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Charles Ducal is sinds 30 januari 2014 Dichter des Vaderlands. 
Het is geen officiële titel, maar een literair initiatief van het  
Poëziecentrum (Gent), la Maison de la Poésie (Namur) en de 
nieuwe literaire organisatie VONK & Zonen. De Dichter des Va-
derlands wordt aangesteld voor twee jaar en schrijft minimum 
zes gedichten per jaar die ons land aanbelangen. Alle gedichten 
worden in de drie landstalen ter beschikking gesteld. Na twee 
jaar wordt de eretitel overgedragen aan een Franstalige dichter. 
Het is de bedoeling dat de dichter om de twee jaar uit een ander 
taalgebied in België komt.

Charles Ducal is een van de belangrijkste Nederlandstalige dich-
ters van het moment. Hij debuteerde in 1987 met de bundel Het 
huwelijk en schreef tot nu toe zeven dichtbundels. In 2012 werden 
die samengebracht in Alsof ik er haast ben. Verzamelde gedich-
ten 1987-2012. Ducal schrijft een op het oog klassieke poëzie in 
een klassieke vorm, maar inhoudelijk gaat het vaak over (inner-
lijke) conflicten, en niet zelden spreekt er ook een grote maat-
schappelijke betrokkenheid uit zijn werk. In nevenstaand gedicht 
– dat speciaal voor deze brochure geschreven werd – wordt aan 
de hand van hét symbool van WOI, de klaproos, verbeeld dat de 
overwinning in die oorlog, die op het conto van het land en zijn 
leiders wordt geschreven, gepaard is gegaan met het verlies van 
vele levens van onbekende soldaten.

Het project Dichter des Vaderlands is een literair uitwisselings-
project met de steun van het Prins Filipsfonds

Dichter des Vaderlands
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PAPAVERS
De generaal ploegt het land om 
met granaten en zaait dan zijn soldaten uit,
die in de lente zullen bloeien als papavers
als de koningin verschijnt op het balkon,

met op haar kleine hand een duif
om iets te zeggen tot de blije scholen
over vrede en de oorlog die zij won,
en een kruis de generaal wordt opgestoken.    

Die daarop diep ontroerd een handvol plukt 
van de soldaten en die de Vrouwe geeft. 
Zij zet hen in een vaas, de voeten in het water.
De knapste steekt zij in haar kleed.

Charles Ducal

© Westtoer
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Ten geleide

Kinderen en jongeren lopen school 
voor de toekomst. Als leerkracht 
mag en kan je hen daarin begelei-
den. Die toekomst voorbereiden ge-
beurt niet blind. 

Weldra zal het exact 100 jaar ge-
leden zijn dat in Europa de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak. Gedurende 
4 jaar vormden Vlaamse Velden 
het dramatische toneel voor een 
aantal van de bloedigste veldsla-
gen. Deze eeuwherdenking is het 
uitgelezen moment om zich de 
vraag te stellen hoe dat verleden te 
herdenken en te herinneren. Maar 
evenzeer, hoe dat verleden zinvol 
en bouwend aan een vreedzame 
samenleving door te geven aan ko-
mende generaties.

Leerkrachten en scholen spelen 
hierin een niet te onderschatten 
rol. Deze inspiratiebrochure nodigt 
uit tot reflectie door verschillende 
stemmen aan het woord te laten 
elk met een eigen invalshoek op het 
thema “herdenken en herinneren”. 

Daarnaast wijst de brochure een 
weg naar aanbod en kanalen die uw 
WOI activiteiten in de school of klas 
kunnen verrijken.

“GedeGen historische studie, het bijbrenGen  
van een GrondiG historisch besef aan de jonGere  
Generaties, is ook een manier om de doden mondiG- 
heid te verlenen, zonder van hen te verlanGen  
dat ze ons in alles naar de mond praten.” 

ErWIN MOrtIEr, 
ELFNOVEMBErLEZING, 10 NOVEMBEr 2010

Een volledig overzicht bieden van 
alle educatieve herdenkingsactivi-
teiten is evenwel onmogelijk. Door 
je aan te melden op www.cultuur-
kuur.be/WOI kan je wel de vinger 
aan de pols houden.

tenslotte zijn alle suggesties en vra-
gen steeds welkom op canon@ond.
vlaanderen.be.

Volgend schooljaar schrijven we 
immers aan een vervolgbrochure 
waarin we graag jullie praktijkver-
halen, suggesties en ervaringen 
vertellen.

Hartelijke groet,
de redactie.

boelaelu
Notitie
achter "... "herdenken en herinneren.""komt de tekst uit bestand:toevoeging ten geleide.docx
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boelaelu
Notitie
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een intervieW met minister pascal smet

Over de kansen van de herdenking  
voor het onderwijs

“Ik ben levenslang gevaccineerd 
tegen de verschrikkingen van een 
oorlog”, zegt Pascal Smet. “Als kind 
ging ik vaak op vakantie bij mijn 
grootouders en het beeld van mijn 
grootvader die wenend en tierend 
wakker schiet uit zijn middagdutje 
staat op mijn netvlies gebrand. tij-
dens de tweede Wereldoorlog had 
hij gevangen gezeten in een straf-
kamp en de gruwel die hij daar had 
meegemaakt, bleef decennia later 
nog steeds in zijn dromen terugko-
men. Ik kon dat toen niet zo goed 
plaatsen, tot ik op mijn zestien-
de samen met mijn grootouders 
Breendonk heb bezocht. Een plek 
die sowieso indruk maakt, maar het 
waren vooral de emoties en de ver-
halen van mijn grootouders die zo 
indrukwekkend waren.”

Wat leert u daaruit voor ons onder-
wijs?
“Voor leerlingen is het belangrijk 
dat ze de verhalen uit eerste hand 
horen. Van de Eerste Wereldoor-
log zijn er geen getuigen meer en 
ook steeds minder van de tweede  
Wereldoorlog. Daardoor worden de 
wereldoorlogen voor jongeren echt 
iets uit een ver verleden, ook al is 
dat maar enkele generaties gele-
den. Jongeren weten vandaag niet 
meer wat oorlog is. Vaak wordt oor-
log in films en series opgehemeld. 
terwijl oorlog altijd menselijke el-
lende en verschrikking betekent.”

Is de belangrijkste opdracht voor 
scholen om de verschrikkingen te 
beschrijven?
“Niet alleen de verschrikkingen zelf, 
maar vooral de mechanismen ach-
ter een oorlog. Dat is trouwens zeer 
actueel. De oude Europese demonen 

die tot veel conflicten hebben geleid, 
zijn terug - anderen de schuld ge-
ven, de verschillen benadrukken in 
de plaats van de gelijkenissen, mis-
begrepen nationalisme, … .  Laat de 
kinderen zien dat die mechanismen 
vandaag nog steeds mogelijk zijn. 
Het is niet omdat we in Europa vijftig 
jaar in vrede hebben geleefd, dat dit 
vanzelfsprekend is. Kijk maar naar 
Joegoslavië, waar buren die met 
elkaar praatten, de week nadien op 
elkaar stonden te schieten.”

De oorlog in Joegoslavië vond in 
de jaren negentig plaats. Voor de 
jongeren van vandaag is dat al ge-
schiedenis.
“Het gaat allemaal ontzettend 
snel. We zijn op een punt gekomen 
dat we beter dan ooit zijn opge-
leid en tegelijk nooit zo dom zijn  
geweest. Met “dom” bedoel ik:  
manipuleerbaar, we vergeten zo 
snel. Het is een paradox in de 
menselijke ontwikkeling die me 
beangstigt. De conditionering van 
mensen lukt steeds gemakkelijker. 
Nochtans leidt net dat tot oorlogen: 
mensen werden geconditioneerd, 
gemanipuleerd, in een bepaalde 
richting geduwd. Onderwijs moet 
dat zichtbaar maken vanuit de 
vraag: hoe komt men ertoe? Hoe 
gebeurt zoiets? Dat is meer dan de 
ellende tonen alleen.”

