en de dreiging die 

het voertuig uitstraalde als het zich voortbewoog, diende als voordeel.  De tankbemanning had 

het in de eerste tanks erg zwaar. De tanks waren donker en de motor maakte een 

oorverdovend lawaai. Ook het zicht was door de kijkgaten erg beperkt. De bestuurder, de 

machinist en schutters moesten staan en wanneer ze vielen konden ze zich aan allerlei scherpe 

metalen machineonderdelen stoten 

5.  Een hand............................ is een granaat die bedoeld is om met de hand te worden 

geworpen. Het is een wapen dat gebruikt kan worden tijdens gevechten op korte afstand. 

Meestal bevat een handgranaat daarom naast de explosieve lading een tijdontsteker die hem 

een aantal seconden na het wegwerpen laat afgaan. Er zijn echter ook handgranaten die 

exploderen door de schok van het neerkomen na de worp. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn 
op het slagveld op grote schaal granaten gevuld met giftige gassen afgevuurd.  

6. De luchtballon was al in 1783 uitgevonden, het zweefvliegtuig werd voor het eerst succesvol 

getest door Otto Lilienthal in 1891. In 1903 wisten de Amerikaanse Gebroeders Wright als 

eerste mensen met hun zelf gebouwde en gemotoriseerde vliegtuig een gecontroleerde vlucht 

te maken. Op 27 mei 1908 vloog Henri Farman het eerste vliegtuig boven België. Vanaf 1911 

gingen de Europese legers zich interesseren voor het ........................................ met het oog 

op een aankomende oorlog, al concentreerden de Duitsers zich nog lange tijd op de Zeppelin. 

De eerste oorlogsvliegtuigen waren niet meer dan verkenningsvliegtuigen. Toen de vijanden 

vervolgens met elkaar in conflict kwamen in de lucht, kwam het jachtvliegtuig in beeld. Dit 

werd uitgerust met mitrailleurs op de motorkap. Door experimenten met viermotorige 

vliegtuigen gingen bommenwerpers tot de mogelijkheden behoren. De Britse marine ging 

verder met het opstijgen en landen vanaf schepen. Na de oorlog ging men de bommenwerpers 

ombouwen tot de eerste volwaardige passagiersvliegtuigen om de moeilijke naoorlogse jaren 
door te komen.  

7. Een .....................................................................  is in principe elk wapen dat door het 

indrukken en ingedrukt houden van de trekker automatisch schot na schot afgeeft, waarbij 
onder andere de terugstoot gebruikt wordt om opnieuw te laden en te vuren. 

8. Duitsland (1915) werd het eerste land dat de .................................................. als 

serieus te nemen oorlogswapen op grote schaal ging gebruiken.  De mogelijkheden van de 

onderzeeboot zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog nog niet volledig benut, vooral doordat de U-

boten maar weinig batterijen en zuurstof mee konden nemen, zodat ze niet lang onder water 

konden varen. Ook was er geen radioverbinding zodat de onderzeeërs altijd solitair op zoek 

moesten naar aanvalsdoelen. Een U-boot voer meestal niet te ver uit de kust en hield zich 

meer bezig met nevenactiviteiten, zoals het leggen van mijnen, dan met het torpederen van 

schepen. Veel scheepskonvooien werden slachtoffer van de U-boten.  Pas tegen het einde van 

de oorlog kregen de geallieerde marines de beschikking over dieptebommen, een wapen dat in 

de Tweede Wereldoorlog een ernstige bedreiging voor de U-boten zou gaan vormen. De 

onbeperkte duikbootoorlog van de Duitsers was voor de Amerikaanse regering de aanleiding 

om aan de Eerste Wereldoorlog deel te nemen (op 6 april 1917). Het hield in dat de U-boten 

alle schepen van vijandelijke landen die ze tegen kwamen tot zinken brachten. Dit waren dus 

niet enkel oorlogsschepen, maar ook koopvaardijschepen en soms zelfs passagiersschepen. 

Twee derde van de Britse burgerslachtoffers in de Eerste Wereldoorlog stierf door aanvallen 

van U-boten. Duitsland dacht met de onbeperkte duikbotenoorlog de bevoorrading van Groot-

Brittannië te kunnen stilleggen, waarna het land zou moeten capituleren.  De onbeperkte 

duikbotenoorlog zorgde voor een groot tekort aan  tankers. Door de Amerikaanse deelname 

zou Duitsland uiteindelijk de nederlaag lijden. Na de Eerste Wereldoorlog mocht Duitsland 
geen marine meer hebben.   

9. .............................................................. is een vloeistof die als hij op de huid of in de 

ogen komt of wanneer de damp of nevel wordt ingeademd sterk prikkelend en blaartrekkend 

werkt. De huid wordt rood en bij voldoende blootstelling vormen zich na verloop van tijd 

blaren. Ook op de longen en de ogen heeft het een verwoestend effect. Het kan bij hogere 
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doses blindheid en doofheid veroorzaken. Het effect van mosterdgas is niet zo zeer een 

dodelijke werking als wel het uitschakelen van de tegenstanders. In de Eerste Wereldoorlog is 

dit middel als chemisch wapen gebruikt, voor het eerst bij Nieuwpoort als proef, twee dagen 

voor gebruik in Ieper. Het was vooral gevreesd omdat het relatief gemakkelijk door de 

beschermende kleding van die dagen heendrong. Een andere naam voor mosterdgas is 

yperiet, genoemd naar de Belgische stad Ieper. Van mosterdgas afgeleide verbindingen 

worden heden ten dage nog wel gebruikt als chemotherapie tegen kanker, met name 

leukemie. 

10. Chemische wapens zijn niet-explosieve chemische stoffen die worden gebruikt om 

mensen buiten gevecht te stellen, te verwonden of te doden.  In de Eerste Wereldoorlog 

werden voor het eerst chemische wapens gebruikt. Op 22 april 1915 begon aan het westelijk 

front een nieuwe slag rond Ieper, waarbij de Duitsers ongeveer 150 ton aan chloorgas uit circa 

zesduidend cilinders liepen ontsnappen richting hun Franse vijanden die volkomen verrast 

werden, aanzienlijke verliezen leden, in paniek raakten en vervolgens kilometers terrein 

prijsgaven. De cilinders waren weken voorafgaande aan de aanval ingegraven door speciaal 

gevormde pionierscompagnieën. In de loop van de volgende jaren gebruikten beide partijen 

gifgas. In het begin liet men de gifgaswolken los uit vaten. Met de wind mee dreven ze dan 

naar de vijand. Dit had echter één probleem als de wind ging draaien! Later gooide men met 

gas gevulde granaten naar de vijand of werd ook gas vanuit vliegtuigen ingezet. In totaal 

werden er aan beide kanten 1.200.000 soldaten vergast! 

11. ........................................................................... (°1873 - VS) biedt een snelle en 

goedkope methode om een gebied af te zetten zodat wild of vee niet kan passeren. De 

uitvinding was geïnspireerd op de Osagedoorn, een doornige struik of boom uit het 

prairiegebied, die voordien vaak gebruikt werd om voor het vee ondoordringbare heggen aan 

te leggen. Deze heggen konden echter niet verplaatst worden, in tegenstelling tot die van 

prikkeldraad. In de Eerste Wereldoorlog werd prikkeldraad voor het eerst op grote schaal 

gebruikt, vooral bij de loopgraven aan het westelijk front. Het vormde een belangrijke oorzaak 

van het grote aantal gewonden in deze oorlog. 
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Tussenronde I 

Het is de bedoeling dat je je probeert in te leven in de gedachten, gevoelens, de 

waarnemingen van die kinderen en dat je het verder verloop van het verhaal zelf 

schrijft. 

 

6 volgeladen kar gespannen. De kleinsten kregen een plaats tussen de spullen op de kar; 

moeder, vader , Werner en Emiel volgden te voet.  

Net als vele dorpsgenoten sloegen ze op de vlucht voor het oorlogsgeweld van het oprukkende 

Duitse leger. Gisteren waren ze opgeschrikt door geweervuur, inslaande mortieren en obussen 

die in het aardappelveld ontploften. De kinderen hielden zich schuil in de kelder. Uren had het 

geweld geduurd. De schrik zat er goed in. Het was een zware beslissing maar ‘s avonds had 

vader de paar kippen en konijnen, het varken, de geit, de twee schapen en de koe naar de 

kasteelhoeve gebracht. De burgemeester had dit voor hem geregeld. Hij had zelfs een 

geschreven bewijs dat hij de dieren terug kon halen als hij terugkwam. Hij geloofde wat ze 

hem vertelden want lezen kon hij niet. Hij was nooit naar school geweest; als oudste van 12 

kinderen moest hij meehelpen waar kon en vooral koeien wachten had hij veel gedaan. Dat 

vond hij best een leuke tijd, de rust, de natuur, de vrijheid… hij mijmerde er graag over.  

Hun tocht vorderde uiterst traag. Ze moesten het station zien te halen want daar konden de 

kinderen op een trein richting Frankrijk worden gezet. De kar hotste over kapotgeschoten 

wegen , minuten duurden uren. Ze kregen dorst, honger, ze waren moe maar niemand durfde 

het aan te klagen. Uiteindelijk bereikten ze het station, maar wat ze daar zagen was 

hartverscheurend.. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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Tussenronde II 

Vraag 1 

Plaats de juiste letter bij de correcte afbeelding 

 

A) Gewonden en gesneuvelden wegbrengen. 

B) Munitie en voedsel naar de loopgraven brengen.  

C) Even uitrusten achter het front. 

D) De loopgraven onderhouden en versterken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2 

1) Tegen vijandelijke sluipschutters en rondvliegende granaatscherven. 

2) Bescherming tegen gasaanvallen. 

3) Om de loopgraven en de achterliggende linies van de vijand te bestoken en zo te 

verzwakken. 

4) Om van op een afstand in een loopgraaf of bunker van de vijand te werpen. 

5) Om de positie van de vijandelijke troepen te kunnen zien en bommen te gooien op de 

vijand.  

6) Om de linies van de vijand te kunnen doorbreken, zonder gewond te raken of vast te lopen 

in prikkeldraad. 

7) Om schepen met bevoorrading (troepen, wapens, voeding, geneesmiddelen,…) te doen 

zinken en zo de vijand te verzwakken 
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Vraag 3 

Benoem zoveel mogelijk landen op de atlaskaart.  

1. 9. 17. 

2. 10. 18. 

3. 11. 19. 

4. 12. 20. 

5. 13. 21. 

6. 14. 22. 

7. 15. 23. 

8. 16. 24. 

25. 

26 

27 
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8.2 Spelen in de Oorlog 

Spelen in WO1 

Voor je heb je een tijdslijn, een bundel met bronnen, stapeltje met foto’s en een stapeltje met 

verschillende jaartallen liggen. 

Wat is de opdracht? 

Creëer een tijdslijn waarbij alle afbeeldingen in chronologische volgorde liggen.  

Tevens zet je onder elke afbeelding de correcte datum die bij de afbeelding hoort.  

Bijvoorbeeld: 

 

Hier plaats je de  

afbeeldingen         

 

Hier plaats je  

de bijhorende data en info          

 

Hoe ga je te werk?  

Je kan al de gegevens omtrent de afbeeldingen, net zoals de data terugvinden in  de 

bronnenbundel voor je.  

Je leest volledig door & daarna start je met het creëren van je tijdslijn. 

Plaats de afbeeldingen zoals het bovenstaande voorbeeld in de tijdslijn & plaats vervolgens de 

correcte data bij elke afbeelding.  
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Kaartjes voor de tijdslijn 

 

oudheid 

● speelgoedsoldaatjes 

● speelgoedwapens 

● strategische 

spelletjes 

 

romeinse periode: eerste 

eeuw 

● speelgoedwapens 

● figuren 

● paard en ruiters die 

onbewapend zijn. 

 

de Middeleeuwen 

 

● wapens en ternooien 

● pijl en boog 

● touwklimmen 

● worstelen 

● hoepels 

19de eeuw 

● blikken speelgoed 

● platte tinnen 

soldaatjes 

● prenten 
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Fiche 1 – Bikkelspel 

 
Korte geschiedenis van het bikkelspel en de bikkelvorm 

Herkomst: 

Het bikkelen is een zeer oud behendigheidsspel dat vrijwel overal ter wereld in een of andere 

vorm wordt gespeeld. Afbeeldingen op Griekse vazen en Romeinse fresco’s getuigen van de 

populariteit van het spel in de Klassieke Oudheid. Ook Homeros vermeldt het spel in de 

Ilias’, een enorm oud & bekend boek uit de 

Griekse Oudheid. Oorspronkelijk gebruikte men 

daarvoor beentjes uit de (achter)poten 

van een schaap, iets wat ook in de 

Middeleeuwen werd gebruikt!  

De Franse benaming van het spel verwijst 

trouwens nu nog heel direct naar het 

oorspronkelijk materiaal: “jeu d’osselets”.  

Eigenlijk was het bikkelen een kinderspel-versie 

van het van oudsher veel ernstiger voor-de-

volwassenen-orakel-toekomst-voorspellen met 

behulp van dierenbotten of —kootjes. Vergelijk ook met het gooien van dobbelstenen, waaraan 

eveneens voorspellende krachten werd toegeschreven. Tevens werden bikkels ook vaak 

gebruikt als gokspel. 

Het ,dus duidelijk meer dan 2000 jaar oude, bikkelspel heeft nog tot heden stand gehouden... 

de term “klassieker” is dus geheel terecht. 

In Duitstalige landen spreekt men van “Fangsteine” (verwijzend naar de essentie van het 

spel, nI. het “vangen” van de bikkels).  

In Engelstalige landen wordt van “five-stones” gesproken.  

Deze beide “steen”-benamingen suggereren dat, ter vervanging van de echte schapenbikkels, 

ook vaak steentjes werden/worden gebruikt. 

En om naar het Vlaanderen van 1914 en later terug te keren: wie bij ons niet over echte 

bikkels beschikte verhielp zich nogal dikwijls met de losse schakels van een fietsketting. Werd 

het bikkelspel aanvankelijk (vorige eeuwen) hoofdzakelijk door meisjes gespeeld, later 

werd het vooral een jongensaangelegenheid. 

Beschrijving van een bikkel. 

De vroegere echte stevige bikkels waren (tot ongeveer 1950-1960) uit lood gegoten, en die 

konden door hun gewicht wel eens pijn doen bij het verkeerd neerkomen.  

In recentere jaren werd het lichtere zink gebruikt en ook wel 

het veel gebruikte plastic.  