“Onderwijs moet ook een stap verder 
gaan. De oorlog en zijn mechanismen 
overstijgen en tot vredeseducatie  
komen: hoe kunnen we samen leven? 
Laten we de gelijkenissen beklemto-
nen, niet de verschillen. Want als je 
de verschillen doorgedreven blijft 
benadrukken, dan kom je tot een  
situatie waarbij mensen die eerst  

samen prachtige dingen realiseren in 
staat zijn elkaar op een verschrikke-
lijke manier naar het leven te staan. 
Dat kan in levensbeschouwelijke en 
filosofische vakken perfect aan bod 
komen.”

Stimuleert ons onderwijs nu te 
weinig de kritische zin om derge-
lijke mechanismen te doorprik-
ken?
“Uit veel onderzoeken blijkt dat ons 
onderwijs heel goed is, maar dat we 
een probleem hebben op het vlak 
van burgerschapsvorming. Ook in 
onze omgang met vreemdelingen 
schieten we tekort. terwijl onze toe-
komstige samenleving alleen steeds 
diverser zal zijn. Het lijkt alsof we de 
toekomst aan het missen zijn. We 
moeten een tand bijsteken op het 
vlak van toepassen en interpreteren 
van onze kennis.”

Voor leraren is het vaak een even-
wichtsoefening om de mechanis-
men achter de oorlog uit te leggen 
en tegelijk de risico’s duidelijk te 
maken. Zo durven sommige scholen 
niet meer naar Breendonk te gaan 
uit vrees om anti-Joodse gevoelens 
net te versterken.
“Daarin moeten we leraren onder-
steunen. Maar dat is een taak voor 
de koepels, daar mag ikzelf als 
minister niet in tussenkomen. Ik 
zie trouwens veel toekomst in de 
ontwikkeling van de educatieve of 
“serious” games. Het biedt veel mo-
gelijkheden om jongeren inzichten 
te geven. Laat ze het spel maar spe-
len, laat ze maar voelen wat oorlog 
betekent, en laat ze verschillende 
rollen spelen: verliezer, overwin-
naar,… Dan kunnen ze voelen dat je 
als mens op verschillende momen-

Waarom is het belangrijk dat leerkrachten tijd en ruimte maken in de klas 

voor de herdenking van 100 jaar WOI? Welke opdracht heeft het onderwijs 

hierin te vervullen voor kinderen en jongeren vandaag in Vlaanderen?  

Deze en andere vragen stelde Pieter Lesaffer, hoofdredacteur van  

Klasse, aan minister van onderwijs Pascal Smet.
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ten je eigen keuzes kunt maken. Het 
is inzien en leren tegelijk.” 

Welke boodschap wil u aan scholen 
geven?
“Breng meer dan de feiten van de 
Eerste Wereldoorlog alleen. De cen-
trale vraag is: welke lessen kunnen 
we uit deze oorlog trekken en hoe 
herken je deze situatie in situaties 
van vandaag? Het moet meer zijn 
dan een herdenking alleen. Op veel 

“Wie zich het verleden niet herinnert,  
is Gedoemd het opnieuW te beleven” 

 G. SANtAyANA

plekken in de wereld maken men-
sen nu hetzelfde mee als toen. Kijk 
maar naar Syrië. We zijn daar alle-
maal veel te weinig mee bezig. ter-
wijl we met z’n allen – ook ik - op 
het strand liggen, worden mensen 
afgeslacht. Het empathisch vermo-
gen van onze samenleving is zeer 
relatief. Een angstwekkende evo-
lutie. De herdenking van de Eer-
ste Wereldoorlog biedt de kans om 
daartegen in te gaan.”

resoluties
Het Vlaams Parlement keurde in 
het kader van herinneringseducatie 
en het herdenkingsprogramma  
100 jaar Groote Oorlog volgende 
resoluties goed:

resolutie betreffende het aanmoe-
digen van klasreizen naar sites  
gerelateerd aan de Eerste Wereld- 
oorlog voor leerlingen van het 
secundair onderwijs in het kader 
van de herdenking van ‘100 jaar 
Groote Oorlog’
23 januari 2013 - stuk 1614

resolutie betreffende het stimule-
ren van het bezoek door jongeren 
uit Vlaanderen aan de Kazerne  
Dossin, Memoriaal, Museum en  
Documentatiecentrum over  
Holocaust en Mensenrechten 
12 juni 2013 – stuk 1855

© IFFM
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piet chielens over cruciale mechanismen in Woi

Het geweten van een plek
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secabo. Itatis alissin vellupti dolut 
venderio officidunti sitatem peroviti 
tempore mporescil il ipsanti dolore 
estia quaspelest, veleni tendi dole-
str umquibus nobiti volum eum eos 
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sunt laboreh enist, ut untibus par-

8

© IFFM

© Milo-profi photography

boelaelu
Notitie
tekst invoegen uit bestand:140107 Piet Chielens.docxde geel gearceerde zin in die tekst graag uitlichten zoals ook gebeurd is in anderer artikelsde laatste § in die tekst met een url kan misschien een kleiner lettertype krijgen. Die § wijst mensen naar een filmpje en hoort dus als dusdanig niet tot de tekst



9

autem assunt estium aliquaes com-
nimi, odis magnimintur as a siminti 
beaqui quamus num solorecte repra 
pre, te accum dolecuptur?
It et es cum dolupit apel id quas do-
lest, sed et omni beaquod ipicitius 
quiscitature simaxim quunt quam, 
ut et mo cum res il isqui accum ute 
conse natatur rest voluptatur? Qui 
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Twee verhalen over hoe WOI herinneren
in de klaspraktijk
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ChrIStmaS truCe
“de kinderen weten waarom ze 
daar ter plekke voetbal spelen”

Een foto waarop te zien is hoe grootvader uit handen 
van Koning Albert I het Ijzerkruis ontvangt,  is voor 
Philippe Servais, leerkracht van het vierde leerjaar 
van het OLVO uit Oostende aanleiding om zich te 
verdiepen in de geschiedenis en de verhalen van 
WOI. De verhalen over de spontane kerstbestanden 
van 1914 waarbij soldaten aan het front even voetbal 
spelen met elkaar en chocolade en sigaretten rui-
len, grijpen Philippe erg aan. Hij begrijpt meteen de 
kansen van dit verhaal om met de kinderen uit zijn 
klas te reflecteren over het oorlogsverleden.

“Alles begint bij het aanreiken van een correct 
historisch kader.” vertelt Philippe. De grote lijnen 
van het historische verhaal maakt hij concreter en 
tastbaarder door het lezen en beluisteren van de 
getuigenissen van een Britse, Duitse en Belgische 
soldaat. Maar het project eindigt met een actuele 
vraag aan de kinderen: “Hoe kunnen we dit verleden 
herdenken?” De kinderen geven daar zeer verschil-
lende antwoorden op. toch vind je in elk antwoord 
een actieve reactie: op zoek gaan naar plekken waar 
het effectief gebeurd is en  die plaatsen bezoeken; 
kerstliederen zingen in verschillende talen; het na-
spelen van gebeurtenissen zoals: uit de loopgraven 
komen, zwaaien met witte doeken, uitdelen van ca-
deautjes (sigaretten, drank, cake, …), begraven van 
de doden, baard trimmen tussen vijanden die even 
vrienden werden en natuurlijk de voetbalmatch 
waarbij een soldaat zomaar  een bal in het veld 
gooide. De kinderen spelen dit na en zijn verwon-
derd dat het toen allemaal zonder scheidsrechter 
kon.” Een goede voorbereiding in de klas zorgt er-
voor dat het een educatief spel wordt. De kinderen 
weten waarom ze daar ter plekke voetbal spelen.

Philippe vertrekt vanuit het prentenboek ‘De oor-
log’ van Anaïs Vaugelade over de zinloosheid van de  
oorlog.

Bekijk ook: www.klascement.net/43797

© Philippe Servais
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Boekentip:

CHIELENS, WIM,  
Het droommuseum van Dre, 
uitgeverij Hannibal

Dit boek is een tocht door 
de Eerste Wereldoorlog voor 
kinderen van over de hele 
wereld. Het werd geschreven 
door auteurs die zelf als kind 
opgroeiden in de frontstreek.

Als je aan WOI denkt denk je waarschijnlijk niet 
meteen aan het Limburgse stadje Bree. toch is 
Bree uitermate interessant voor een project rond 
WOI. Honderd jaar geleden was het leven in Bree 
turbulent. Er doen nog steeds verhalen de ronde 
over deze woelige periode. Een spionne en zelfs de 
toenmalige secretaris van koning Albert I kwamen 
uit Bree. Ook de nabijheid van het neutrale Neder-
land maakte Bree tot een mogelijke halte in een 
ontsnappingsroute. Daarom trok de Duitse bezetter 
een elektrische versperring op aan de grens tussen 
België en Nederland. Algauw werd dit de doden-
draad genoemd: de grens tussen oorlog en vrede.

Meer dan aanleiding genoeg dus voor een WOI-pro-
ject van de lerarenopleiding van de KHLim en de 
middenschool Heilig Hartinstituut Bree in samen-
werking met CANON Cultuurcel. De studenten van 
de richting Project Kunstvakken (PKV) stonden in 
voor de begeleiding van verschillende klassen uit de 
middenschool. De mogelijkheden van de omgeving 
werden door de studenten ten volle benut. Ook de 
implementatie van media kreeg veel aandacht.

In het eerste semester monteerde iedere student 
een filmpje over de Groote Oorlog in Bree. Veel oor-
logsthema’s zijn in de loop van de week de revue 
gepasseerd. Allerlei media, zoals een game, een 
studio-opname, interviews, … , werden gebruikt om 
het oorlogsverleden voor de twaalfjarigen te ont-
sluiten. Het bezoeken van verschillende plekken in 
de omgeving van de middenschool wekten het oor-
logsverleden tot leven.

De bijdragen van de KHLim-studenten hebben een 
plaats gekregen op het Ingebeeld-platform van de 
CANON Cultuurcel. Ga zeker een kijkje nemen! 
www.canoncc.be/dodendraad

De DoDenDraaD Van Bree
sporen van Woi in de eigen  
omgeving
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“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 uitbuiting en dat niet vergeten 
mag worden.”

Zo wordt herinneringseducatie om-
schreven door het Bijzonder Comité voor 
Herinneringseducatie. In het document 
“toetssteen Herinneringseducatie” geeft 
het Comité verder vorm aan deze visie 
en bundelt ze 40 reflectievragen en tips 
waaraan je je eigen lessen en projecten 
over herinneringseducatie kan toetsen.

De provincie West-Vlaanderen nam van-
uit het “netwerk oorlog en vrede in de 
Westhoek” het initiatief dit document te 
concretiseren voor de herdenking van 
WOI. Dat is de “toetssteen 14-18” die je 
als bijlage bij deze  inspiratiebrochure 
toegestuurd krijgt. 

De toetssteen 14-18 is ook download-
baar via www.west-vlaanderen.be

12
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1. Herinneringseducatie brengt niet alleen kennis over het ver-
leden bij. Herinneringseducatie doet leerlingen het verleden 
begrijpen vanuit een betrokken houding. Het daagt hen uit om  
vanuit deze geschiedenis te reflecteren over het heden. 

2. Ga op zoek naar tijdloze mechanismen zoals propaganda, uit-
sluiting en machtsmisbruik.

3. Heb aandacht voor hoopvolle verhalen. Mensen voeren oorlog, 
maar verzetten zich er ook tegen. 

4. Ben je ervan bewust dat hetzelfde conflict afhankelijk van plek 
en tijd andere herinneringen oproept bij verschillende culturen 
of groepen mensen.

5. Historische empathie wil menselijke keuzes begrijpen en is 
niet louter meeleven met slachtoffers of het veroordelen van 
daders.

6. Vertel persoonlijke verhalen om onverschilligheid over de  
oorlog weg te werken. Persoonlijke verhalen tonen dat het  
historische verhaal geen zwart-witverhaal is.

7. Leren over oorlog kan hevige reacties losweken. Hou in het bij-
zonder rekening met jonge leerlingen en leerlingen met een 
eigen oorlogsverleden.

8. Wees voorzichtig met het naspelen van historische gebeurte-
nissen. Het mag geen “spel” worden.

9. Herdenkingen en ooggetuigen vergroten de betrokkenheid  
van je leerlingen. Blijf er van bewust dat ze soms een gekleurd 
verhaal vertellen. 

10. Vertel leerlingen niet WAt ze moeten denken, maar DAt ze 
moeten denken.

Start to remember!
Benieuwd hoe jij aan herinneringseducatie doet 
of zou doen? Geef antwoord op een 20-tal vra-
gen over herinneringseducatie en ontvang een 
rapport op maat. De test wil je op weg zetten en 
laat je nadenken over enkele basisprincipes van 
herinneringseducatie. 

Alle informatie vind je op 
www.herinneringseducatie.be

toetsstenen herinnerinGseducatie

10 wenken voor  
kwaliteitsvolle herinnerings
educatie in de klas!H
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In 2014 vangt op uiteenlopende ma-
nieren de eeuwherdenking van de 
Eerste Wereldoorlog aan. In heel 
het land broeit er wat. Het In Flan-
ders Fields Museum gaat in deze 
herdenkingsperiode zijn verant-
woordelijkheid niet uit de weg: se-
dert enkele jaren werd besloten om 
een inclusieve namenlijst samen te 
stellen van alle slachtoffers, zowel 
burgerlijk als militair, eender wel-
ke nationaliteit, van wie het over-
lijden gelinkt is aan WOI in België. 
Een schatting leerde dat zo’n lijst al 
gauw 600.000 namen zou bevatten. 
Met de hulp van velen is het om-
vangrijke werk intussen al ver ge-
vorderd, maar nog lang niet af.

Met name voor de Belgische bur-
gerslachtoffers is er nog heel wat 
opzoekingswerk. Om deze cate-

gorie slachtoffers grondig in kaart 
te brengen is een breed gedragen 
medewerking cruciaal. In het ideale 
geval wordt dat een medewerking 
die het hele Belgische grondgebied 
bestrijkt. Daarom lanceren wij een 
oproep naar de leerkrachten en 
scholen langs beide kanten van de 
taalgrens. Zoek in jouw dorp of stad 
het oorlogsmonument op en voeg 
de vermelde gegevens toe aan de 
namenlijst. Vervolgens hopen we 
dat je op zoek gaat naar wie die 
mensen waren en wat hen overko-
men is. Wij geloven dat het de moei-
te waard is om deze opdracht toe te 
vertrouwen aan je leerlingen. 

tussen 2014 en 2018 zullen alle 
slachtoffers dag-aan-dag herdacht 
worden in het In Flanders Fields 
Museum. 

Meewerken aan  
De Namenlijst?
In Flanders Fields Museum
Sint-Maartensplein 3
8900 Ieper
057 / 239 450
kenniscentrum@ieper.be 
denamenlijst@ieper.be 
www.inflandersfields.be

“Wie in contact treedt met de 
lokale Geschiedenis van zijn of 
haar dorp, zal voor altijd in een 
ander dorp Wonen. niet Weten 
Wat op zijn streek Gebeurde, is 
vreemdelinG zijn” – zo liet meester 
tamboryn het destijds drukken 
op de omslaG van zijn heemkundiG 
Werkje over elverdinGe Waar hij tot 
in 1923 hoofdonderWijzer Was

de namenlijst

Een participatief herdenkingsproject  
van WOI in België
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tijdens een conferentie in Londen 
over “hoe jongeren engageren in de 
betekenis van WOI vandaag” spra-
ken we historica Sophie De Schaep-
drijver. Openhartig en vrij vertelt  ze 
over de kansen die de herdenking 
biedt, de cruciale rol van leerkrach-
ten daarin maar ook over de eigen 
(school)ervaringen en drijfveren.

Wat is uw eigen eerste herinne-
ring? hoe ver graaft de historica in 
eigen ervaring?
Mijn “historische” denken is, geloof 
ik, ontstaan doordat mijn vader jong 
is gestorven. Ik was toen zes jaar 
oud. Zo ga je al snel de tijd indelen 
in “vóór” en “nà”. Zo ga je denken in 
termen van tijdperken.
Een wat vreugdevoller entree in de 
geschiedenis vormen de historische 
BBC-series die op de toenmalige 
Brt werden uitgezonden. Ik heb 
“Elizabeth r” met Glenda Jackson 
ademloos bekeken.