Deze zinken of plastieken bikkels met hun lichter gewicht 

benaderen wel meer het gewicht van de echte-authentieke 

schapen- en sluiten dus mogelijks meer aan bij het 

oorspronkelijk bikkelspel uit de vroegere eeuwen. Toch zijn zij 

evenwel kleiner dan een echte schapenbikkel. 
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Wat is de opdracht?  

Simpel: maak je eigen bikkelspel & speel het daarna (uiteraard) eens!  

 

Hoe maak je bikkels? 

Vroeger gebruikten kinderen schapenbotjes om mee te bikkelen. Daar kun je nu niet meer zo 

gemakkelijk aan komen. Daarom kun je het spel spelen met vier dobbelstenen, of met vier 

houten blokjes. Op iedere kant van het blokje kun je dan zelf een teken zetten (of inbranden 

met een soldeerbout). 

 

• Werkwijze: 

– Zaag van een lat (15 x 15 mm) vier blokjes van 15 mm. 

– Schuur de kanten een beetje rond. 

– Bedenk een teken voor iedere kant. 

– Maak de tekens erop met een viltstift. 

Wat zijn de spelregels? 

 

Hoe gaat het spel?  

 

• Eerste ronde. Kijk goed naar de tekening hierboven: 

– Neem de vijf bikkels in je hand (1). 

– Gooi ze in de lucht (2). 

– Probeer ze te vangen met de rug van je hand (3). 

– Gooi de gevangen stenen weer in de lucht (4). 

– Probeer ze te vangen met de binnenkant van je hand (5). 

Heb je beide keren alle bikkels gevangen, dan mag je door naar de derde ronde. Liggen er 

bikkels op de grond, dan moet je de tweede ronde spelen. En als je niets gevangen hebt, is je 

beurt voorbij. Dan moet je later weer bij de eerste ronde beginnen. 

• Tweede ronde. Je gaat de bikkels die op de grond liggen "binnenhalen". Dat doe je zo: 

– Neem één bikkel in je hand. 

– Gooi hem in de lucht. 

– Pak één gevallen bikkel van de grond en vang met je gooihand de bikkel weer op. 

– Doe dit met alle gevallen bikkels. 

Als je je opgooibikkel niet kunt vangen, ben je af. Dan moet je de tweede ronde later weer 

spelen. Maar als je alle bikkels gepakt hebt, mag je verdergaan met de derde ronde. 

• Derde ronde. Neem één bikkel in je hand en gooi de andere vier op de grond. Je gaat de 

bikkels in groepjes van twee «binnenhalen». Doe dit op dezelfde manier als in de tweede 

ronde. 

Als je je opgooibikkel niet vangt, of maar één bikkel "binnenhaalt", is je beurt voorbij. Als je 
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weer aan de beurt bent, begin je weer met de derde ronde. 

Als de bikkels te ver uit elkaar liggen, mag je ze – als de opgooibikkel in de lucht is – bij elkaar 

schuiven. 

• Vierde ronde. Deze ronde gaat hetzelfde als de vorige. Alleen moet je nu eerst drie bikkels 

"binnenhalen" en daarna één bikkel. 

• Vijfde ronde. Nu moet je proberen om alle vier de bikkels in één keer "binnen te halen". 
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Fiche 2 – Knikkeren 

 

Korte geschiedenis van het knikkeren 

Al voor de jaartelling bestonden er knikkers en waren deze vooral populair bij Egyptenaren & 

Romeinen. Hoe waren deze gemaakt? Ze bestonden vaak van 

marmer, hout, steen of klei. Deze materialen waren makkelijk 

te vinden, al was marmer vooral voorbehouden voor de rijkere 

burgerij & hogere klassen van de bevolking.   

 

Vanaf 1870 werden er massaal knikkers uit klei geproduceerd. 

Maar ook kinderen die geen geld hadden om knikkers te kopen 

maakten deze vaak zelf. In 1890 kwamen in Duitsland (in de 

stad Lauscha) de eerste machines die glazen knikkers 

produceerde, deze bleken een langere levensduur te hebben en 

een veel mooier uitzicht dan de knikker van klei te hebben. De 

glazen knikker is dan ook de knikker die nog volop in productie 

is.   

 

Maar gedurende de Eerste Wereldoorlog, waar een enorme schaarste was aan voedsel & 

andere levensbelangrijke middelen: was er geen extra geld 

voor ontspanning zoals knikkers. 

De kinderen gingen dus zelf hun eigen knikkers maken! Ze 

deden dit door vette klei op te rollen en het vervolgens te 

beschilderen met waterverf, daarna lieten ze de knikkers 

drogen waarna de knikker klaar was voor gebruik.  

Weetje: Knikkerzakjes hadden ze vroeger ook nog niet dus 

zag je vaak kinderen met een oud of versleten washandje 

waar zij de knikkers in bewaarden. 

 

Wat is de opdracht?  

Maak in een half uur je eigen knikkerspel! Je krijgt hiervoor alle materialen aangereikt! 

Gebruik de instructies om het tot een goed einde te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2014-2015  Page 81 of 132 

Hoe maak ik mijn eigen knikkerspel? 

Simpel: neem wat Fimo sneldroogklei per persoon & rol balletjes die dezelfde grootte hebben 

als een normale knikker. Je mag uiteraard kiezen hoe groot je deze maakt, maar het is 

aangeraden om knikkers van een standaard grootte te maken.  

Laat vervolgens deze knikkers een 10-tal minuutjes drogen of opwarmen in de ovens van de 

keukenlokalen (indien nodig). Vervolgens kan je ze nog bewerken met enkele stiften, maar in 

ieder geval ben je klaar om te beginnen te spelen op uitzondering van 1 taak die je nog moet 

uitoefenen.  

Teken op de grond een 1 cirkel met (stoep)krijt, waarin je nog eens 2 kleinere cirkels tekent.  

Bijvoorbeeld.   

 

 

                                       10            20                 50  

 

 

 

 

 

 

Spelregels? 

1) Teken met krijt een cirkel. De spelers nemen elk 5 knikkers en werpen ze van op een 

afstand in de cirkel. Wie het meest knikkers in de cirkel krijgt of er het dichtst bij ligt, mag 

beginnen. De overgebleven knikkers moet je in de cirkel knikkeren vanop de plaats waar ze 

liggen. Zolang het lukt, blijf je aan de beurt. Als je mist, is de volgende aan de beurt. Wie de 

laatste knikker in de cirkel schiet, is gewonnen.  

2)  Teken 3 concentrische cirkels – cirkels in elkaar - op de grond. Als je de knikker in de 

binnenste cirkel kan knikkeren, krijg je 50 punten; in de middelste cirkel 20 punten en in de 

buitenste cirkel 10 punten. 
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Fiche 3 – Koten 

 

Korte geschiedenis van het koten 

Koten is een spel dat ontstaan is rond & bij de 16de eeuw. Kinderen, maar ook volwassenen, 

maakten vroeger koten (cilindervormige staven om het spel mee te spelen) uit koeienbotten. 

Uiteraard is dit nu niet meer zo praktisch waardoor men de voorkeur geeft aan houten koten. 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt gemaakt van bijvoorbeeld houten 

bezemstelen, takken, ..   

Hoe maak ik mijn eigen koten? 

Je kunt zelf koten maken van een dikke bezemsteel (doorsnede 3 cm), of een lat (25 x 25 

mm). Zaag van de bezemsteel (of de lat) stukken van 10 centimeter. 

Om je eigen koten te herkennen, kun je ze versieren. Dat kan met viltstift, of door figuren in 

te branden met een soldeerbout. 

Spelregels? 

 

1) Iedere speler zet één koot in de rij. 

2) De eerste speler staat achter de werplijn. Probeer met jouw 

koot de achterste koot om te gooien. 

 

3) Als je dat lukt, mag je die koot hebben. 

4) Nu mag je proberen de koot om te gooien die dán achteraan 

staat. 

 

5) Kon je geen koot omgooien, dan is je beurt voorbij.  

6) Als je een van de andere koten omgegooid hebt, moet je die 

koot weer rechtop zetten en er een knikker naast leggen. Dan 

ga je achter in de werprij staan. 

 

7) Als je een achterste koot omgooit waar knikkers naast 

liggen, dan mag je zowel de koot als de knikkers houden. 

8) Het spel is afgelopen als alle koten omgegooid zijn. 
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8.3  Fotozoektocht 

Site: www.project1hhh.weebly.com 

QR-codes: 

 

 
 

http://www.project1hhh.weebly.com/
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8.4 Archiefworkshop met gedichten 

Papier ouder doen lijken 

Methode 1: Verkreuken en natmaken 

1) Maak een prop van het papier. 

2) Spuit of druppel vloeistof op het papier. Je kunt water, thee, koffie of sinaasappelsap 

gebruiken. 

3) Breng het papier in vorm. Als het vochtig is kun je het makkelijker bewerken. Je kunt 

de randjes afscheuren, kleine gaatjes maken met je nagels, of kleine vouwtjes maken. 

4) Leg het papier te drogen. Je kunt het op een stuk keukenpapier leggen op het aanrecht, 

of het droogblazen met de föhn. 

5) Klaar. 

Methode2: Koffie en hitte 

1) Zet koffie. Maak het een stuk sterker dan je normaal zou doen. Hoe meer koffie je 

gebruikt, hoe donkerder je papier wordt. 

2) "Verf" het papier met een kwast met koffie. Doe dit tot je geen wit stukje papier meer 

ziet. Dep het droog met een doek en herhaal dit 2-5 keer (afhankelijk van hoe donker je het wilt 

hebben). 

Als je tijdens het vastpakken van het papier een stukje van de hoekjes afscheurt geeft dat niks, 

want je kunt het later op die plekken nog verbranden, dan zie je er niks meer van. 

3) Gebruik een kaars of een gasfornuis. Hou de randjes 2-3 cm van de vlam, net dicht 

genoeg bij dat je oranje vonkjes ziet op de plekken waar je het wilt verbranden. Maak je geen 

zorgen als het papier vlam vat; schud er gewoon mee tot het weer uit is, dan wordt het op die 

plekken iets donkerder bruin. 

4) Klaar 

Meer info: http://nl.wikihow.com/Papier-oud-laten-lijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikihow.com/Papier-oud-laten-lijken
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Censuur & Media in Wereldoorlog I 

 
Hoe was de media in WO1? 

 

In de Eerste Wereldoorlog was er eigenlijk maar één 

medium in elk land goed verspreid, en goed 

georganiseerd: de krant. De radio was al wel 

uitgevonden, maar het probleem was dat niemand er 

nog een had (de eerste Nederlandse radiostations 

kwamen pas begin jaren ’20). De kranten beschreven 

(met censuur) de situatie in de wereld. Ook zag je al 

reclame en advertenties in de kranten staan.  

 

Ook de propaganda was sterk aanwezig, in elke krant 

(maar ook op posters) sprak de staat de soldaten 

moed in, prezen ze de dappere strijders, en 

verafschuwden de vijand. 

 

 

Hoe ging te pers te werk in de loopgraven tijdens WO1? 

 

In de loopgraven waren de kranten ook sterk vertegenwoordigd. Je had twee soorten kranten 

die aan het front gelezen werden: frontkranten en semi-frontkranten. De semi-frontkranten 

waren buiten de loopgraven geschreven en gemaakt, en kwamen vervolgens de loopgraven 

binnen. De frontkranten waren geschreven en gemaakt door de soldaten aan het front zelf. 

Deze krantjes waren voornamelijk illegaal, aangezien er bij de meeste geen censuur opzat. Er 

waren zo’n 131 kranten aan het front (zowel semi-frontkranten als gewone frontkranten) 

waarvan er ongeveer 80 illegaal waren. 

 

 

Wat was het verschil tussen de kranten in 1914 en 1918? 

 

Het grootste verschil is dat gedurende de grote oorlog mensen er zich van bewust werden dat 

de propaganda die er door de staat werd ingezet flink wat geld kon opleveren. De kranten 

begonnen veel geld te verdienen aan propaganda en andere advertenties.  

Nog een verschil in de kranten is dat er in het begin nog 

graag over de oorlog werd geschreven. Naar mate de oorlog 

vorderde werd het verboden om over de situatie op het 

slagveld te schrijven.  

Toen de oorlog was afgelopen, verwelkomden alle kranten 

hun nationale helden en maakten ze de vijand extra 

belachelijk (deze vorm van propaganda was een van de vele 

aanleidingen van nationalisme). Een raar verschijnsel was 

dat de Duitse pers de mensen had wijsgemaakt dat zij (de 

Duitsers) hadden gewonnen. Veel Duitsers hebben dit nog 

een tijd lang (tot aan de Vrede van Versailles) geloofd.  
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Wat was legaal en wat was illegaal om te schrijven? 

 

Je zou zeggen dat je nauwelijks een antwoord op deze vraag kunt geven, omdat er een 

censuur was. Maar toch is het mogelijk hier een antwoord op te geven omdat er tijdens de 

Eerste Wereldoorlog een aantal dingen illegaal is geworden. Bijvoorbeeld het bericht geven 

over de oorlog. In het begin werd er nog zeer positief tegen de oorlog “die maar een weekje 

zou duren” aangekeken. Aangezien de oorlog toch langer duurde, en bloediger was dan 

verwacht, kwam er een censuur op het schrijven over de oorlog.  

Ook illegaal naar verloop van tijd was de inhoud van de rouwadvertenties. In het begin stond 

er nog bij hoe, waar, en wanneer de dappere soldaat was gestorven. Maar aan het einde van 

de Eerste Wereldoorlog, stond er alleen nog maar vermeld, dat de persoon dood was en vaak 

was de datum verkeerd. In de illegale krantjes aan het front werd de dood van een bevriende 

soldaat wel tot in details beschreven. Je kon de censuur ook duidelijk terugvinden op 

postkaarten van soldaten die werden gestuurd: vaak werden ze gecontroleerd door het 

ministerie van Oorlog om zo te vermijden dat spionnen informatie doorgaven aan de vijand!  

 

 

 

5. Hoe was de vorm van propaganda in kranten? 

 

De propaganda was goed vertegenwoordigd in de kranten. Het waren vaak tekeningen met 

een pakkende tekst eronder. Het voorbeeld gaat over dat België wel een veldslag heeft 

verloren, maar niet zijn trots. Het is een oproep naar de soldaten aan het front dat ze dapper 

moeten doorvechten voor het vaderland.  