Is er een leerkracht die in uw le-
ven een belangrijke rol heeft ge-
speeld? heeft er iemand een zeke-
re interesse, een talent in u wakker 
gemaakt? een passie voor geschie-
denis eventueel? 
Mijn betreurde leraar moraal, de dit 
jaar te jong overleden ronny Buyl 
van het Atheneum van Aalst, heeft 
bijzonder bijgedragen tot mijn leer-
plezier met zijn gepassioneerde en 
tegelijk onderkoeld-geestige les-
stijl. Hij slaagde er altijd in onze 
klas tot verhitte discussies op te 
zwepen. En verder mochten we 
met hem op reis naar het toen nog 
bestaande Joegoslavië, naar Hon-
garije en naar Bulgarije. Gouden 
herinneringen.
De liefde voor het Engels en voor de 
Engelse literatuur heb ik van een 
tragischer wijze nog jonger gestor-
ven leraar, Hugo tas.” Iemand die 
de taal die hij onderwees, zo grondig 
kende en zo passioneel overbracht 

dat je wel meegesleept moest wor-
den, ook al ging het bijvoorbeeld 
om de meer technische kanten van 
grammatica. Hij was een zeer gees-
tig leerkracht, zoiets blijft je bij en 
helpt je leren. Dat ik al vrij snel in 
mijn loopbaan in het Engels kon 
beginnen schrijven en onderwijzen, 
heb ik geheel aan Hugo tas te dan-
ken. Ik zal er altijd spijt van hebben 
dat ik hem niet heb bedankt toen het 
nog kon.

tja, als het aan de lessen geschie-
denis op school had gelegen, dan 
was ik nooit historica geworden. De 
geschiedenislessen waren op het 
bizarre af zouteloos en van interes-
se ontdaan. Eén leerkracht wist dat 
geloof ik zelf ook en was maar hele-
maal opgehouden met lesgeven. Hij 
zat gewoon het hele uur lang over 
de staatshervorming te praten met 
de twee of drie leerlingen die zich 
daarvoor interesseerden. Daar was 
ik niet bij. Net als de rest maakte ik 
alvast het huiswerk wiskunde af.

hoe zag het leven van schoolmees-
ters en kinderen er uit tijdens WoI? 
Wat was de impact van de oorlog op 
het leven en het werk in de klas?
In bezet België ging het onderwijs 
op het lagere en middelbare school-
niveau in eerste instantie gewoon 
door. Her en der werden er leer-
krachten opgepakt omdat ze deden 
wat niet mocht: vaderlandslievende 
onderwerpen geven voor opstel-
len of toelaten dat de leerlingen 
de “Brabançonne” zongen bijvoor-
beeld. 

Mettertijd werden de kolen schaars 
en in 1917-1918 werden vele scho-
len gesloten.  Zo hebben veel leer-
lingen maanden onderwijs gemist. 
 
Meer in het algemeen waren kinde-
ren nauw betrokken bij de oorlog. Ze 
hoorden, zagen en voelden om hen 

intervieW met historica sophie de schaepdrijver

“Geen woorden, maar dagen 
  vele, vele dagen”
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heen wat er gebeurde: de massa-
le vlucht in de zomer van 1914, de 
angst van hun ouders, de afwezig-
heid van sommige volwassenen, de 
aanwezigheid van het Duitse leger 
(vooral in de steden dichterbij het 
front, zoals Gent), de schaarste, en, 
vooral in West-Vlaanderen en He-
negouwen, de bombardementen. 
Ook ideologisch werden kinderen 
betrokken: ze zongen liedjes over 
de Duitse Keizer bijvoorbeeld en 
leerlingen in het middelbaar onder-
wijs waren zich zeer bewust van de 
politiek van de bezetter. Sommigen 
namen een “vaderlandse” houding 
aan, anderen vervreemdden juist 
van het “Belgische” perspectief. 
Kortom: de schooltijd was voor nie-
mand een “eiland” dat los stond van 
de werkelijkheid van de oorlog.

Welke taak ziet u voor leerkrachten 
weggelegd in de herdenking van 
WoI? Wat kunnen leerkrachten dat 
niemand anders kan, zelfs historici 
als uzelf bijvoorbeeld?
Leerkrachten zijn aanweziger dan 
wij. Ze maken deel uit van de dage-
lijkse horizon van leerlingen. Dat is 
een cruciale positie. Vanuit die rol 
kunnen ze kennis overbrengen, aan-
wijzen wat relevant is, discussies op 
gang brengen en de leerlingen aan 
het lezen brengen. Door hun aan-
wezigheid en hun tastbare interesse 
kunnen ze veel méér betekenen dan 
mensen in mijn positie.

Wanneer u in de plaats gaat staan 
van een leerkracht vandaag, wat 
zou u zeker behandelen in de klas? 
Wat is volgens u essentieel om mee 
te geven aan de volgende genera-
tie over de geschiedenis van deze 
oorlog?
Als leerkracht in het basisonder-
wijs zou ik de nadruk leggen op de 
enorme tol die de oorlog eiste, op de 
omstandigheden in de loopgraven,
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op het (over)leven in het bezette 
land. Kortom, op de levensomstan-
digheden en op het feit dat zoveel 
dingen die veel hedendaagse kin-
deren vanzelfsprekend vinden, dat 
toen helemaal niet waren. Ik denk 
dan aan materieel welzijn, zeker-
heid en veiligheid, kunnen rekenen 
op de aanwezigheid van je ouders, 
eten op tafel, niet bang moeten zijn 
voor wapengeweld, vernieling, hon-
ger, epidemies, ... . Zo zou je eventu-
eel ook een parallel kunnen trekken 
met kinderen die vandaag opgroeien 
in omstandigheden die lijken op die 
van Belgische kinderen in ’14-’18. 

Leerkrachten uit het secundair on-
derwijs kunnen al wat meer afstap-
pen van de “eigen belevingswereld” 
en dieper ingaan op de wereld van 
1914-1918. De internationale dimen-
sie niet schuwen ! Hoe zag Europa er 
toen uit? Wat waren de grote rijken 
van toen: het Britse, Duitse, Oos-
tenrijks-Hongaarse, russische, Ot-
tomaanse rijk? Welke rol speelt het 
overzeese imperialisme? Waren de 
V.S. toen al een grootmacht? Wie had 
toen het grootste leger? Hoe werden 
die legers in stand gehouden? Waar 
ging het om bij deze oorlog? Welke 
illusies sloeg de oorlog de bodem in? 
Welke rechten hadden vrouwen toen? 
Welke rol speelden zij in de oorlog? 
Wie waren de grote spelers uit de 
oorlog? Waarom is het van belang dat 
wij iets meer weten over die mensen 
- keizer Wilhelm II, rosa Luxemburg, 
Lenin om er maar enkele te noemen.
Ik zou niet aarzelen om de leer-
lingen aan te zetten tot lezen, en 
dan vooral aangrijpende teksten 
als “Van het westelijk front geen 
nieuws” de Britse oorlogspoëzie, 
stukken uit het dagboek van Virginie 
Loveling. Er liggen heel wat kansen 
in het werken met oorlogskunst, en 
muziek. Kortom: ’14-’18 aangrijpen 
om een brok tastbare kennis over de 
wereldoorlog over te dragen. De les-
sen geschiedenis mogen best even 
“moeilijk” zijn als de lessen weten-
schap en wiskunde.

Is het belangrijk deze oorlog te 
herdenken? Waarom doen we dat? 
Welke begrippen of inhouden zijn 
daarin voor u cruciaal? 
Het is vooral belangrijk deze oorlog 
te kennen. We grijpen al snel naar 
de makkelijke herdenking, zonder 

kunnen allemaal de interesse van 
leerlingen wekken. 

In Londen sloot u uw lezing af met 
de termen « archeologie en lief-
de ». Vanwaar deze begrippen?
Beide begrippen definiëren voor mij 
het vak geschiedenis. Archeologie 
behoedt ons voor zelfgenoegzaam-

zijn in wat zich bij hen om de hoek 
heeft afgespeeld. Of beter: het is 
zaak, dat “bij hen om de hoek” te 
koppelen aan wereldwijde gebeur-
tenissen.  