Er komen ook vaak propagandateksten in voor. Deze zijn vaak met grote letters geschreven 

dikgedrukt. De boodschap is telkens weer dezelfde: dapper doorvechten voor het vaderland en 

de vijand verafschuwen.  
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De soldaat. 

De soldaat kreeg het tijdens de eerste wereldoorlog hard te verduren zeker aan het front. Het 

was een echte hel. 

 

17 April 1916. 

 

Lieve Mies, 

 

Wees niet boos, dat ik zoo lang gewacht heb om je te antwoorden, maar op het oogenblik 

mankeert de tijd me dikwijls, daar wij weer in de loopgraven zitten en de onmiddellijke 

nabijheid van den vijand ons dwingt op hoede te zijn. 

 

Ik heb je kranten ontvangen en bedank je ook hartelijk voor de ƒ 5, maar de 10 anderen 

die je veel eerder had gestuurd, heb ik nog altijd niet ontvangen. Wat de tijdschriften 

betreft, waarin artikels van mij staan, ik heb daar ook niets van gezien. Zou de post ze 

hebben kwijt geraakt. 

 

Wij bewonen, zooals gewoonlijk, een onderaardsche hut, comfortabel ingericht, waar wij 

vuur kunnen maken. Maar de ratten verpesten ons het leven. Zij eten ons brood op, zij 

kauwen aan alles wat eetbaar en oneetbaar is, en niets is veilig. 

 

Het weer is helaas ontzettend slecht. Sedert den eersten dag, dat wij hier zijn 

aangekomen, regent het, en de wegen, de loopgraven, alles wordt moerasachtig. Voor 

het overige is het nog al vrij rustig. Zoo nu en dan een bombardement, hevig 

geweerschieten, maar dat is alles.  

 

Deze secteur lijkt ons een paradijs, vergeleken bij de vele andere hellen, waar wij geleefd 

hebben. Misschien is het slechts de kalmte vóór den storm, maar dat is ons gelijk, en de 

vijand, indien hij hier aanvalt, zal tegenover zich vinden een der beste Fransche divisies. 

 

De datum van mijn verlof nadert en ik verheug mij er van te voren op, in een echt bed te 

kunnen slapen, na zooveel maanden op stroo of eenvoudig op den grond geslapen te 

hebben. Het is zoo sterk. dat het den eersten nacht onmogelijk is den slaap te vatten. 

 

Wij hebben ons gisteren voor onze hut laten kieken en binnen een dag of veertien zal ik 

je een photo sturen. 

 

Daar heb je het weer, dat kanongebulder. Als het lang duurt, hoort men het op ’t laatst 

niet meer, en wat erger is, men is gedwongen te luisteren naar zijn diepen noot, die 

iedereen ‘grave’ stemt, en zoo niet angstig aandoet, dan toch wel ongerust maakt.  

 

Niets werkt sterker op de hersens dan het kanon en hevigste mitrailleuse-vuur heeft niet 

dezelfden invloed op het moraal als een langdurige marmitage [hevig bombardement]. 

Dat is trouwens de grootste factor in de aanvallen.  

 

De gebombardeerde partij is of wel vernietigd of wel zoo geschokt, dat er verscheidene 

minuten noodig zijn haar weer het volle verstand terug te geven, zoodat de vijand allen 

tijd heeft om uit de loopgraven te springen en te rennen... 

 

En dan, wanneer men elkander ontmoet, de bajonetten schitterend in het licht, de oogen 

glinsterend van haat en moordzucht, gaat er in den chaos een gehuil op, zooals de ooren 
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van een koelbloedig wezen niet zouden kunnen aanhooren zonder in elkander te krimpen. 

Het wordt vloeken, steken en steken, vloeken en huilen om moeder en rochelen. Gelukkig 

hoort men bijna niets, zoo is men bezig voor zichzelf; en zoo groot is het instinct van 

zelfbehoud.  

 

En dan, later, is men verwonderd en verrast zich levend te vinden, zonder steek noch 

stoot, de bajonet en de kolf vaak druipend van bloed, zonder hoofddeksel soms, en de 

kapot [= lange soldatenjas] in flarden gescheurd. 

 

Schrijf mij gauw, wil je, en wees gezoend door 

 

ARTHUR 

 

 

 

17 Mei 1916. 

 

Beste Mies, 

 

Ik heb je laatsten brief ontvangen. Heb nog een weinig geduld. Ik had eigenlijk van 

morgen al met verlof moeten vertrekken, maar het is uitgesteld, daar een ander, die 

getrouwd is en kinderen heeft, mijn plaats heeft ingenomen. Ik ga onmiddellijk na hem, 

zoodat ik dus den 24en of den 25en ’s avonds aan de Gare du Nord zal aankomen. daar ik 

je niet precies den datum kan zeggen, is het onnoodig me af te halen.  

 

Iedere keer dat ik permissie heb, heb ik zoo’n massa menschen op te zoeken, dat ik bijna 

nooit tijd heb voor me zelf, maar dezen keer moet ik ook een dag of wat aan mijn meisje 

besteden. Jullie moet dan niet boos zijn, als je me een dag of twee in het geheel niet ziet. 

Je kunt je voorstellen, dat ik op heete kolen zit, en dat ik elken dag bang ben, dat het mis 

is met de permissies en dat wij aanvallen moeten.  

 

Het weer is zoo mooi! Maar ik hoop en geloof stellig, dat dat uur nog niet geslagen is, en 

dat wij nog een maand wachten moeten. Het zou wanbof zijn, om die reden niet naar 

Parijs te kunnen komen. en toch zijn wij hier zoo tamelijk dicht bij de hoofdstad en 

verwondert mij het contrast van het levendige Parijs met de hel van de vuurlijn zoo nabij.  

 

Wij worden de laatste dagen hevig gebombardeerd, en het gedonder van onze en hunne 

kanonnen is soms oorverdovend. Ik ben nog immer en tot ander order dezelfde 

geluksvogel en kom overal door, zonder de minste schram, waar anderen terug komen na 

drie en zelfs viermaal gewond te zijn geweest.  

 

[...] Beste Mies, als ik kom, slaap ik in Maatjes bed, dus noch bij jou, noch bij Wilma, je 

begrijpt wel waarom. En ik heb een reuzentrek, rijsttafel te eten, waar ik sedert het 

uitbreken van den oorlog niet meer van geproefd heb. Ik hoop, dat je het nog altijd weet 

klaar te maken. 

 

Wij zijn hier verpest door ratten, luizen en vlooien, en ik geloof, dat de luis nog de 

grootste plaag is. Je kunt je niet voorstellen, hoe hinderlijk dat ongedierte is, en hoe 

onmogelijk het is zich er geheel van te ontdoen. Als je zelf geheel gereinigd bent, heeft 

een kameraad er in overvloed, enz. Sommige luizen dragen een rood kruis op hun rug, 

andere hebben groote zwarte oogen. Ik zal er een meenemen, zoodat je ziet wat het is. 

Je kunt het beest zelfs voor me bewaren, als souvenir van den oorlog. 
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Het is het uur van de vliegmachines, en de Duitschers schieten ontelbare obussen, in de 

lucht, maar het is zoo moeilijk ze te raken. De blauwe hemel is gevlekt met witte wolkjes, 

die hoe langer grooter worden, en die de wind ten slotte wegdrijft. De lucht is zoel, en de 

avond valt. Een dichter zou hier geïnspireerd worden, maar ik denk zoo prozaïsch 

mogelijk. Alweer een dag dichter bij de permissie.  

 

De nachten zijn helder met de volle maan de laatste dagen en dat rust een weinig uit, 

daar niets vermoeiender is dan het turen in de duisternis om den vijand af te wachten, 

het blind staren van de oogen die niets zien en het inspannen der ooren die slechts het 

geruisch van den nachtwind in de bladeren en in het gras vernemen.  

 

Daar komt men sluipen, soms, en iedereen springt op zijn geweer, en het tak, tak, tak 

begint, droog, wreed, onheilspellend. Niettegenstaande de gewoonte, springt het hart in 

de borst en de handen, die het geweer omklemmen, zijn kil. Maar men heeft 

getelephoneerd en vlak boven ons hoofd suizen de 75-ers, die uitbarsten in een 

geweldigen donder. Dat windt ons op, dat exalteert ons, en toch moeten wij blijven, op 

dezelfde plaats, en de vijandelijke kanonkogels ontvangen, onbewegelijk, maar het hart 

slaat weer op normale wijze.  

 

In den grijzenden morgen ontwaart men dan soms eenige lijken meer tusschen de twee 

lijnen en die lijken zijn gedoemd daar te blijven totdat veel later, veel later misschien, de 

vijand teruggeworpen wordt. En aan onzen kant trekken de roode-kruis soldaten dan de 

loopgraven in, een brancard dragend, met onherkenbare en kreunende mannen. Maar het 

communiqué, dat jullie lezen, vermeldt zulke kleinigheden niet eens, en den volgenden 

dag met de traditioneele koffie-en-rhum, die ons ontbijt uitmaakt, wordt alles vergeten.  

 

De khaki-uniformen met breede blauwe ceinturen staan als altijd gedurende bijna twee 

jaar, op hun eerepost, en ieder is gereed te sterven voor het land dat niet zijn vaderland 

is, en voor de vlag die niet zijn kleuren draagt. 

 

En in den beginne gehaat, miskend [want onbekend] en verafschuwd door wie het 

kenden, is het Vreemdelingenlegioen een uitverkoren regiment, dat meer dan negen 

tienden van zijn soldaten heeft zien vallen. Qu’importe, va, het is mij eender, indien wij 

winnen, ten slotte. 

 

Hartelijk gezoend door 

 

ARTHUR 
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5 October 1916. 

 

Lieve Ouders, Broers en Zusjes,  

 

[...] Ik heb geprobeerd eenige indrukken op te schrijven van het eerste gevecht en weet 

zelf niet, of ze de waarheid wel goed weêrgeven, ik was zoo bingoeng [= in de war]. 

 

De Eerste 

 

Gedurende drie dagen en nachten reeds, duurde het ontzettende bombardement van de 

vijandelijke linie. De loopgraaf tegenover ons, in krijtgrond gegraven, kronkelde als een 

witte slang, zoo ver het oog zag. Het schijnt onmogelijk, dat menschen leven kunnen, 

waar tonnen staal en ijzer den grond omwoelen, en niettegenstaande alles wás er nog 

leven, en ’s nachts verlichtten de Duitsche vuurpijlen den hemel, als noodsignalen.  

 

De vijand was op zijn hoede, maar indien hij neergedrukt moest zijn door de geweldige 

ontploffingen, begon een zekere neergeslagenheid zich ook van ons meester te maken. 

De meest vroolijken verloren hun lach en hun spraakzaamheid, en wat men ook 

probeerde, altijd hoorde men het gebulder.  

 

Gedurende de weinige uren rust die wij in de onderaardsche kazematten doorbrachten, 

was het ons moerijk den slaap te vatten, en onwillekeurig luisterde men naar de 

machtige, diepe, ernstige stem van het kanon. Soms ontplofte een vijandelijke granaat 

vlak bij ons, dan dreunde de grond sterker en de luchtverplaatsing deed de kaars 

flikkeren. 

 

De beslissende morgen brak eindelijk aan. Wij wisten dat de aanval plaats moest hebben 

om 10 uur min 40 minuten, 10 uur bleef nog geheim. Iedereen was in de loopgraaf en wij 

bereidden ons voor tot den stormloop. Soms kijk ik naar den overkant door een schietgat. 

Van de prikkeldraadversperringen is schijnbaar niets meer over, en de loopgraaf zelf, lijkt 

me toe, is met den bodem geëffend. 

 

Dan vernemen wij dat ons nog 25 minuten overblijven, omdat de eerste ‘golf’ zal 

stormen. Boven onze hoofden is het een voortdurend gesuis van de kleine granaten, en 

het blazend gezucht van de middelbare. Van tijd tot tijd gaat een groote voorbij, met het 

geratel van een locomotief. Ik heb het mécanisme van mijn geweer nog eens nagekeken, 

me rekenschap gegeven dat de bajonet goed bevestigd is, en mijn vingers beefden.  

 

Ten allen koste beproevende mijn koelbloedigheid te bewaren, steek ik een sigaret op, 

maar na enige trekken word ik duizelig. Ik durf niet te spreken, uit angst mijn 

zenuwachtigheid te toonen. Mijn kameraden zijn trouwens in hetzelfde geval, onrustig, de 

oogen wijd open, als zagen ze iets ontzagwekkends. Sommigen bidden en ik benijd ze, 

één zag ik in een hoek gezakt, die stil weent. Een officier bijt zenuwachtig op zijn snor. 

Met beide handen omklem ik het geweer zoo stijf mogelijk. Mijn God, wat zijn de minuten 

lang! 

 

Nu regent het; een kille, doordringende mistregen, die den krijtgrond in een oogwenk in 

een witte modder heeft veranderd. Het landschap is woestijnachtig, onbebouwde velden 

overal, nergens groen, een klein boschje links, is door het artillerievuur geheel vernietigd, 

eenige boomskeletten rekken ten hemel hun onbebladerde takken. Eindelijk heb ik de 

geestelijke kracht niet meer, op te merken wat er om mij heen voorvalt. Tegen de 

verschansing geleund, kijk ik strak voor mij, aan niets denkende. De regen druipt me in 

den nek, ik bemerk het niet, en soms, - een reflexbeweging - sidder ik bij een sterker 

ontploffing. Iemand duwt me op zij om voorbij te gaan, geloof ik; ik kijk niet op, het is 

een onderofficier misschien. Ik weet niet hoe lang ik zoo heb gesuft, als een schril gefluit 

me wakker schudt. 
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Ik kijk over de verschansing: de granaten ontploffen nu verder, en de eerste golf vormt 

zich. De manschappen, gescheiden door eenige meters, een lange lijn van blauwe 

vlekken, hollen voorwaarts, zonder een kreet, zonder trompetgeschal, in de grootste 

stilte. Ze rennen, maar het komt me voor dat ze kruipen. Ik zou ze onmiddellijk willen 

naloopen en inhalen, want de versuftheid heeft plaats gemaakt voor een plotselinge 

excitatie, maar ik ben van de tweede golf.  

 

Eenige minuten later is het onze beurt. Ik hijsch me op, val met het gezicht in de 

modder, sta op, glijd nog eens uit, alle angst is verdwenen. De eerste golf hypnotiseert 

mij, ik kan mijn oogen niet van haar afwenden, en voort gaan wij, als jonge dieven die 

men loslaat. De eersten hebben de vijandelijke loopgraaf bereikt, als plotseling boven 

onze hoofden, sst-boem, vliegen de shrapnells uiteen. Het gordijnvuur, te laat; wij zijn al 

voorbij. Maar ginder, rechts, hoor ik een regelmatig en onophoudelijk tak-tak-tak, in een 

razend tempo. Hier en daar vallen sommige blauwe vlekken, hoe langer hoe meer. Om 

mij heen slaan de kogels in den grond met een doffen slag, en een beetje modder spat 

dan op. De mitrailleuse schijnt onbereikbaar te zijn. Ik ben bij het ijzerdraad 

aangekomen, en wat mij van uit de verte geheel vernietigd toescheen, bestaat in 

werkelijkheid nog. Ik struikel, stap met moeite over allerhande paaltjes, en het 

angstzweet breekt me uit, want ik geloof dat tientallen mitrailleuses en geweren zich op 

mij richten, en mijn onhandige worsteling nooit zal eindigen. 

 

Als een blok laat ik me in de loopgraaf vallen. Wij hebben de opdracht de loopgraaf 

‘schoon te maken’, dat is te zeggen de verdedigers onschadelijk te maken, zoodat ze 

vooral niet in den rug van de eerste golf kunnen schieten. Het eerste wat ik zie, is een 

lijk, half bedolven onder verscheurde zakken met aarde. Dan begin ik de loopgraaf links 

te volgen, met koortsachtige haast, om den verdedigers de gelegenheid niet te laten, zich 

te hernemen. Nauwelijks heb ik eenige meters afgelegd, als ik, een hoek omdraaiende, 

tegen een levenden Duitscher stoot, gewapend, evenals ik. 

 

Goede hemel, wat was hij jong, achttien jaar misschien, en zijn groote blauwe oogen 

waren zoo schichtig. Het scheen mij toe dat mijn armen lam geslagen werden, bij de 

gedachte zoo’n jong mensch te dooden. Ik zag dat hij zijn mond opende om iets te 

zeggen, of om te vloeken, misschien. Dit alles duurde echter minder dan een seconde, 

want voordat ik het wist, stak mijn bajonet reeds in zijn buik, en had ik eenige moeite het 

wapen terug te trekken. Mijn eerste stoot. Nooit zal ik den blik vergeten dien hij op me 

vestigde, en die mij een koude rilling in den rug joeg; een blik zóó vol pijn en verdriet, en 

zoo vol verwijt. Hij zeide niets, zijn mond bleef open, hij bloedde niet eens, en keek me 

immer aan. Toen kwam er een licht waas over zijn mooie oogen, en hij zakte langzaam in 

elkander, zijn geweer kletterde op den grond. 

 

Alsof de duivel me op de hielen zat, zoo rende ik weg, zonder om te durven kijken, een 

moordenaar gelijk. Mijn hart sloeg als een trommel en ik hijgde, buiten adem, toen ik 

twee kameraden ontmoette, die uit een onderaardsch hol te voorschijn kwamen. Den 

tweeden onderscheidde ik niet goed in het halfdonkere gat. Maar de eerste droop van het 

bloed, zijn eigen bloed ook, want hij had zijn muts verloren, en zijn haren waren rood en 

kleefden tezamen. In zijn linkerhand hield hij een revolver, in de rechter een slagersmes. 

Ik kwam op adem, en de ontmoeting gaf mij een zucht van verlichting. - Kom, help ons 

een handje, jongen, er zijn er nog meer, verder op. 

 

Schrijf jullie me gauw. Ik begin me te vervelen.  

Weest allen hartelijk omhelsd door jullie 

 

ARTHUR 
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Dieren in de oorlog 

 

Zoals in alle oorlogen werden er tijdens de Eerste Wereldoorlog dieren ingeschakeld . Belgische 

honden trokken karren voort met machinegeweren die naar het front moesten. 

Ambulancehonden waren onmisbaar en vervulde hun taak onbevreesd. Ze brachten ook 

militaire boodschappen over. Gloeiwormen in glazen  potten hielpen de soldaten om 

landkaarten te lezen in de loopgraven en kanaries werden de voorbodes van gasvorming. In 

Azië gebruikten de troepen in 1914-1918 vaak 

olifant, kamelen en ezels om munitie en zelfs 

vliegtuigen voort te trekken. Het franse leger 

maakte uitgebreid gebruik van ambulancehonden 

om gewonden op het slagveld op te sporen en deed 

er veel aan om bij lezerspubliek bekend te maken. 

Nieuwstijdschriften voor volwassenen publiceerden 

er fotoreportages over. In de kindermedia kwamen 

verhalen met dieren geregeld voor.  

 

Afbeeldingen van dieren konden niet uitblijven in kindertijdschriften. Dieren hebben altijd tot 

de verbeelding en de emoties van kinderen gesproken. tijdens de oorlogsjaren waren de 

onrealistische, maar ook aandoenlijke dierenverhalen meestal versierd met tekeningen van 

dappere honden die heldhaftige daden verdichtten. In europa sneuvelde 8 miljoen paarden 

tijdens de Grote Oorlog. Ontelbaar veel andere dieren , voornamelijk honden werden verminkt 

en gedood. Maar tijdschriften publiceerde graag verhalen over de trouw van een hond aan zijn 

soldatenbaasje, over hun moed en 

doorzettingsvermogen in hachelijke 

omstandigheden op de slagvelden. 

Soldaten hielden ervan een dier als 

mascotte te houden. 
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De paardsoldaat  

Paarden waren onmisbare soldaten in de oorlog. Door hun grootte konden de paarden ook de 

vijand te voet imponeren en het paard bracht de soldaat over terreinen waar de auto niet kon 

rijden. Bovendien waren in die tijd de gemotoriseerde voertuigen nog niet voldoende ingezet 

op het slagveld. Toen werd nog gevochten met paarden, in  

direct contact op het slagveld. De laatste veldslag met massaal gebruik van paarden was de 

“slag van Halen” in Limburg, België.  

Paarden (plus karren en auto’s in privébezit) werden door de staat opgekocht. Sinds het eerste 

jaar van de oorlog eiste het Belgische leger van privébezitters (hoofdzakelijk boeren) dat zij 

hun paarden zouden afstaan. Behalve paarden jonger dan 4 jaar en draagmerries moesten alle 

paarden aan het leger worden verkocht. De prijzen waren verschillend. Sommigen kregen 

meer geld voor hun paarden dan anderen en velen moesten met tranen in de ogen afscheid 

nemen van hun dieren. In de stad Gent bijvoorbeeld werd voor elk paard 1.200 frank betaald.  

 

Net als de honden werden ook paarden beschouwd als 

onmisbaar op het oorlogsveld. Zij werden ook goed 

verzorgd en beschermd en net als de honden droegen 

ze ook zo nodig voor hen speciaal ontworpen 

gasmaskers.  

Omdat paarden, anders dan honden, niet zelfstandig 

opdrachten konden uitvoeren, waren ze volledig 

afhankelijk van de ruiter. Desondanks waren de 

paarden vanwege hun snelheid en draagvermogen het 

ideale “all terrain” vervoermiddel. Maar paarden 

waren meer dan vervoer. Het paard werd als het ware gezien als een verlenging van de 

menselijke mogelijkheden, als een eenheid tussen mens en dier. In direct contact met de 

vijand in een gevecht kon de ruiter ze door hun grootte en kracht gebruiken als een gevaarlijk 

wapen. Zo kon een trap van een paard, voor zover als het niet dodelijk was, de tegenstander 
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zwaar letsel toebrengen. Bovendien boden ze de ruiter door hun hoogte de kans om een beter 

zicht over het slagveld te krijgen en konden ze de vijand door hun grootte intimideren. 

 

De hond Point-Barre  

Ik ben Point-Barre en ik ben geadopteerd door een frontsoldaat. Intussen zijn we dikke 

maatjes geworden en we doen dan ook alles samen: eten, slapen, dekking zoeken in onze 

schuilplaats wanneer onze loopgraaf gebombardeerd wordt of er een vliegtuig overvliegt. Ik 

heb van mijn nieuwe baasje zelfs een aantal bevelen geleerd die veel nuttiger zijn dan “lig” en 

“zit”, bijvoorbeeld: “loopgraaf” en “schuilplaats”. Ik heb zelfs geleerd om zoals een echte 

soldaat te salueren door mijn rechtervoorpoot op te steken tot aan mijn ogen. In zijn vrije tijd 

knutselt mijn baasje vaak en hij heeft voor mij een prachtige metalen halsband van een 

goudgele granaathuls. Hij heeft er zelfs mijn naam in gegraveerd. Ik kan geweldig goed op 

wacht staan en waak ook over de loopgraaf. De eerste Duitser die het waagt om erin te 

springen bijt ik in zijn kuiten! In de loopgraven heb ik een heleboel vriendjes zoals Froefroe, 

Tranchette, Majoor, Turk, Dick, Stubby, en nog een heleboel anderen. Allemaal zijn we dikke 

maatjes met de soldaten. Want of we nu lelijk, mager of dom zijn of zelfs stelen, allemaal 

vinden we hier in de loopgraven een baasje dat van ons houdt. Sommige van mijn vrienden 

zijn zelfs gekozen om speciale opdrachten uit te voeren. Daarvoor moeten ze wel de één of 

andere bijzondere eigenschap hebben: buitengewoon sterk zijn bijvoorbeeld, of erg moedig, 

slim ook, goeie ogen en oren hebben, en vooral naar hun baasje luisteren. Ik weet niet of ik 

dat allemaal zou kunnen hoor... Froefroe, een kleine krachtpatser met korte poten en een 

indrukwekkend stel tanden, trekt met zijn maat Dick een kar met een machinegeweer voort. 

Samen zijn ze in staat om dagelijks zo’n 30 kg voort te slepen over een afstand van 30 tot 40 

km, over de weg of door de bossen. Het zijn echte krachtpatsers die twee!Een andere vriend 

van mij, Majoor, werkt voor de ziekenboeg. Hij is getraind om verborgen plekjes als 

schuilplaatsen, ruïnes en bomkraters te doorzoeken en te blaffen als hij een gewonde vindt. 

Dan komen de brancardiers die de sukkelaar meenemen en naar een eerste hulppost brengen. 

Majoor heeft zo al veel levens gered. Maar vandaag ben ik een beetje bedroefd. Mijn vriendje 

Rags, een Amerikaan, is gewond geraakt door een granaatscherf toen hij een bericht van de 

ene loopgraaf naar de andere bracht. Maar hoewel hij gekwetst was, heeft hij zijn missie toch 

volbracht. Wat mij betreft is hij een echte held! Ze hebben nu ook gasmaskers voor ons 

gemaakt zodat ook wij ons nu, net als de soldaten, kunnen beschermen bij een gasaanval. 

Zonder masker doet dat gas je hoesten, je krijgt tranen in je ogen en hebt het gevoel dat je 

stikt. Ook achter het front heb ik een vriend: Pitou de kater, die de ruïnes van zijn huis dat 

door de Duitsers werd platgebombardeerd weigert te verlaten. Gisteren heb ik iets heel raars 

gezien. Omdat ik in de loopgraven ben opgegroeid, was ik nog nooit in een dorp geweest, 

maar gisteren heeft mijn baasje mij voor het eerst meegenomen. En daar zag ik niet alleen 

mannen die geen uniformen droegen, maar ook andere wezens met rokken en lange haren. Ik 

vond het eerlijk gezegd allemaal een beetje vreemd...  
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Honger en armoede tijden de Grote oorlog 

 

Tijdens WOI leidde voedselschaarste tot beperkte beschikbaarheid van vlees, kaas en eieren, 

die ook wegens hun stijgende kostprijs zo veel mogelijk werden vervangen. Brood werd 

gerantsoeneerd en vervangen door aardappelen, groenten, peulvruchten, … Rijst en pasta 

werden gepromoot als alternatief en natuurlijke vervangproducten, zoals brandnetels, noten, 

eikels, … werden genuttigd. In de steden en dorpskernen was de voedselnood het hoogst. 

Arbeiders hadden zelden tuinen en waren hierdoor niet in staat om zelf groenten te kweken. 

Alle beschikbare terreinen, of ze nu in handen waren van particulieren, de staat of de 

gemeente, werden omgevormd tot hoogproductieve tuinbouwgrond. Groenten, fruit en vooral 

aardappelen waren de voornaamste teelten. Als meststof werd meestal stadsbeer of mest van 

huisdieren gebruikt. Bermen, onverkochte bouwgrond, opgeruimde storten, omgespitte 

stadsparken, … werkelijk alle lapjes grond werden mettertijd benut. Er werd ook in voedselhulp 

voorzien. Deze hulp werd georganiseerd door het Committee for Relief in Belgium, dat onder 

leiding stond van de Amerikaan Herbert Hoover, die later president van de Verenigde Staten 

zou worden 

 

1 pastoor Vermeulen, die mee de leiding van het voedingscomité nom noteert: 

“ten gevolge van de oorlog is de armoede zo groot geweest, dat we voor omtrent 600 man 

dagelijks vanaf 13 februari 1915 hebben moeten soep koken, vleesch en meel uitdelen om 

onze bevolking, die uit werklieden bestaat niet van honger te laten vergaan; de kosten werden 

gedekt door het voedingscomiteit.’ 

“t werd avond, weeral kwam de keuken. Alles was koud. T’was nu den 8sten dag dat we geen 

aardappelen meer kregen. Altijd rijst. Geen gewone rijstpap…. Rijst in water gekookt,’n houde 

rabat de col… trek uw plan. De soldaten vloekte. Één spotte: ‘larm”e belge créve de faim. 