Ziet u in de omgang met deze ge-
schiedenis en herdenking een rol 
weggelegd voor kunst en cultuur?
Ik ben zelf tot ’14-’18 gekomen door 
de literatuur, niet door een “pure” 
historische belangstelling. Dus, ja: 
poëzie, korte verhalen, en tevens 
schilderkunst, grafiek, beeldhouw-
kunst, muziek (ook “lichte” muziek) 

heid. We moeten het verleden om-
zichtig benaderen, wetend dat we 
werken met scherven en brokken 
en dat al onze pogingen om een ver-
loren wereld te reconstrueren, niet 
meer zijn dat dát : pogingen, hypo-
theses. En met “liefde” bedoel ik: 
moeite doen vóór. Liefde en passie 
uiten zich uiteindelijk op één ma-
nier: door moeite te doen, door er-
gens tijd in te stoppen. 

Of om het met een woordspeling te 
zeggen: geen woorden, maar dagen. 
(Vele, vele dagen.). 

de moeite te nemen om over de 
oorlog na te denken. We blijven han-
gen in de vaststelling dat WOI een 
gruwel was, en dat klopt natuurlijk 
volkomen, maar we gaan niet ver-
der naar de vraag: hoe komt het dat  
die gruwel vier jaar werd volgehou-
den?
Verder ben ik helemaal voorstander 
van lokale geschiedenis en vind ik 
het belangrijk dat we dieper graven 
naar de oorlogsbeleving “bij ons”.  
Als leerkracht evenwel, zeker in het 
secundair onderwijs, vind ik het van 
belang dat de internationale dimen-
sie naar voren komt. Je mag er niet 
automatisch van uitgaan dat leerlin-
gen per definitie geïnteresseerder 

hoe komt het dat die 
GruWel vier jaar 
Werd volGehouden?

© IFFM
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Boekentip: 
DE SCHAEPDrIJVEr, SOPHIE, De Groote Oorlog. Het Koninkrijk België 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, Houtekiet, 2013

Op 4 augustus 1914 viel het grootste invasieleger tot dan toe ooit gemobili-
seerd, een klein en weinig oorlogsbereid buurland binnen. En zo begon voor 
België de Groote Oorlog. Een oorlog die leek op die van andere landen en toch 
ook weer niet. Belgiës Eerste Wereldoorlog verliep op twee fronten: in de 
modder van de IJzer en in het bezette land. Loopgraven én bezetting, gifgas én 
dwangarbeid, of twee oorlogen in één: ’14-’18 was voor België, wellicht meer 
nog dan voor andere landen in Europa, de erfzonde van de twintigste eeuw. 
Sinds de publicatie van De Groote Oorlog in 1997 heeft het onderzoek naar 
Belgiës Eerste Wereldoorlog een stroomversnelling gekend. Deze heruitga-
ve biedt een nieuwe inleiding. Het boek werd bekroond met de Arkprijs van 
het Vrije Woord.

Kijktip:
“Brave Little Belgium is een driedelige documentaire over België tijdens 
WOI. Vanop de historische plaatsen, waar de gebeurtenissen plaats grepen, 
vertelt Dr.Sophie De Schaepdrijver het volledige verhaal van ons land tijdens 
de Groote Oorlog. Zowel wat er op militair vlak gebeurde, als het verhaal 
van de burgers komt daarbij uitgebreid aan bod. Naast een aantal locaties 
in België zelf, doorkruiste Sophie De Schaepdrijver Europa en bracht o.m. 
een bezoek aan de brug in Sarajevo waar de Oostenrijkse kroonprins Franz 
Ferdinand werd vermoord, de treinwagon in Compiègne waar de Wapenstil-
stand werd gesloten en de Spiegelzaal in het kasteel van Versailles waar 
uiteindelijk de vrede werd getekend. Onderweg praat Sophie met een aan-
tal experten die het verhaal verder aanvullen en verduidelijken, zoals Piet 
Chielens (coördinator van het In Flanders Fields Museum in Ieper), Marga-
ret Macmillan (Brits historica en auteur van het boek ‘Paris 1919’) en Alan 
Kramer (Iers historicus en auteur van het boek ‘German Atrocities’). Het 
programma maakt gebruik van luchtopnamen, historische foto’s en filmop-
namen en digitale beeldbewerkingen die de gebeurtenissen van 100 jaar ge-
leden opnieuw tot leven brengen. Scenario en regie van Brave Little Belgium 
is in handen van Mark De Geest, auteur van het gelijknamige boek, waarin 
hij dertien van de meest boeiende verhalen uit WOI vertelt. De reeks is vanaf 
maart te bekijken op Canvas.

Boekentip:
DE GEESt, MArK, Brave Little Belgium, 
Manteau, 2013

Wat schreef koning Albert in zijn brief aan de Duitse keizer, in een poging 
om een Duitse inval in ons land te vermijden? Hoe slaagden de Britten erin 
meer dan twintig tunnels te graven onder de Duitse verdedigingslinie nabij 
Mesen? En hoe overleefden de soldaten vier jaar lang in de loopgraven? 
Waarom werd in 1915 langs de grens tussen België en Nederland de ‘Do-
dendraad’ opgericht, en wie riskeerde zijn leven om door deze levensge-
vaarlijke versperring te geraken? Welke rol speelde de Engelse verpleeg-
ster Edith Cavell in het spionagenetwerk van de geallieerden in Brussel? 
Op deze en andere vragen geeft Mark De Geest een gedetailleerd antwoord 
in dertien boeiende verhalen. 
 



18

Café De Wattman op de Draakplaats 
in Antwerpen. Ik ontmoet er Pieter 
Serrien, auteur van tranen over 
Mortsel en Oorlogsdagen (Man-
teau) en oprichter van Geheugen 
Collectief, een historisch onder-
zoeksbureau. Hij komt net van de 
Merodeschool in de buurt, waar hij 
als spreker aan kinderen van 10 jaar 
is gaan vertellen over oorlog. Daar-
naast is Pieter ook zelf een bevlogen 
leraar geschiedenis in het derde en 
vierde jaar van het Sint-ritacollege 
in Kontich. “Een halftijdse job die ik 
niet wil opgeven, omdat ik het con-
tact met jongeren zou missen.” We 
praten met hem over de Groote Oor-
log op de (grote) school. 

“WOI komt aan bod in de leerstof van 
het vijfde jaar. Maar er liggen in het 
vakoverschrijdend werken ook an-
dere kansen om met het thema van 
de Eerste Wereldoorlog aan de slag 
te gaan. Waarom de logboeken die 
leerlingen in het derde jaar voor Ne-
derlands schrijven niet eens naast 
de vertelstijl leggen van leeftijdsge-
noten 100 jaar geleden? Of voor de 
lessen Frans een dagboek lezen uit 
die tijd? Je bent dan met taal bezig 
én met geschiedenis. Als geschie-
denisleraar kan je dan ondersteu-
ning bieden.

Op Sint-rita gaan we met de zesde-
jaars naar Ieper. Samen met colle-
ga’s vind ik niet dat je leerlingen zo-
maar naar een begraafplaats brengt 
om dan te zeggen: “sta daar maar 
eens bij stil. Zie maar eens hoe erg 
dat dat is.” Dan lok je gewoon uit 
dat leerlingen zich afschermen en 
zeggen: dat is zo lang geleden, daar 
hebben wij niets mee. Ik heb een 
inleefspel gemaakt op basis van de 
getuigenissen die de historica Lynn 
McDonald heeft verzameld. Leerlin-
gen worden getuigen en zijn op die 

manier ook automatisch betrokken: 
ze ontdekken door mekaar te bevra-
gen wat er allemaal gebeurd is. 

Kinderen en jongeren hebben wel 
vaker niet door wat oorlog is. Ze 
kijken naar televisie en vergelijken 
met de toestand in Syrië en Afgha-
nistan. Maar wat het is om vier jaar 

zijn een manier om die oorlogstijd te 
beleven: De Hondeneters (14+) van 
Marita De Sterck bijvoorbeeld, of 
Het meisje en de soldaat (10+) van 
Aline Sax.