 

Achiel Vlamynck - dagboekfragment 

 

Mijn papa is wagenmaker. Hij maakt karren en ik mag soms meehelpen. Ik heb ook al 

een autoped zelf gemaakt. Ik wou er nog een maken en daarvoor heb ik kogellagers 

nodig. Met twee vriendjes hadden we afgesproken om er uit de trein te halen. Maar 

iemand heeft ons verraden. Wie, weet ik niet. In ieder geval hebben de Duitsers ons 

gepakt. We moesten mee voor ondervraging. We kregen twee weken gevangenis als 

straf en ik mocht geen bezoek hebben van mijn ouders. Gelukkig kende mijn 

grootmoeder een cipier en kon ze me nu en dan een groot brood brengen. Want we 

moesten het in de gevangenis doen met één kom soep per dag en niets anders 

Alice Demaegdt - Dagboekfragment  
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Ik bracht altijd eten naar mijn vader en mijn oom op hun werk. Ik had veel honger en ik was blij als ze iets 

overlieten. Ik weet nog dat ik veel gezouten haring met azijn en ajuin heb gegeten. Ik speelde veel met andere 

kinderen bij de Duitse barakken. Op een dag vroeg een soldaat of ik hem tabak zou kunnen brengen. Als ik het 

deed, zou hij mij een cadeautje gegeven. Ik vroeg het aan mijn vader en kreeg een beetje tabak mee. Ik gaf het 

aan die soldaat, maar die Duitser hield zijn woord niet. Ik kreeg helemaal niets! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inval van Duitsland op 4 augustus 1914 was het beginpunt van letterlijk en figuurlijk vier 

magere jaren voor de Belgische bevolking. Voedseltekorten troffen de burgerbevolking hard en 

men moest alle middelen inzetten om ook naast het front te overleven. Ter inspiratie schreven 

tal van diverse auteurs brochures vol creatieve voedingsadviezen en keukentips, die vooral de 

focus legden op spaarzaamheid. 

 

Omdat '14-'18 vandaag brandend actueel is, selecteerde Veldverkenners voor jou enkele 

weetjes over hoe men de voedseltekorten het hoofd probeerde te bieden: 
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 Al kort na het uitbreken van de oorlog in 1914, ontstonden er voedseltekorten in België, 

o.a. door het stilvallen van de import en export van levensmiddelen. Niet alleen was België 

voor circa 80% afhankelijk van de invoer van broodgraan, ook het Duitse leger verzond 

gretig Belgische voedselproducten naar het thuisfront. 

  

 In oktober 1914 werd het Nationaal Hulp- en Voedingscomité (NHVC) opgericht, een 

private organisatie die de Belgische bevolking van voedsel zou voorzien via het 

Amerikaanse hulpprogramma, Comission for Relief in Belgium (CRB). Het initiatief was 

echter ontoereikend, het totaal van de import tijdens de vier oorlogsjaren bedroeg slechts 

16% van 1913. 

  

 Door die schaarste rezen de voedselprijzen de pan uit. Gemiddeld lag in 1917 de prijs van 

voedsel bijna 100% hoger dan in 1916. Vooral vlees en zuivel waren onbetaalbaar 

geworden. In 1913 verorberde de Belg gemiddeld 30 kg vlees, in 1919 – na de oorlog – 

was dat nog amper 17 kg. Op de zwarte markt lagen de prijzen nog veel hoger. 

Aardappelen op de Brusselse zwarte markt haalden in 1917-1918 prijzen die 10 tot 15 

keer hoger waren dan in 1914, terwijl dat volgens de officiële (Duitse) prijzen slechts 3 tot 

4 keer duurder mocht zijn. 

  

 De enorme prijsstijgingen ontwrichtten het consumptiepatroon volledig. Goedkope 

calorieën vervingen de duurdere: vlees, boter, eieren, vet en melk waren nagenoeg 

afwezig in de maaltijd. Aardappelen verdrongen brood als basisvoedsel. In september 

1917 had een Brusselse werkloze een calorietekort van liefst 1.400 tot 2.000 kcal. 

  

 Hierdoor vluchtten mensen massaal naar openbare en privéliefdadigheid. Ongeveer 40% 

van de Belgische bevolking maakte in 1917 gebruik van de soepbedeling. Die werden 

georganiseerd in 74% van de Belgische gemeenten, met als zwaartepunt de steden en de 

industrieregio’s, waar de armoede het schrijnendst was. 

  

 Tijdens WOI verschenen tal van brochures, kookboeken en culinaire gidsen die tips en 

adviezen verstrekten over efficiënte landbouwproductie, de oorlogskeuken en ’rationeele 

voeding’. Niet alleen semi-overheidsinstanties zoals het NHVC maar ook agronomen, 

geneesheren, sociaal-culturele organisaties en huishoudleraressen publiceerden dergelijke 

werkjes. 

  

 De publicaties waren eenvoudig en goedkoop: er waren weinig tot geen illustraties, men 

gebruikte vaak één lettertype en ze werden gedrukt op licht papier. De prijs varieerde 

tussen 10 en 25 centiem – en lag dus in het bereik van een breed publiek. Ter 

vergelijking: een brood kostte in 1916 ongeveer 45 centiem. De uitgaven stonden onder 

toezicht van de Duitse bezetter, maar vermoedelijk greep die redactioneel nauwelijks of 

niet in. 

  

 In de publicatie Wat eenieder behoort te weten omtrent de Rationeele voeding (1917), 

geschreven door dokter Alfred Delsemme, komen ‘twaalf geboden van de rationele 

voeding’ aan bod voor tijdens een crisissituatie. Het advies luidde o.a. langzaam eten, 

goed kauwen, vleesgebruik matigen én vrolijk gestemd zijn tijdens het eten. 

  

 Vooral vanaf 1916 verschenen steeds meer kookboekjes en brochures die zich richtten tot 

de gewone huisvrouw en soms ook expliciet tot de burgerij. Vooral vrouwelijke auteurs, 

tewerkgesteld in het (landbouw)huishoudonderwijs, waren op dat vlak actief. Zo bevatte 

het Praktisch en Spaarzaam Keukenboekje (1916) van Louisa Mannaert, lesgeefster aan de 
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landbouw- en huishoudschool van Antwerpen, tips over het opleggen, steriliseren, drogen 

en conserveren van groenten en fruit. 

  

 De kern van de boekjes waren oorlogsrecepten. Die waren creatief met zowel klassieke 

sterkhouders als vervangers zoals aardappelen, knolgewassen, peulvruchten en groenten 

die men zelf kon telen. De specifieke vermelding over ‘het nuttigen van Amerikaanse 

producten’ in sommige kookboekjes was kenmerkend voor de voedselsituatie. Benamingen 

zoals ‘oorlogswafels’ en ‘oorlogspeperkoek’ wezen op de uitzonderlijkheid van de recepten. 

  

 Door de voedselschaarste schoten ersatzproducten als paddenstoelen uit de grond. In 

1918 waren er naar verluidt 11.000 surrogaatmiddelen op de Duitse markt. Koolrapen, 

suikerbieten, cerealine (maïsvariant) en havergort waren mogelijke vervangmiddelen voor 

aardappelen. Het schaarse brood kon men vervangen door rijst en maïs, vlees door vis en 

mosselen en boter door goedkopere vetstoffen zoals reuzel. In plaats van suiker en koffie 

werden confituur en cichorei gebruikt. 
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Kinderen in Wereldoorlog I 

 

Na de Duitse inval in België in augustus 1914 rukt het Duitse leger snel op. In steden en 

gemeenten maken de kinderen kennis met vreemde ruiters te paard. De meeste Duitse 

soldaten verblijven tijdens de oorlogsjaren in kazernes maar sommigen logeren bij Belgische 

gezinnen. Dit had uiteraard een grote indruk op vele Belgische kinderen, maar voor de meeste 

kinderen is WO I niet meer dan vier jaar slecht eten en schamele kleren.  

 

Sommigen maken de gruwel van de oorlog ook van dichtbij mee. Zeker naar het einde van de 

oorlog toe is de Westhoek een echte oorlogshel.  In de eerste maanden van de oorlog zijn er 

meer dan een miljoen Belgen op de vlucht. Dagenlang wordt er gereisd: te voet, op gammele 

karren of met smerige treinen richting Frankrijk. Maar richting het Zuiden werden deze 

‘vluchtelingen’ niet met open armen ontvangen: bijvoorbeeld bij Rachel Cael.  

Rachel Cael vlucht met haar familie uit Wervik en belandt na een moeilijke tocht in 

Haspengouw. Echt welkom waren ze daar niet: "De mensen van het dorp waren niet 

vriendelijk. 't Was allemaal: Die vluchtelingen! Die lelijke smerige vluchtelingen! Wij vroegen 

niet achter deze bijnaam hé."  

 

Zelfs families met kinderen zijn niet welkom; waardoor ze vaak in slechte omstandigheden 

moesten overleven. Dit kwam ook doordat vaders heel vaak hun gezin moesten verlaten om te 

gaan strijden aan het front. Aangezien de mannen in deze periode vaak het brood op tafel 

moesten brengen, was dit voor elke gezin een aderlating in het huishouden. Vele families 

dachten ook maar een 3-tal weken van hun vaders gescheiden te zijn. De toen vijfjarige 

Germaine herinnert zich het afscheid van haar vader nog levendig: "Hij zegde aan mijn 

moeder, ge moet niet wenen. Ik ga, maar binnen drie weken ben ik terug thuis. Het werden 

vijf jaren." De oorlog duurt lang, het beeld dat de kinderen van hun vader hebben, vervaagt. 

De vaders zijn vreemden geworden die bij hun thuiskomst vaak niet herkend worden door hun 

kinderen. Een van hen is Anna. "En dan kwamen wij hem tegen. Ja natuurlijk dat was een 

vreugde. En hij vroeg aan ons: ach mijn kinderen, kent gij mij nog? Ik zegde: neen ik ken u 

niet." 

 

Tijdens de oorlog nemen dan moeders noodgedwongen de plaats in van de afwezige vaders. 

Het alledaagse leven moet verder gaan, ook in moeilijke omstandigheden. Om rond te komen, 

gaan veel vrouwen buitenshuis werken. Maria weet het nog goed: "Mijn moeder is dan nog 

gaan werken bij rijke mensen voor dat de oorlog volledig gedaan was. Gaan wassen en strijken 

voor de rijke mensen hé. En dan kon ze al eens een boterham meebrengen. We hebben veel 

afgezien, ik durf dat zeggen, veel honger geleden."  

Er wordt, vooral in de steden, honger geleden omdat de toegekende rantsoenen voor de 

burgerbevolking veel te klein zijn. Op het platteland is de toestand beter, maar de Duitsers 

verbieden het om voorraden aan te leggen. Mede door de slechte levensomstandigheden 

(tekort aan voedsel, amper hygiëne, .. ) verzwakken de mensen enorm naar mate de oorlog 

naar zijn einde toekruipt. 

In het laatste oorlogsjaar maakt de Spaanse griep een enorm aantal slachtoffers doordat vele 

mensen zodanig zijn verzwakt gedurende de oorlog. De familie van Rachel D'Haene wordt 

zwaar getroffen: "Er zijn twee meisjes gestorven in Peillac, in de Bretagne. Mijn moeder was in 

verwachting als we vertrokken zijn. Dat (kind) is gestorven. En dan heeft moeder de Spaanse 

griep gehad en ze was ook in verwachting en dat is ook gestorven." 

In 1918 start het Duitse leger een ultiem offensief om de oorlog te beïndigen. Veel families die 

in de buurt van het front wonen moeten vluchten. Zo ook de familie van Martha: "Maar als ze 

met gas gesmeten hebben, toen zijn we gevlucht... met een wagentje, een kindervoituurke 

met twee erin, mijn moeder probeerde nog voor een derde maar dat ging niet."  
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Op 11 november 1918 is er na vier jaar oorlog eindelijk uitzicht op vrede. Het is 

wapenstilstand en de vreugde barst los. Yvonne uit Gent herinnert het zich goed: "Awel de 

Brabançonne speelde. Aan de Meibrugge, mijn pa, ik zal het nooit meer vergeten, mijn pa zat 

op de WC, drie huizen verder. En hij komme lopen, lopen, roepen: de oorlog is gedaan." De 

vader van Marcel komt thuis, maar het blije weerzien is van korte duur: "Hij is thuisgekomen 

met een longontsteking en heeft nog maar 24 dagen geleefd. Ik heb geen kennis van mijn 

vader. Hij is te vroeg gestorven daarvoor. Maar ik zie hem nog altijd in zijn bed liggen." 

Alfonsine Cracco - Dagboekfragment  

Mijn vader was soldaat tijdens de oorlog. Hij raakte gewond, al in 1914, 

toen de oorlog nog maar net begonnen was. De Duitsers namen hem 

gevangen en hij moest mee naar Duitsland. Brieven schrijven mocht hij 

wel. Moeder was altijd zo gelukkig als ze nog eens een brief van hem 

kreeg! Zonder vader is een oorlog nog enger. 's Nachts zagen we soms 

grote zoeklichten de hemel afspeuren naar vliegtuigen. Ik kroop dan altijd 

doodsbang bij mijn moeder in bed. Na een tijdje zijn we met de trein 

gevlucht. Het was zo'n trein zonder zitbanken, we werden gewoon 

samengepakt in grote wagons. Ze noemden het een beestenwagen. Zo 

zijn we naar Herentals gegaan. daar vond ik het wel leuk: er werd niet 

gevochten en er waren ook geen zoeklichten. Op een dag moest ik voor een boodschap bij het 

station zijn. Daar stond plots mijn vader! Ik kon mijn ogen niet geloven en herkende hem 

eerst niet: ik had hem al vier jaar niet meer gezien. Hij was ontsnapt, als een echte held. 

Samen gingen we naar huis. Daar vielen mijn ouders in elkaars armen, en de hele avond 

luisterden we met open mond naar de oorlogsverhalen van mijn vader. 

 

Cyriel Verbeke - Dagboekfragment 
 

in 1914 zijn we met het hele gezin naar Brielen gevlucht. Voor we 

vertrokken had Vader nog snel al onze kostbare bezittingen in een put in 

onze tuin begraven. In Brielen zaten al Franse soldaten. Van hen kregen 

we soms stukken chocolade. Na twee weken trokken we alweer verder. 

Dit keer naar Frankrijk, waar we de rest van de oorlog gebleven zijn. 

Toen ik acht werd, moest ik meehelpen op de boerderij. We moesten het 

hooi samen binden, en dat was zwaar werk. Soms werkten we van 8 uur 

's ochtends tot 9 uur 's avonds! Veel eten was er niet: we kregen 

meestal karnemelkpap met eieren. Aan onze voeten droegen we klompen, en kousen met 

gaten die we niet konden stoppen, omdat er geen wol was. Pas in 1920 konden we terug naar 

Westrozebeke. Wat we daar zagen kun je je niet voorstellen! Het leek wel één grote woestijn 

van modder en kraters, hulzen van obussen, geraamten en schedels van soldaten. De put 

waarin vader onze bezittingen had verborgen, hebben we nooit terug gevonden. 

 

Clementine. Oorlogsjaren van een dertienjarig meisje uit Aarschot: 

Ik was 13 jaar. In de vroege morgen rond zeven uur werden wij allen opgeschrikt door 

kanongebulder. Spoedig was iedereen op straat. Wat was er aan de hand? De klokken 

begonnen te luiden! Oorlog was uitgebroken; met al zijn geweld en wreedheden. Na een 

geweldige veldslag te hebben geleverd in Ourodenberg, trokken onze soldaten door de 

Kortstraat richting Leuven. De kogels vlogen over de hoofden. Ik zag een soldaat, gewond in 

http://terf.kindereninbezetgebied.be/woordenlijst#letter_b
http://terf.kindereninbezetgebied.be/woordenlijst#letter_c
http://terf.kindereninbezetgebied.be/woordenlijst#letter_k
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de arm. (…) Moeder zei: “Kinderen, maakt elk een pakje klaar voor ’t geval wij moeten gaan 

vluchten”. Daarbij sprak ze elk van ons toe. “Je kunt nooit weten dat we uit elkaar gerukt 

worden”, zei ze nog  
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Vluchtelingen in Wereldoorlog  

 

De eerste maanden van de Grote Oorlog zijn zowat anderhalf miljoen Belgen naar het 

buitenland gevlucht. Vooral naar Nederland, Frankrijk en Engeland. Historici Misjoe Verleyen 

en Marc De Meyer brengen in Augustus 1914 - België op de vlucht hun soms hallucinante 

verhaal. 

Zonder oorlogsverklaring vallen de Duitsers op 4 augustus 1914 het neutrale België binnen. De 

bedoeling was na veertig dagen tijd dwars door België en Noord-Frankrijk Parijs te bezetten. 

Daarmee volgde de legerstaf het zeer gedetailleerd plan van generaal von Schlieffen. Het 

Russische leger had immers zeker een maand nodig om te mobiliseren en als de verovering 

van Frankrijk langer dan veertig dagen duurde, zouden de Duitsers op twee fronten moeten 

strijden. 

Franc-tireurs 

Maar de doortocht van België duurde langer dan verwacht. Het verzet van de Belgen irriteert 

de Duitsers. Wat volgt is een trieste lijst van executies, moorden, verkrachtingen, 

platgebrande huizen, plunderingen... In Visé is al een groot deel van de bevolking 

weggevlucht. Op twee dagen tijd werden daar zeshonderd huizen in brand gestoken, 38 

inwoners geëxecuteerd en een paar honderd anderen naar Duitsland gedeporteerd. Het excuus 

van de Duitsers zijn de franc-tireurs, een begrip dat uit de tijd van de Frans-Duitse Oorlog van 

1870 komt. Het waren toen vrijschutters die volgens de Fransen tot het leger behoorden maar 

door de Duitsers als dusdanig niet werden erkend. Maar niets verantwoordt de terreur van de 

Duitsers bij de invasie. Drank speelt een rol, frustratie, wraak, pure wreedheid. Overal is 

sprake van gegijzelden. 

Veewagens 

De verwoesting van Leuven haalt de internationale pers. Meer dan duizend huizen zijn in 

vlammen opgegaan, 250 mensen gedood, 600 worden in veewagens naar Duitsland 

gedeporteerd. Van de meer dan 42.000 inwoners blijven er maar een paar duizend in de stad. 

Eén van de gebouwen die in de as werd gelegd was de middeleeuwse Lakenhal met de 

beroemde Leuvense bibliotheek. Bijna duizend handschriften en 300.000 boeken gingen in 

vlammen op. Op 19 augustus waren de Duitsers de stad binnengerukt. De eerste dagen bleef 

het relatief rustig, daarna werd het de hel. De Duitsers leggen de grootste schuld bij de franc-

tireurs, andere bronnen zeggen dat in het duister Duitse soldaten op elkaar zijn beginnen te 

schieten. In Dinant laten Saksische regimenten 674 dode burgers en veel zwaargewonden na. 

Van de 1375 huizen zijn er 1000 platgebrand en is de rest geplunderd. 
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100.000 sigaren 

In Namen hoorde schrijver Ernest Claes van vluchtelingen dat 'ze gevlucht zijn omdat Duitsers 

mensen doodschieten en lachend huizen in brand steken'. Als Claes een gewonde wil helpen, 

wordt hij zelf gewond en als krijgsgevangene in een noodhospitaal verzorgd. Er zijn wel meer 

schrijvers die in Augustus 1914 geciteerd worden: Cyriel Buysse, Marnix Gijsen, Virginie 

Loveling en Stijn Streuvels, die vaak met de fiets rondtrekt. Maar het zijn vooral 

getuigenissen, dagboeken, herinneringen, lotgevallen, bijdragen uit kranten uit die tijd... die 

het boek bijzonder leesbaar en pijnlijk aangrijpend maken. Sommige details zijn 

verbazingwekkend. Zo onderhandelt de Gentse burgemeester Emiel Braun met de Duitse 

generaal von Böhn over voorwaarden om Gent niet aan te vallen. Die vraagt in ruil naast de 

levering van benzine, mineraal water, fietsen, ontsmettingsmiddelen ook... 100.000 sigaren. 

Weg en weer 

Waar kunnen de vluchtende Belgen heen? Vooral naar Frankrijk, Engeland en Nederland. In 

1918 zijn in Frankrijk 300.000 van de twee miljoen vluchtelingen Belgen. Ze worden eerst 

onthaald als helden, maar later omwille van de taal wel eens verward met Duitsers en les 

boches du Nord genoemd. Velen komen in de landbouw terecht. Maar eigenlijk vindt men ze 

overal: als mijnwerker, in havenbedrijven, in de metro, bij de spoorwegen. Het neutrale 

Nederland wordt de eerste weken van oktober 1914 overrompeld: een miljoen Belgen trekt 

over de grens. Wie niet in eigen onderhoud kan voorzien, moet naar een tenten- of 

barakkenkamp. Ook in Nederland werken velen bij boeren, in fabrieken, in mijnen. Vier jaar 

lang zou het land 80.000 Belgische vluchtelingen van alle standen en rangen opvangen. In 

1915 zijn er in Groot-Brittannië 200.000 Belgen. 

Het eerste jaar zijn ze bijzonder welkom, maar er komen problemen. De taal natuurlijk. Maar 

ook het verschil in gewoontes zoals het eten, ze rijden rechts met de fiets, de kinderen drinken 

bier. 40.000 Belgen keren terug, ofwel naar Frankrijk ofwel naar eigen land. Het gaat beter als 

de Belgen aan het werk kunnen. Velen in de wapenindustrie en de scheepsbouw. Er komen 

zelfs een paar Belgische bedrijven, Antwerpse diamantairs richten enkele ateliers op. Slechts 

zo'n 5.000 Belgen zullen na de wapenstilstand in Engeland blijven. In Frankrijk zijn er in 1921 

60.000 Belgen meer dan vóór de oorlog, in Nederland willen 100.000 Belgen onmiddellijk na 

het eind van de oorlog terug. 

 

Kindermoord 

Augustus 1914 is zowel chronologisch als thematisch gestructureerd. Zo is een hoofdstuk 

onder de titel Schroom aan de vele verkrachtingen gewijd. 'Tegen de achtergrond van al die 

materiële schade verdwijnen de getuigenissen over verkrachtingen vrijwel volledig. Hoewel.', 

schrijven Verleyen en De Meyer. Zo blijkt in Londen een ziekenhuis te zijn waar honderd 

Belgische zusters worden verpleegd. Het medische blad The Lancet weet dat in 1914 Duitse 
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soldaten een klooster zijn binnengestormd en alle zestig zusters hebben verkracht. 25 werden 

zwanger. Schroom is zeker een reden waarom er zo weinig over wordt verteld. 

Maar uit cijfers blijkt dat in 1915 het aantal abortussen drastisch stijgt. In Frankrijk blijft 

abortus verboden, maar onderzoeken wijzen uit dat in die periode kindermoord en abortus de 

meest gebruikte vormen van geboortebeperking zijn. In Engeland blijkt de houding ten 

opzichte van abortus en kindermoord dubbelzinnig. Artsen wijzen er op dat de stress van een 

bevalling vrouwen krankzinnig kan maken waardoor ze hun kind vermoorden. Zelden wordt 

een vrouw voor kindermoord veroordeeld, tenminste als het kind vier weken na de geboorte 

sterft. 'Langer houdt de krankzinnigheid blijkbaar niet aan,' merken Verleyen en de Meyer op. 

Overigens staan in de Engelse kranten advertenties voor vroedvrouwen-aborteuses. 

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Aan die herdenking is 

Augustus 1914 - België op de vlucht een bijzonder waardevolle bijdrage. En meteen een 

overtuigende aanklacht tegen elke oorlog en alle geweld. 
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8.5 Lesontwerpen 

1) Oorlogsquiz 

Leerdoelen 

KRACHTIGE LEEROMGEVING 

Lesfasen 

 

Onderwijs- en leeractiviteiten Media Leerinhoud 

 Instapfase 

 

 

 

VOORBEREIDING 

Eerst moeten er 3 vakken (rood,geel en 

blauw)gevormd worden en worden de leerlingen in 

groepen verdeeld. Elk team krijgt een bokaal; 

De kaartjes met klaprozen zijn de punten die de 

leerlingen krijgen. 

  

 

 

Zie quizmateriaal 

 

Kunnen aan de 

hand van een 

videofragment 

over WO1 vragen 

oplossen. 

 

Kunnen 

strategisch 

nadenken. 

Lesfase 1: 

 

 

 

RONDE  1  

De eerste ronde is een vragen ronden aan de hand 

van film materiaal. 

GROEPSWERK 

De leerlingen moeten telkens in het vak gaan staan 

waarvan ze denken dat het antwoord correct is. 

Vragen: 

 Welke nationaliteit had Gavrilo Principe? 

= de moordenaar van Franz-Ferdinand  

 welk land gebruikte als eerste gifgas als 

wapen? 

 Welke landen stonden niet aan de 

geallieerden hun kant? 

http://youtu.be/

_Oc8Nkgqg2U 

 

http://youtu.be/

r19pU2NO3gM 

 

 

 

 

Zie quizmateriaal 

http://youtu.be/_Oc8Nkgqg2U
http://youtu.be/_Oc8Nkgqg2U
http://youtu.be/r19pU2NO3gM
http://youtu.be/r19pU2NO3gM
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 Op welke datum is Wapenstilstand getekend? 

 Welke rivier speelden in het Westen van 

België een enorm grote rol in WO1? 

 Welke rivier speelden in het Westen van 

België een enorm grote rol in WO1? 

 In juni 1919 bepalen de overwonnen landen 

in het Verdrag van ….  (?) bij Parijs de 

toekomst van Duitsland. Het land zal 

gedurende vele jaren de oorlogsschade 

moeten betalen 

 Hoe snel reed de eerste tank in WO1? 

 In welk jaar was de Brand van Leuven  

(o.a. het afbranden van de stadsbibliotheek) 

 Welk wapen dat nu verboden is, werd tijdens 

WOI voor het eerst op grote schaal ingezet? 

 Wie was de koning van België gedurende 

WO1? 

 op welke dag begon de Eerste Wereldoorlog? 

 Onder welke naam is Wereldoorlog 1 nog 

bekend? 

 bij het uitbreken van de oorlog waren Rusland 

en Amerika de belangrijkste geallieerde 

landen. Is de bewering juist of fout? 

  

Kunnen zich 

inleven in de 

periode 

 

Kunnen luisteren 

Kunnen 

samenwerken. 

Lesfase 2: 

 

 

 

Eerste tussenronde 

GROEPSWERK 

Leerlingen lezen per groep het gegeven verhaal. 

Het is de bedoeling dat je probeert je in te leven in 

de gedachten, gevoelens, de waarnemingen van die 

kinderen en dat je het verder verloop van het 

verhaal zelf schrijft. Daarna brengt elke groep zijn 

verhaal voor aan de klas 

 Verhaal 

● 6 volgeladen kar gespannen. De 

kleinsten kregen een plaats tussen de 

spullen op de kar; moeder, vader , 

Werner en Emiel volgden te voet.  

 

● Net als vele dorpsgenoten sloegen ze op 

de vlucht voor het oorlogsgeweld van het 

oprukkende Duitse leger. Gisteren waren 

ze opgeschrikt door geweervuur, 

inslaande mortieren en obussen die in 

het aardappelveld ontploften. De 
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Kunnen op een 

verhaal een 

creatief einde 

geven. 

 

Durven voorlezen 

voor een groep 

Meest originele groep wint 5 punten  

 

kinderen hielden zich schuil in de kelder. 

Uren had het geweld geduurd. De schrik 

zat er goed in. Het was een zware 

beslissing maar ‘s avonds had vader de 

paar kippen en konijnen, het varken, de 

geit, de twee schapen en de koe naar de 

kasteelhoeve gebracht. De burgemeester 

had dit voor hem geregeld. Hij had zelfs 

een geschreven bewijs dat hij de dieren 

terug kon halen als hij terugkwam. Hij 

geloofde wat ze hem vertelden want 

lezen kon hij niet. Hij was nooit naar 

school geweest; als oudste van 12 

kinderen moest hij meehelpen waar kon 

en vooral koeien wachten had hij veel 

gedaan. Dat vond hij best een leuke tijd, 

de rust, de natuur, de vrijheid… hij 

mijmerde er graag over.  

 

● Hun tocht vorderde uiterst traag. Ze 

moesten het station zien te halen want 

daar konden de kinderen op een trein 

richting Frankrijk worden gezet. De kar 

hotste over kapotgeschoten wegen , 

minuten duurden uren. Ze kregen dorst, 

honger, ze waren moe maar niemand 

durfde het aan te klagen. Uiteindelijk 

bereikten ze het station, maar wat ze 

daar zagen was hartverscheurend.. 

Kunnen zich 

inleven in het 

leven tijdens WO1 

 

Beseffen dat WO1 

Lesfase 3: 

 

 

Ronde 2 verhalenronde: 

GROEPSWERK 

Leerlingen krijgen een verhaal te horen en moeten in 

het vak gaan staan waarvan ze denken dat de foto 

bij het verhaal hoort. 

 Verhalen 

1)... zo trokken we weer vooruit, tot we 

voor een ‘passerel’ kwamen te staan. Een 

passerel is een loopplank die 75cm breed is. 

De plankjes liggen dwars over twee balkjes 

en tussen de plankjes is een ruimte van 5 
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gruwelijk was. 

 

Beseffen dat er 

nooit meer oorlog 

mag komen en dat 

je kan leren uit de 

geschiedenis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cm. De passerellen liggen overal verspreid 

over velden, weides en water. Op de 

passerellen moet je goed oppassen, want 

hier en daar zijn er plankjes gebroken en je 

kan er gemakkelijk met je voet in vastzitten. 