Als leraar kan je ook op zoek gaan 
naar je eigen voorgeschiedenis. Mijn 
overgrootmoeder is gevlucht naar 

“ik zou bij een bombardement net  
hetzelfde doen als mijn GetuiGe:  
GeWoon stil blijven staan.” 

in loopgraven te leven en niet eens 
contact te kunnen nemen met fa-
milie, niet eens te kunnen schrijven 
naar je ouders, zegt vaak veel meer. 
Ik heb zonet in de lagere school één 
van de verhalen uit mijn boek Oor-
logsdagen verteld: dat over Alfons,  
een 8-jarige jongen uit Aalst die 
vanuit zijn blik het leven in die tijd 
beschrijft. Voor kinderen is dat veel 
concreter, ook al komen daarin geen 
loopgraven voor.  Goede verhalen 

Nederland, net zoals één miljoen 
andere Belgen. Zo’n eigen verhaal 
- hoe klein ook - stimuleert ook je 
leerlingen om zélf op zoek te gaan. 
Om vragen te stellen over die oor-
log, om de gevolgen van zo’n oorlog 
binnen de eigen familie te leren ken-
nen. Een jongen in de klas van daar-
net vertelde dat zijn overgrootvader 
zijn been was kwijtgeraakt en daar-
na aan de verwonding was gestor-
ven, waarschijnlijk door koudvuur. 

hoe via persoonlijke verhalen de oorloG  

een plaats Geven  bij kinderen en jongeren
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Voor mijn boek tranen over Mort-
sel (over WO II n.v.d.r.) zijn leerlin-
gen uit vijf verschillende scholen 
er op uit getrokken. Niet als beste 
onderzoekers, maar wel als goede 
luisteraars. We hebben op die ma-
nier heel veel verhalen opgetekend 
en zij werden zelf totaal meegezo-
gen in wat ‘hun’ getuigen allemaal 
vertelden. Zo verwees een meisje 
later op school bij de vraag wat ze 
zou doen als er vandaag plots een 
bombardement zou zijn, spontaan 
naar haar getuige: “Hetzelfde als 
mijn getuige. Gewoon stil blijven 
staan.” Zoiets bereik je niet door 
zelf urenlang te vertellen hoe erg 
zo’n oorlog wel is. Betrokkenheid is 
toch wel iets heel bijzonders. Geef 
leerlingen het gevoel dat ze mee de 
geschiedenis doorvertellen. trap 
daarom ook niet in de val van exclu-
siviteit: met enkele (geselecteerde) 
leerlingen veel doen. Daag de hele 
ploeg uit!

De verhalen over WOI zijn amper 
doorverteld. We hebben geen laat-
ste getuigen meer. Dus moeten 
we via andere kanalen de verhalen 
oprakelen: bronnenonderzoek bij-
voorbeeld, te beginnen bij je eigen 
(school)buurt. De erfgoedcellen 
dragen daar een verantwoordelijk-
heid om informatie te bundelen en 
scholen die via een project op zoek 
willen gaan wegwijs te maken. In de 
interculturele context van vandaag 
is het daarbij belangrijk ook de ver-
halen van andere nationaliteiten te 
vertellen: hoe hard de Congolezen 
hebben gevochten bijvoorbeeld. Via 
de namenlijsten van burgerslacht-
offers en oorlogsslachtoffers krijg 
je al een bredere kijk op wie er ook 
hier in de oorlog is gestorven. Maar 
door al je leerlingen, zeker in een 
interculturele context, hun familie-
verhalen te laten opzoeken en ver-

tellen, ga je ook op stukken geschie-
denis botsen waar je zelf nog nooit 
eerder van hebt gehoord.

Een goede beschikbaarheid van 
beeldmateriaal is voor leerkrachten 
ook belangrijk. Geordend en over-
zichtelijk, met lestips of concrete 
projectvoorbeelden dat lijkt me een 
belangrijke drempel om te overwin-
nen. Budget om uitstappen te ma-
ken, daar ligt ook een drempel, al 
vind ik ook dat er veel te snel op de 
bus wordt gestapt. Kijk naar de mo-
gelijkheden in je buurt. Dat zou een 
van de mooie resultaten van de her-
denking kunnen zijn. Dat we ontdek-
ken wat onze onmiddellijk omgeving 
ook te bieden heeft. Dat een school 
de dialoog aangaat met de lokale 
heemkundige kring en haar vrijwilli-
gers. Of omgekeerd. Een samenwer-
king die duurzaam kan worden. Mis-
schien kan je als leraar vanuit een 

Boekentip: 
SErrIEN, Pieter, Oorlogsda-
gen, Manteau, 2013

Historicus Pieter Serrien laat 
in Oorlogsdagen de minder 
bekende ooggetuigen aan het 
woord, zij die als gewone bur-
gers aan de bezette kant van 
Vlaanderen leefden. Meer dan 
dertig dagboekschrijvers nemen 
de lezer mee naar het dagelijks 
leven tijdens de Grote Oorlog. In 
hun dagboeken volgen we het 
chronologische relaas van hun 
overleven onder een vijandige 
bezetting waar maar geen einde 
aan leek te komen.

wandeling rond de school onderzoe-
ken waar de straatnamen vandaan 
komen? Vele verwijzen naar oorlogs-
slachtoffers, misschien kom je zo bij 
de dodendraad, brievensmokkelaars 
en rantsoeneringen uit. 

Met het Geheugen Collectief, mijn 
andere job, doen we historisch 
onderzoek in opdracht en dus op 
maat. Daardoor ben ik nog meer 
gaan realiseren hoeveel schatten 
aan informatie ook letterlijk binnen 
het bereik van scholen liggen. Ga 
(via cultuurkuur.be n.v.d.r.) op zoek 
naar lokale oorlogsmonumenten, 
de plaatselijke heemkundige kring 
of  erfgoedcel waarmee je kan sa-
menwerken. Met het Geheugen 
Collectief geven we lezingen, of 
begeleiden we projecten op school, 
ondersteund door dynamo3. En zo 
kom ik weer bij jullie terecht (lacht). 
www.geheugencollectief.be

“leerkrachten moet je niet dWinGen; forceren  
Werkt averechts. nodiG ze uit, inspireer ze,  
reik bronnen aan, Geef ze een overzicht…   
onderschat vooral niet Wat er allemaal noG  
op hen afkomt. sommiGen zien immers door 
de bomen het bos niet meer. de herdenkinG is  
maar één van de vele dinGen...”

19



20

dynamo3:  
Wil je zelf projectmatig aan de slag gaan rond de herdenking van WOI? Wil je daar-
bij een externe culturele partner betrekken? Surf naar www.dynamo3.be. Maak een 
dynamoPLAN aan, ga met dynamoOPWEG gratis met de Lijn naar een cultuurschakel 
in de buurt en vraag tot 1500 euro subsidie aan via dynamoPrOJECt. dynamo3 is een 
initiatief van CANON Cultuurcel

Contact: dynamo@ond.vlaanderen.be  Info: www.dynamo3.be

 

prins filipsfonds
Het Prins Filipfonds wil scholen uit het lager en secundair onderwijs aanmoedigen om 
uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere Gemeenschappen van België. 
De bedoeling is het verdiepen van de talenkennis en het verruimen van de cultuur door 
de ontdekking van elkaars achtergrond, met respect voor elkaars eigenheid. In het teken 
van de herdenking van WOI, biedt het Prins Filipfonds de mogelijkheid om in het uit-
wisselingsproject aandacht te besteden aan dit eerste wereldconflict. Het gaat om een 
financiële steun van €500 tot €2500. 

Info: www.prins-filipfonds.org

etWinninG:  
samenWerken met scholen in europa 
rond het thema van de herdenking van WOI zal etwinning online events, projectpakket-
ten en een speciale wedstrijdprijs voor projecten aanbieden.  Door samen te werken met 
leeftijdsgenoten in andere Europese landen wordt deze materie levendiger. Leerlingen 
leren de verschillende historische contexten en invalshoeken kennen, ze kunnen discus-
siëren over de actualiteit en linken leggen met het verleden in samenwerking met hun 
Europese leeftijdsgenoten.  
etwinning biedt leerkrachten en leerlingen een veilige onlineomgeving - de twinspace - 
met verscheidene tools om samen te werken en te communiceren.

Contact: info@etwinning.be
Info: www.etwinning.be

projectloket
Het Projectloket is een digitaal platform waar een zo ruim mogelijk subsidie-aanbod 
wordt ontsloten ter ondersteuning van schoolprojecten. De ondersteuningsvormen kun-
nen zowel logistiek als financieel zijn. Naast een uitgebreide lijst van projectsubsidies, 
gratis en bijna gratis materiaal of diensten worden er ook een aantal interessante tips 
meegegeven. 

Info: www.projectloket.be

kleur bekennen
reflectie en actie kan door projectwerking. Kleur Bekennen kan jou hierin ondersteu-
nen. Hun educatieve medewerkers begeleiden jou graag bij het opzetten van een project 
rond herinneringseducatie met een link naar het zuiden en de wereld. Hoe vraag je fi-
nanciële ondersteuning en begeleiding aan? Heb je educatieve materialen nodig om je 
project te verrijken? Ga zeker een kijkje nemen op www.kleurbekennen.be

Ondersteuning voor je project?
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Vormingsaanbod 
rond herdenkinG Woi

‘De Tegenstem’ – Forumdag 
van het Bijzonder Comité voor 
herinneringseducatie
Op 25 maart kan je terecht op de na-
scholingsdag van herinneringsedu-
catie. Dit jaar wordt er ingezoomd 
op ‘de tegenstem’. Die vind je in 
alle historische conflictsituaties 
terug. tegenstemmen willen zich 
verzetten tegen oorlog, uitbuiting 
en intolerantie en komen op voor de 
mensenrechten. In de voormiddag 
komen een reeks sprekers aan het 
woord over historische tegenstem-
men, zoals Che Guevara of Nelson 
Mandela, de Cubaanse dictatuur 
onder Batista, of de Eerste Wereld-
oorlog.  In de namiddag word je tij-
dens enkele gesprekken uitgedaagd 
om na te denken over tegenstem-
men vandaag. Waarom zijn ze no-
dig? Hoe ga je ermee om?  Hoe krij-
gen ze vorm in de (sociale) media? 

Wanneer: 
25 maart 2014
Waar: 
Consciencegebouw,Koning Albert 
II-laan 15, 1210 Brussel
alle info: 
www.herinneringseducatie.be

‘De Groote Oorlog anders 
bekeken’ – Tweedaags Interna
tionaal Congres Herinnerings
educatie
In het kader van de herdenking van 
100 jaar Eerste Wereldoorlog orga-
niseert de Katholieke Hogeschool 
VIVES op dinsdag 21 en woensdag 
22 oktober 2014 het tweedaags in-
ternationaal congres “De Groote 
Oorlog anders bekeken” in Kortrijk.  

Hoe gaan verschillende samenlevin-
gen om met het fenomeen oorlog?  
Welke impact heeft de Groote Oor-
log hierop gehad ? Welke factoren 
spelen hierbij een rol?  tijdens de 
eerste dag laten Adam Hochschild 
(VS), Marc reynebeau, Kaat Wils, 
Georgi Verbeeck en Anne Morelli  
hun licht schijnen over deze vra-
gen.  Als afsluiter brengen Kees en 
Chrisje Brants & the trench Octet 
de voorstelling “Velden van weleer”.

Woensdag 22 oktober 2014 bestaat 
uit een mix van workshops, voor-
stellingen en lezingen. Hierbij wordt  
duidelijk gemaakt hoe de Groote 
Oorlog gevarieerd aan bod kan ko-
men in het onderwijs en het soci-
aal-cultureel werk. 

Omdat het voor scholen uit het lager 
onderwijs bijna onmogelijk is om le-
raren vrij te stellen van hun lesop-
dracht om dit unieke evenement 
bij te wonen, doet de Katholieke 
Hogeschool VIVES campus torhout 
een uitzonderlijk voorstel. Je kan 
je laten vervangen door een van de 
derdejaarsstudenten die tijdens het 
congres jouw lessen overnemen.

Inschrijven mogelijk vanaf 1 mei 
2014 via www.eekhoutcentrum.be

Een initiatief van Katholieke Ho-
geschool VIVES i.s.m. Provincie 
West-Vlaanderen, Oorlog en Vrede 
in de Westhoek, DPB Brugge, Eek-
houtcentrum, e.a. 

Wanneer:
21 en 22 oktober 2014
Waar:
Katholieke Hogeschool VIVES, Door-
niksesteenweg 145, 8500 Kortrijk
alle info:
www.eekhoutcentrum.be

‘100 jaar Groote Oorlog,  
Tegen de stroom in’ –  
Kleur Bekennen en provincie 
WestVlaanderen
Wereldoorlog I staat massaal in de 
belangstelling nu we herdenken dat 
die 100 jaar geleden begon. Kleur 
Bekennen gaat met jullie op zoek 
hoe je als leerkracht dit thema kan 
benaderen “tegen de stroom in”. 
Wie durfde toen ingaan tegen het 
massale enthousiasme om ten 
strijde te trekken? Hoe kwam de 
vredesgedachte tussen al dat oor-
logsgeweld tot stand?  En hoe zit 
het met verzet en vrede in conflicten 
van vandaag? tenslotte werpen we 
ook ons licht op enkele vrouwen van 
toen en nu die weiger(d)en om lou-
ter slachtoffer te zijn. De nascholing 
is gratis, inschrijven is verplicht via 
de website van Kleur Bekennen. 

De inschrijvingen worden afgeslo-
ten op 14/03/2014! Wil je mee met 
de bus? reserveer je plaats!  
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Kalender

Bezoekerscentrum Lijssenthoek  
Military Cemetery – permanent aanbod

leven en dood achter 
het front 
Ontdek de geschiedenis achter het hospitaal 
en schrijf mee aan de dagverhalen van de 
slachtoffers. In het bezoekerscentrum krijg 
je alle relevante informatie om nadien de be-
graafplaats te bezoeken. Het BC kan je met de 
klas op eigen houtje bezoeken (gratis toegan-
kelijk) of je kan een gids boeken die met jou 
op stap gaat. Als je vooraf contact opneemt, 
dan geven we je graag het dagverhaal mee of 
dan kan je aan de slag met specifieke data (bv. 
de geboortedata van je leerlingen). Vanaf het 
voorjaar 2014 is er een lesmap voor de leer-
kracht. 
Info: http://www.lijssenthoek.be 
Doelgroep: secundair onderwijs 2de en 3de 
graad / BuSO 
Prijs: gratis

Bezoekerscentrum Lijssenthoek Military  
Cemetery – permanent aanbod

ter dood veroordeeld 
Poperinge was een relatief veilige stad, net achter het front gelegen. In die be-
drieglijke rust vonden krijgsraden plaats en werden soldaten veroordeeld. Een aan-
tal kreeg de dood met de kogel. Op de binnenplaats van het stadhuis werd een aantal 
Britse soldaten geëxecuteerd.  Binnenplaats en dodencellen vormen vandaag een 
symbolische aanklacht tegen de executie. Op Poperinge New Military Cemetery lig-
gen 17 gefusilleerden begraven, een triest record. Je kan de locaties vrij bezoeken. 
Info: http://www.lijssenthoek.be
Doelgroep: secundair onderwijs 2de en 3de graad / BuSO
Prijs: gratis

Memorial Museum Passchendaele 1917 
– 13/11/2013 tot 30/11/2018

met olly door  
het museum 
De Eerste Wereldoorlog lijkt niet meteen iets 
voor kinderen, maar toch zijn ze vaak heel erg 
geboeid door dit verhaal. Samen met Olly, de 
educatieve mascotte van het Memorial Muse-
um Passchendaele 1917, ga je op verkenning 
door het museum. Al ooit eens een zware Duit-
se helm kunnen opzetten, in een ondergrondse 
schuilplaats gelopen, in loopgraven gewandeld, 
de geur van mosterdgas geroken?  Dat kan al-
lemaal in het museum. Samen met de loopgra-
ven en dugout laat dit een stevige indruk na. 
Info: http://www.passchendaele.be
Doelgroep: lager Onderwijs 2de en 3de graad  
secundair Onderwijs 1ste en 2de graad / BuO
Prijs: €3 - €5

Memorial Museum  
Passchendaele 1917   
permanent aanbod

platoon expe-
rience. beleef 
‘passchendaele 
1917’ 
Dagactiviteit met gegidst muse-
umbezoek, historische maaltijd,  
historische uitrusting , begeleide 
wandeling ‘road to Passchen-
daele’ met doe-activiteiten,  
meer dan 50 waargebeurde ver-
halen, een bezoek aan tyne Cot 
en de graven met een stil mo-
ment van reflectie en bezinning.
Info: http://www.passchendaele.be 
Doelgroep: vanaf 14 jaar 
Prijs: €25