Op veel plaatsen zijn de passerellen stuk 

geschoten en liggen er grote granaatputten. 

Wanneer je in zo’n put tuimelt, raak je er 

heel moeilijk uit … 

2) Beste broeder, Ik ben goed aangekomen 

op het front. Ik heb nu weinig tijd om veel 

te schrijven, binnen enkele dagen ga ik u 

een lange brief sturen, met mijn reisverhaal. 

Mijn innige en eerbiedige groeten aan de 

familie Le Bris, vele groeten en 

complimenten aan André en aan al mijn 

vrienden. Ziehier mijn adres; René 

Seynhave, 2 Kompanie, 2 Bataljon, 9de 

Linieregiment. Een warm handdruk van aan 

de IJzerboorden, 

Uw broeder, René 

3)… de sector van Diksmuide had een sterke 

verdediging. Vanaf de eerste lijn tot een uur 

achter het front, was het een echt doolhof. 

Het was een spinnenweb van 

verdedigingslijnen, loopgrachten, 

verbindingsgrachten, piketlijnen, 

ondersteuningslijnen, hulpposten, Rode 

Kruisposten, steunposten en 

bevoorradingsposten. Je moest er de weg 

goed kennen. Voor iemand die Frans kon 
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Tussenronde 2 

GROEPSWERK 

Tijdens tussenronde 1 moeten ze de vragen oplossen 

en mogen ze gebruik maken van een atlas. 

lezen was het goed, overal waren 

aanwijzingen, waarop te lezen stond naar 

waar de lijn liep. Later, toen de Vlaamse 

beweging in volle bloei was, werden die 

Franstalige aanwijzingen door de soldaten in 

stukken geslagen, en de overheid liet 

nieuwe bordjes plaatsen in de twee 

landstalen … 

4)… we moesten door modder, water, 

obusputten en ‘pinnekensdraad’. Het ergste 

waren de Duitse mitrailleurs die regelmatig 

het terrein bezaaiden met kogels. We 

trokken vanuit onze linie vooruit in groepjes 

van tien man. Dat gebeurde heel vaak ‘s 

nachts en niemand mocht een woord 

zeggen. Om samen te blijven, hadden we 

het volgende bedacht: we hadden een lang 

touw dat we allemaal vasthielden. Wanneer 

iemand in een granaatput tuimelde, dan 

voelden we dat aan het trekken van het 

koord. Dan hielpen we de sukkelaar er terug 

uit. Nat van kop tot teen trok hij dan verder 

naar de eerste lijn voor drie dagen ... 

5) … soms gebeurde het dat het veel 

regende en het water tot boven de 

passerellen stond. Dan werden er nieuwe 

loopbruggen op gelegd. De abris werd 

versterkt met ijzeren koepels en met zakjes 

aarde om het wat droger te houden. In de 

eerste en tweede linies was het niet 

mogelijk om iets te verrichten. Van zodra de 

Duitsers zagen dat er iets was veranderd op 
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onze linie, begonnen ze het te bombarderen 

tot alles er in gruis en helemaal vernield 

erbij lagen ... 

Kunnen de 

verschillende 

kampen 

opsommen. 

Kunnen de 

belangrijkste 

leiders opsommen. 

Kunnen de 

verschillende 

veldslagen 

opsommen en op 

een tijdslijn 

plaatsen 

Kunnen de 

nieuwste wapens 

die tijdens WO1 

ontwikkeld werden 

opsommen. 

Lesfase 4: 

 

 

 

Ronde 3: memoryronde 

GROEPSWERK 

Je krijgt een bepaalde afbeelding,tijdslijn, .. te zien. 

Probeer zoveel mogelijk van onthouden op zo’n kort 

mogelijke tijd 

 

 

 

Daarna komt quizvraag 

 Noem 3 geallieerden landen 

 Noem 3 neutrale landen 

 Benoem zoveel mogelijk voorwerpen of 

wapens die je net hebt gezien! 

 Zet ze in de veldslagen in de juiste 

chronologische volgorde qua begindata. 

 Noem zoveel mogelijk staatsleiders op 

 

 

  

 

 

Zie quizmateriaal 

Kunnen aan de 

hand van 

raadseltjes 

informatie  

Lesfase 6: Raadseltjesronde 

(zie bijlage) 
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verwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Spelen in de Oorlog 

Leerdoelen 

KRACHTIGE LEEROMGEVING 

Lesfasen 

& timing 

Onderwijs- en leeractiviteiten Media Leerinhoud 

Kunnen 

gebeurtenissen op 

een tijdslijn 

plaatsen. 

Instapfase 

10’ 

 

 

 

GROEPSWERK 

Leerlingen worden onderverdeeld in groepjes. 

 

Eerst krijgen leerlingen kaartjes met gebeurtenissen 

en datums op. 

Lln plaatsen de kaartjes op de tijdlijn. 

 

 

 

Kaartfiches 

Tijdslijn 

 

 

 

Niet van toepassing 

 

Kunnen een kort 

overzicht geven 

over de 

geschiedenis van 

het bikkelen,koten 

en koten. 

 

Kunnen in eigen 

woorden uitleggen 

hoe het komt dat 

er tijdens WO 1 

geen speelgoed 

Lesfase 1 

5’ 

 

DUOWERK 

Lln krijgen per spel een fiche met de spelen op en 

wat achtergrond. Leerlingen krijgen ook nog een 

blad met enkel opgaven. 

 

Lln lossen eerst de vragen op 

 

 

 

 

 

Spelfiches 

Opgavenblad 

 

 

 

Niet van toepassing 
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beschikbaar was.  

 

Kunnen aan de 

hand van 

gegevens het 

materiaal voor een 

spel ontwerpen. 

 

Kunnen zelf 

creatief aan de 

slag zonder veel 

materiaal. 

 

Kunnen zich 

inleven in de 

situatie van de 

kinderen tijdens 

WO1 

Lesfase 2 

50’ 

 

DUOWERK  

In deze lesfase gaan leerlingen zelf aan de slag en 

maken aan de hand van de fiches hun knikkers, 

bikkels en koten.  

 

 

 

Spelmateriaal 

 

 

 

Niet van toepassing 
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Kunnen samen 

spelen. 

Kunnen de 

spelregels 

opvolgen en op 

een eerlijke 

manier en spel 

spelen 

Lesfase 3  

30 

 

GROEPSWERK 

Leerlingen mogen hun zelf gemaakte knikkers en 

dergelijke meer naar buiten nemen. 

Leerlingen spelen het spel zoals aangegeven op de 

fiches. 
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3) Fotozoektocht 

Leerdoelen 

KRACHTIGE LEEROMGEVING 

Lesfasen 

& timing 

Onderwijs- en leeractiviteiten Media Leerinhoud 

 Instapfase 

 

 

 

Leerkracht deelt de leerlingen in groepen en geeft de 

leerlingen per groep een tablet. 

 

Leerkracht geeft de uitleg van wat de leerlingen 

moeten doen aan de hand van de home pagina op 

de site. 

 

 

http://projectwo

1hhh.weebly.co

m/ 

Opdracht 

Leerlingen gaan opzoek naar de QR-codes 

elke keer dat ze een QR-code inscannen 

krijgen ze een opdracht. Het is de bedoeling 

dat de leerlingen op het einde een eigen 

weebly maken waar al de uitgevoerde 

opdrachten staan. 

Herkennen de The 

Last Post. 

 

 

Kunnen in eigen 

woorden uitleggen 

vanwaar The Last 

Post komt. 

 

 

 

Lesfase 1: 

 

 

 

Opdracht 1 

GROEPSWERK 

 Omschrijf in minimum 3 woorden welk gevoel je 

krijgt bij het horen van The Last Post. 

 

 Probeer The Last Post zo goed mogelijk na te 

neuriën, film het en plaats het op je weebly. 

 

 Wat is The Last Post 

De Last Post Association is een Ieperse 

vrijwilligersorganisatie. De vereniging werd 

opgericht in 1928 en organiseert 

sindsdien elke avond de Last Post 

plechtigheid. Zij stelt zich tot doel deze 

traditie eeuwig in stand te houden. 

De Last Post Association wil bijdragen tot 

alles wat de betekenis van de hulde kan 

versterken en ook eerbied wekken voor alles 

wat de Menenpoort vertegenwoordigt: het 

offer en het lijden, maar ook de solidariteit, 

het plichtsbewustzijn en de heldhaftigheid 

van de soldaten die aan de strijd 

deelnamen. 

Het is een traditie dat de klaroeners van de 

organisatie het uniform van de vrijwilligers 

van de lokale brandweer dragen, waartoe ze 

behoren. 

De organisatie beheert eveneens het Last 

http://projectwo1hhh.weebly.com/
http://projectwo1hhh.weebly.com/
http://projectwo1hhh.weebly.com/
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Kunnen de betekenis 

van The Last Post 

uitleggen. 

 

Kunnen hun eigen 

gevoelens uiten. 

 

 

Post fonds, dat de financiële middelen 

voorziet voor de ondersteuning van de 

plechtigheid. 

 

 

Missie 

Trouw aan de statuten, wil de Last Post 

Association, de soldaten van het Britse Rijk 

die het leven lieten tijdens de Grote Oorlog 

van 1914-'18, eren en herdenken. Wij 

betuigen deze dankbaarheid, elke dag 

opnieuw, aan hen die streden en sneuvelden 

voor het herstel van de vrede en de 

onafhankelijkheid van België. 

De betekenis van de plechtigheid is in de 

loop der jaren wat uitgebreid: wanneer de 

Last Post tegenwoordig geblazen wordt, 

herdenken we niet enkel en alleen de 

gesneuvelden van het Britse Gemenebest, 

maar evenzeer de Belgische, Franse en 

andere geallieerden, die ten koste van alles 

meevochten. 

Aan de ‘andere zijde' lieten ook velen het 

leven. Vijanden toen, maar partners in het 

verenigde Europa van nu. Aldus 

vertegenwoordigt de Last Post niet alleen 

een kijk op ons verleden, maar ook een 

signaal van hoop naar de toekomst toe. 

Iedere dag even voor acht uur legt de politie 

het verkeer stil aan de Menenpoort: het 

dagelijks leven houdt even halt om 

doorheen de Last Postplechtigheid terug te 

keren naar '14 18 en de gevallen soldaten te 

eren en gedenken. 

Als plaats werd de Menenpoort gekozen, de 

plaats waarlangs vele soldaten naar het 

front trokken, velen om nooit meer terug te 

keren. 
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Symboliek 

De Last Post is oorspronkelijk het 

klaroengeschal dat in het Britse en andere 

legers het einde van de werkdag 

aankondigde. In de context van de Last 

Postplechtigheid staat het voor een definitief 

vaarwel aan de gesneuvelden. 

Gelijkaardig is het met de Reveille, die 

traditioneel gespeeld werd bij het aanvang 

van de dag, om de troepen wakker te 

maken en hen tot de plicht op te roepen. In 

de context van de Last Postplechtigheid 

symboliseert de Reveille niet enkel het terug 

keren naar het dagelijkse leven na de 

plechtigheid, maar eveneens de verrijzenis 

of het ‘eeuwig leven' van de gesneuvelden. 

 

Kunnen in eigen 

woorden uitleggen 

wat de aanleiding van 

wereldoorlog 1 is? 

 

Kunnen de 

verschillende allianties 

geven. 

 

 

Lesfase 2: 

 

 

 

Opdracht 2: hoe begon de eerste wereldoorlog. 

GROEPSWERK 

Leerlingen moeten het filmpje over wereldoorlog 1 

bekijken en moeten de vragen erbij oplossen+ 

moeten een Word cloud maken. 

 Waarom hebben Groot-Brittannië, Frankrijk 

en Rusland een pact gesloten. 

 Met welke andere landen sloot Duitsland een 

verbond? 

 Wie werd er vermoord in Sarajevo? 

 In welk jaartal vond de moord plaats? 

 Wat was het gevolg van de moord? 

 

http://www.scho

oltv.nl/video/de-

eerste-

wereldoorlog-

1914-

1918/#q=werel

doorlog 

 

http://worditout

.com/word-

cloud/make-a-

new-one 

 

 

 

 

 

Zie  fotozoektocht-website 

http://www.schooltv.nl/video/de-eerste-wereldoorlog-1914-1918/#q=wereldoorlog
http://www.schooltv.nl/video/de-eerste-wereldoorlog-1914-1918/#q=wereldoorlog
http://www.schooltv.nl/video/de-eerste-wereldoorlog-1914-1918/#q=wereldoorlog
http://www.schooltv.nl/video/de-eerste-wereldoorlog-1914-1918/#q=wereldoorlog
http://www.schooltv.nl/video/de-eerste-wereldoorlog-1914-1918/#q=wereldoorlog
http://www.schooltv.nl/video/de-eerste-wereldoorlog-1914-1918/#q=wereldoorlog
http://www.schooltv.nl/video/de-eerste-wereldoorlog-1914-1918/#q=wereldoorlog
http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one
http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one
http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one
http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one
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Kunnen oorzaken en 

gevolg geven van 

voedselschaarste 

Lesfase 3: Opdracht 3: voedselschaarste WO1 

GROEPSWERK 

Leerlingen krijgen een korte quiz aan de hand van 

filmpjes. 

https://www.blu

bbr.tv/game/ind

ex.php?game_id

=38906&org=0

#.VT51-tLtmko 

 

Zie fotozoektocht-website 

Kunnen zich inleven in 

de situatie tijdens 

WO1. 

Kunnen creatief zijn. 

Lesfase 4: 

 

 

Opdracht 4: gedichten 

INDIVIDUEEL WERK 

Leerlingen krijgen enkele gedichten te zien en 

moeten dan zelf een gedichtje maken. 

  

 

Zie   fotozoektocht-website 

Kunnen de grootste 

vijanden van de 

soldaten aan het front 

opsommen. 

Lesfase 5: 

 

 

 

Opdracht 5: grootste vijand 

INDIVIDUEEL WERK  

Leerlingen gaan via een site opzoek naar wat/wie de 

grootste vijanden van de soldaten waren aan het 

front en plaatsen deze in hun word cloud. 

  

 

Zie  fotozoektocht-website 

Kunnen informatie 

opzoeken met gebruik 

van een computer. 

Kunnen het verschil 

uitleggen tussen de 

Centrale en de 

Geallieerde. 

Kunnen uitleggen 

welk nut propaganda 

had tijdens WO1. 

Lesfase 6: Opdracht 6: propaganda 

GROEPSWERK 

Leerlingen zoeken een propagandaposter op het 

internet dat te maken heeft met WO1. Ze moeten er 

één vinden van de Geallieerden, de Centrale en ook 

eentje bedoeld voor de vrouwen. 

Leerlingen plaatsen de poster op hun weebly en 

geven er ook een woordje uitleg bij. 

  

 

 

 

Zie  fotozoektocht-website 

https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=38906&org=0#.VT51-tLtmko
https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=38906&org=0#.VT51-tLtmko
https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=38906&org=0#.VT51-tLtmko
https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=38906&org=0#.VT51-tLtmko
https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=38906&org=0#.VT51-tLtmko
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Kunnen zich inleven. 

 

Beseffen welke 

invloed het 

mosterdgas/ieperiet 

had op WO1. 

 

 

Lesfase 7 Opdracht 7: gifgas 

GROEPSWERK 

Leerlingen lossen de vragen op over het filmpje. 

 Het mosterdgas dat voor het eerst gebruikt 

werd in Ieper kreeg nog een andere naam. 

Wat was die naam? 

 Hoeveel gewonden en doden vielen er door 

het mosterdgas. 

 Wie gebruikte het gas als eerste? 

Leerlingen zoeken op internet 2 foto’s die te maken 

hebben met het mosterdgas en die ze aangrijpend 

vinden. 

Leerlingen plaatsen de gevonden foto’s op hun 

weebly en geven er steeds een woordje uitleg bij. 

  

 

 

Zie  fotozoektocht-website 

  

Kunnen bronnen 

onderzoeken. 

Kunnen de aanleiding, 

gebeurtenissen en 

gevolg weergeven 

over de brand van 

Leuven 

Lesfase 8 Opdracht 8: Brand Leuven 

GROEPSWERK  

Leerlingen krijgen verschillende bronnen over de 

brand van Leuven. 

Leerlingen nemen de bronnen door en moeten er 2 

uitkiezen die hen het meeste raakt/aanspreekt en 

deze op hun weebly plaatsen. 

  

 

Zie  fotozoektocht-website 

Weten hoeveel 

mensen er tijdens 

WO1 omkomen. 

Kunnen de aanleiding 

van WO1 geven. 

Kunnen opsommen 

Lesfase 9 Opdracht 9: kruiswoordraadsel WO1 

GROEPSWERK  

Leerlingen krijgen een fragment te zien over WO1 en 

stellen hierover een kruiswoordraadsel op. 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=_as3O8z7G

go 

 

 

 

 

 

Zie  fotozoektocht-website 

https://www.youtube.com/watch?v=_as3O8z7Ggo
https://www.youtube.com/watch?v=_as3O8z7Ggo
https://www.youtube.com/watch?v=_as3O8z7Ggo
https://www.youtube.com/watch?v=_as3O8z7Ggo
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welke landen tot de 

centrale behoren en 

welke tot de 

geallieerde 

behoorden. 

Kunnen de neutrale 

landen opsommen. 

Kunnen in eigen 

woorden uitleggen 

waarom het een 

wereldoorlog 

genoemd wordt. 

Kunnen uitleggen 

waarom het een 

loopgravenoorlog is. 

Kunnen de nieuwe 

wapens/technieken 

opsommen. 

Kunnen in eigen 

woorden uitleggen 

hoe de oorlog eindigt. 

 

Kunnen gegevens 

afleiden. 

Kunnen weergeven 

welke landen het 

grootste verlies leden.  

Lesfase 10 Opdracht 10: tol van de oorlog 

GROEPSWERK  

Leerlingen moeten onderzoeken welke 5 landen de 

grootste verliezen leden. Ze moeten telkens het 

dodental en het aantal gewonden weergeven. 

http://www.cijfe

rs.net/wo1.html 

 

 

 

Zie  fotozoektocht-website 

http://www.cijfers.net/wo1.html
http://www.cijfers.net/wo1.html
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4) Archiefworkshop met gedichten 

Leerdoelen 

KRACHTIGE LEEROMGEVING 

Lesfasen 

& timing 

Onderwijs- en leeractiviteiten Media Leerinhoud 

Lln. Zien het nut 

in van een archief. 

 

Lln. Kunnen actief 

luisteren. 

 

Lln. Durven 

vragen te stellen. 

Instapfase 

10 

 

 

In de eerste 10 minuten krijgen de leerlingen uitleg 

van Christens Ria over hoe het archief werkt. 

Leerlingen zullen ook enkele unieke stukken te zien 

krijgen omtrent Wereldoorlog 1. 

 

 

Archief 

Authentieke 

bronnen 

 

 

 

Zie Ria Christens 

Lln. Kunnen 

zelfstandig een 

bronnenonderzoek 

doen. 

 

Lln. Kunnen 

kritisch omgaan 

met bronnen. 

 

Lln. Kunnen 

informatie die ze 

nodig hebben 

selecteren en 

Lesfase 1: 

50’ 

 

 

 

Leerlingen verdelen zich in groepjes en kiezen een 

thema waarrond ze willen werken. 

 

Eens ze een thema gekregen hebben nemen de 

leerlingen de bronnen kritisch door. 

 

Eens ze de bronnen doorgenomen hebben moeten 

de leerlingen beslissen welke creatieve opdracht ze 

kiezen. BV als ze een document hebben over een 

soldaat aan het front kunnen ze een brief maken. De 

brief zou dan van de soldaat zijn naar het thuisfront. 

Leerlingen maken deze brief eerst in het klad met 

 

 

Themafiches 

 

 

Authentieke 

bronnen 

Kladpapier 

 

 

 

Zie bijlagen en bronnen 
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afbakenen. 

 

Lln. Tonen respect 

voor materiaal. 

 

Lln. Kunnen zich 

inleven. 

 

Lln. Kunnen de 

verkregen 

informatie op een 

creatieve manier 

verwerken. 

potlood op een cursusblad. 

 

Als ze hier mee klaar zijn laten ze de brief eens 

nakijken door Ria of een leerkracht. 

Het is de bedoeling dat de leerkracht hen ook tips 

geeft tijdens het opstellen van hun creatieve 

opdracht. 

 

 

 

 

 

 

 Lesfase 2: 

30’ 

 

 

 

Nadat ze het bronnen onderzoek hebben afgerond. 

Leggen de leerlingen de bronnen terug mooi bij 

elkaar. 

Nu gaan de leerlingen met hun kladversie naar een 

ander lokaal. 

 

Nu mogen de leerlingen een originele versie maken. 

Ze mogen kiezen op welk formaat van papier ze het 

zetten. 

 

 

Chemie/Fysicalo

kaal 

Nieuw A4/A3 

papier 

Materiaal voor 

verouderingstec

hnieken (zie 

 

 

 

Niet van toepassing 
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Het is ook de bedoeling dat het document er 

verouderd uitziet. Dus in dit deel mogen ze hun 

papier verouderen. 

fiches) 

Lln. Durven voor 

een groep 

spreken. 

Lesfase 3: 

10’ 

 

 

 

Leerlingen mogen hun eigen creatie 

presenteren/voorstellen/voorlezen 

  

 

Niet van toepassing 
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5) Frontlinie  

Leerdoelen 

KRACHTIGE LEEROMGEVING 

Lesfasen 

& timing 

Onderwijs- en leeractiviteiten Media Leerinhoud 

 Instapfase 

10’ 

 

DOCEREN 

Lkr. geeft uitleg over workshop, deelt de leerlingen 

in groepjes van 2/3 in en verwijst ze vervolgens door 

naar de website. Tijdens deze opstart deelt de 

leerkracht ook de puzzelstukken van de frontlinie uit. 

 

http://frontlinie.

weebly.com/ 

Puzzelstukken 

Computers 

 

 

Zie website 

 

 

Oorzaken voor de 

Eerste 

Wereldoorlog 

opsommen en 

beschrijven.  

 

Ontstaan van de 

loopgravenoorlog 

verklaren.  

De loopgraven 

uitvoerig 

bespreken.  

Lesfase 1: 

 

 

 

30’ 

 

DEMONSTRATIE 

Lln. bekijken filmfragment op de algemene pagina 

:’Hoe is de Groote Oorlog in gang gezet’ en kunnen 

de oorzaken voor WO I opsommen en bespreken.  

 

Lln. bekijken met aandacht het filmfragment ‘Kleine 

handen in een Grote Oorlog’ en kunnen de 

veranderende visie van Thierry op de Oorlog 

uitleggen.  

GROEPSWERK 

Lln. lezen tekst over het ontstaan van de 

loopgravenoorlog en de frontlinie. 

 

http://frontlinie.

weebly.com/ 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=F9l1in9Uzs

w 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=jO60tmuUk

8I 

 

 

Zie filmfragmenten 

 

Oorzaken van WOI worden beschreven aan 

de hand van een filmfragment, dat tevens 

de deelnemende partijen bespreekt.  

 

 

Zie tekst, webpagina 3. 

Wat zijn loopgraven? 

Hoe zijn loopgraven ontstaan?   

Hoe zien ze eruit?  

Wat zijn de gevaren van loopgraven? 

http://frontlinie.weebly.com/
http://frontlinie.weebly.com/
http://frontlinie.weebly.com/
http://frontlinie.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=F9l1in9Uzsw
https://www.youtube.com/watch?v=F9l1in9Uzsw
https://www.youtube.com/watch?v=F9l1in9Uzsw
https://www.youtube.com/watch?v=F9l1in9Uzsw
https://www.youtube.com/watch?v=jO60tmuUk8I
https://www.youtube.com/watch?v=jO60tmuUk8I
https://www.youtube.com/watch?v=jO60tmuUk8I
https://www.youtube.com/watch?v=jO60tmuUk8I
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De locatie van de 

frontlinie 

ontdekken aan de 

hand van de 

dagboekfragmente

n, filmfragmenten 

en afbeeldingen  

Lesfase 2 

30’ 

 

GROEPSWERK – HOEKENWERK 

Lln. overlopen elk hun webpagina op de site. 

Vervolgens gebruiken ze de aangereikte 

puzzelstukken om de frontlinie op hun kaart te 

recreëren.  

Lln. bereiden zelf creatieve voorstelling van het 

puzzelstuk voor: interview, toneeltje, gedicht, ..  

 

http://frontlinie.

weebly.com/ 

 

Puzzelstukken 

Whiteboard-

markeerstiften 

Wollen draad 

Duimspijkers 

 

 

Zie puzzelstukken 

 

 

 

De frontlijn van 

start – einde 

aanduiden aan de 

hand van enkele 

bekende steden 

Lesfase 3 

30’ 

 

KLASWERK 

Lln. stellen puzzelstuk voor aan de rest van de klas. 

Duo 1 start en legt puzzelstuk op tafel, daarna 

reconstrueren ze de frontlijn op het puzzelstuk en  

vervolgens stellen ze hun puzzelstuk voor. Daarna 

start met duo 2, als volgt duo 3, duo 4, ..  

DOCEREN – OLG 

Lkr. stelt enkele vragen om de frontlinie te 

bespreken en legt daarna uit hoe de frontlijn en de 

rest van WOI het landschap en de grenzen van 

Europa volledig heeft verandert.  

 

 

http://frontlinie.

weebly.com/  

Puzzelstukken 

Centraal 

gelegen tafel 

 

 

Zie puzzelstukken 

http://frontlinie.weebly.com/
http://frontlinie.weebly.com/
http://frontlinie.weebly.com/
http://frontlinie.weebly.com/
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8.6 Enquête 

beste leerling, hieronder zal je een kleine bevraging vinden over de projectdag van 7 mei, meer specifiek 

over de workshops die gingen over Wereldoorlog I. De vragenlijst neem slechts een minuutje of 2 in beslag! 

Aan de hand van jullie antwoorden kunnen we in de toekomst nog betere projectdagen organiseren! 

Alvast bedankt! 

 

 

1. Welke workshop vond je het leukste? * 

○  Frontlinie 

○  Fotozoektocht met tablets 

○  Archiefworkshop met gedichten 

○  Familiegeschiedenis 

○  Oorlogsquiz 

○  Spelen tijdens de oorlog 

2. Wat is in jouw ogen het belangrijkste van een workshop? 

3. Op een schaal van 1 (=niet belangrijk) tot 5 (= heel belangrijk). 

4.  5. 1 6. 2 7. 3 8. 4 9. 5 

10. Dat men werkt met 

technologie 

11.  12.  13.  14.  15.  

16. Dat men duidelijke 

achtergrondinform

atie geeft over het 

thema 

17.  18.  19.  20.  21.  

22. Dat je een creatief 

eindresultaat hebt 

23.  24.  25.  26.  27.  

28. Dat je vrij mag 

doen wat je wilt 

29.  30.  31.  32.  33.  

34. Dat je in team mag 

werken 

35.  36.  37.  38.  39.  

40. Dat je alleen mag 

werken 

41.  42.  43.  44.  45.  

46. Er werd voldoende met media (bv. computers, tablets, ..) gewerkt * 

○  Ik ga volledig akkoord 

○  Ik ga iets akkoord 

○  Ik ga niet akkoord 

○  Ik ga totaal niet akkoord 

○  Geen mening 

47. Je kreeg genoeg tijd om de workshop uit te werken * 

○  Ik ga volledig akkoord 

○  Ik ga iets akkoord 

○  Ik ga niet akkoord 
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○  Ik ga totaal niet akkoord 

○  Geen mening 

48. Het doel van de workshop was duidelijk * 

○  Ik ga volledig akkoord 

○  Ik ga iets akkoord 

○  Ik ga niet akkoord 

○  Ik ga totaal niet akkoord 

○  Geen mening 

49. Er werd genoeg achtergrondinformatie gegeven over Wereldoorlog 1 * 

○  Ik ga volledig akkoord 

○  Ik ga iets akkoord 

○  Ik ga niet akkoord 

○  Ik ga totaal niet akkoord 

○  Geen mening 

50. De link tussen de workshop en Wereldoorlog 1 was duidelijk * 

○  Ik ga volledig akkoord 

○  Ik ga iets akkoord 

○  Ik ga niet akkoord 

○  Ik ga totaal niet akkoord 

○  Geen mening 

51. De workshops waren creatief genoeg * 

○  Ik ga volledig akkoord 

○  Ik ga iets akkoord 

○  Ik ga niet akkoord 

○  Ik ga totaal niet akkoord 

○  Geen mening 

52. Wat heb je geleerd uit de projectdag/workshops? 

53. Wat kan er beter in jouw ogen? 
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