In Flanders Fields Museum – 29/09/2014 
tot 10/10/2014

de zWarte schande 
Dagarrangement met theatermonoloog. In de 
Westhoek waren tijdens de Eerste Wereldoorlog 
meer dan 50 verschillende volksgroepen, natio-
naliteiten en culturen aanwezig. Na het muse-
umbezoek volgt een geleide bustocht langs de 
nog aanwezige ‘multiculturele sporen’. We slui-
ten de dag af met de theatermonoloog “De Zwar-
te Schande” : Maarten Schiltmeier, ex-voetba-
linternational, achterkleinkind van een Senegalese Soldaat, is op tournee door 
Vlaanderen. Hij laat ons kennismaken met zijn visie op de eerste Wereldoorlog. 
Info: http://www.inflandersfields.be
Doelgroep: secundair onderwijs 3de graad 
Prijs: €12 via Kleur Bekennen €2 tot €4 korting

Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Ant
werpen – 20/09/2014 tot 
11/01/2015

kunst in de 
Groote oorloG 
De oorlog zorgt voor een schok. 
Hoe die voelbaar is tijdens en 
kort na WOI in kunst en litera-
tuur, kan je zien in deze expo. 
Zes figuren, waaronder rik 
Wouters, Emile Verhaeren en 
Paul van Ostaijen, staan cen-
traal. Het KMSKA biedt inter-
actieve rondleidingen met op-
drachten aan.  
Info: http://www.kmska.be
Doelgroep: kleuter, lager en 
secundair onderwijs / BuO /
Prijs: toegang gratis / €50 gids 
per 15 leerlingen

  De herdenking van 100 jaar Groote Oorlog is een stimulans
   voor een ontzettend groot aanbod aan tentoonstellingen, cul-
turele activiteiten en producties, evenementen, … over heel Vlaanderen. Vaak wordt er ook een educatief luik aange-
boden. Een volledig overzicht op enkele bladzijden is onmogelijk. Daarvoor klik je door naar www.cultuurkuur.be en 
www.klascement.be. Deze inspirerende selectie geeft je alvast een idee van wat mogelijk interessant is voor je klas. 

Cultuureducatief aanbod
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Kalender

Diksmuide  Rederij Seastar – 
01/01/2014 tot 31/12/2014

ijzertocht nieuWpoort 
Ontdek de WOI-frontstreek: de IJzertocht van 
Nieuwpoort naar Diksmuide, en terug. Maak 
kennis met de vredige IJzer ooit decor van een 
van ’s werelds bloedigste oorlogen. Belang-
rijkste blikvangers tijdens deze anderhalf uurt 
durende boottocht zijn niet alleen de prachtige 
fauna en flora aan beide oevers, maar ook de 
IJzertoren en de Dodengang, stille maar le-
vendige getuigen van WO I.  Beide sites kun je 
uiteraard ook met een gids bezoeken. 
Info: http://www.seastar.be 
Doelgroep: lager onderwijs 2de en 3de graad, 
secundair onderwijs / BuO 
Prijs: €9,50 voor lager onderwijs €10 per leer-
ling

oorloGstuin 
 Groentemuseum ’t Grom SintKatelijne Waver –  
vanaf 02/06/2014
tuinieren om te overleven tijdens de Groote Oorlog. ‘t Grom legt een oorlogs-
tuin aan om de geschiedenis van de eerste wereldoorlog tot leven te brengen 
via de verhalen van gewone mensen en hun dagelijkse strijd om te overleven. 
Het getuigt over de honger en schaarste die er heersten tijdens de oorlog, 
maar ook over de veerkracht en de creativiteit van de mensen in deze regio. 
Veel groenten die toen werden gekweekt en gegeten, zijn niet meer gekend 
en worden nu “vergeten groenten” genoemd. 
Info: http://www.tgrom.be
Doelgroep: secundair onderwijs 2de en 3de graad / BuO 
Prijs: €6

Talbot House – permanent aanbod

tubby’s story tablets 
Een digitale gids door talbot House. Onze Story tablets zorgen voor 
een digitale gidsbeurt doorheen het Huis. Zonder aan de authenti-
citeit van de oude soldatenclub te raken geven ze aan leerlingen de 
juiste verhalen op de juiste plaats.  Er kan voor verschillende tours 
gekozen worden op basis van taal, lengte en niveau. Momenteel heb-
ben we een korte en een lange  tour (geschikt voor kinderen in het 
secundair onderwijs), binnenkort (Krokuskriebels 2014) komt er ook 
een tour voor kinderen uit het kleuter en lager onderwijs bij. 
Info: http://www.talbothouse.be 
Doelgroep: kleuter, lager en secundair onderwijs / BuO 
Prijs: €5

Vredescentrum van de Provincie en de Stad  
Antwerpen vzw – 03/10/2013  tot 03/11/2014

beleefparcours antWerpen 
bouWt bruGGen 
Bruggen bouwen naar de vrede. Het Vredescentrum nodigt alle klas-
sen van het 5e en 6e lj. uit om een brug te bouwen naar vrede. In een 
interactief parcours leren we over WOI, vluchtelingen en conflict. We 
praten over oorlog en vrede, maar ontcijferen ook zelf codes als ech-
te spionnen. Een leuke extra: alle deelnemende klassen mogen op  
3 oktober 2014 als eersten over de echte, tijdelijke pontonbrug. Dit 2u 
durende parcours in het Antwerpse Vleeshuis is dagelijks toeganke-
lijk na inschrijving via info@vredescentrum.be.  
Info: http://www.vredescentrum.be 
Doelgroep: lager onderwijs 3de graad / BuO
Prijs: €30 per groep van max. 25 leerlingen

Instituut voor Veteranen  NIOOO –  
01/02/2014 tot 31/12/2018

expo: de Groote oorloG in 
Grote lijnen 
De Eerste Wereldoorlog op internationaal, Belgisch 
en lokaal vlak in een reizende tentoonstelling. Een 
eenvoudig op te stellen tentoonstelling van 40 pane-
len die het verhaal van de Eerste Wereldoorlog op 
internationaal, Belgisch en lokaal vlak vertelt. De 
grote verhalen worden je uitgelegd, maar ook een 
aantal minder bekende.   De tentoonstelling wordt 
bij u aan school geleverd, opgesteld, gegidst door 
ervaren gidsen van het Instituut. 
Info: http://www.warveterans.be 
Doelgroep: lager onderwijs 3de graad, secundair on-
derwijs / BuO 
Prijs: €35
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Vlaams Vredesinstituut – 26/09/2014 tot 26/12/2014 

fototentoonstellinG: 100 jaar 
Woi verbeeld door jimmy kets 
Een fototentoonstelling die doet nadenken over herinneren & 
herdenken en oorlog & vrede.
Een nieuwe fotoreeks van fotograaf Jimmy Kets over hoe WOI 
vandaag herinnerd en herdacht wordt, is te zien op een ten-
toonstelling in de Loketten van het Vlaams Parlement. De 
foto’s sporen leerlingen aan tot reflectie en brengen de herin-
nering en herdenking tot leven in eigentijdse beelden. Samen 
met de CANON Cultuurcel loopt een educatief traject over 
deze tentoonstelling, en de raad van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie koppelt er een educatieve wandeling in 
Brussel aan. 
Info: http://www.vlaamsvredesinstituut.eu 
Doelgroep: secundair 2de en 3de graad / BuO 
Prijs: Gratis

Compagnie Maandacht – 01/09/2014 tot 18/12/2015

limburG 1914 – 1918 kleine  
verhalen in een Groote oorloG 
Op vraag van de Provincie Limburg brengt Stijn Meuris een perfor-
mance over WO1 in Limburg. Stijn laat zich inhoudelijk inspireren 
door muzikant en WO1-connaisseur Jan Swerts. De voorstelling 

start met een algemene inleiding over WO1 in 
de wereld en in België. Daarna zoomt Stijn in op 
Limburg tijdens de Groote Oorlog. Hij doet dit met 
beeldmateriaal, met kleine verhalen en met veel 
zin voor drama. 
Info: http://www.maandacht.be 
Doelgroep: secundair onderwijs 3de graad 
Prijs: €850

FotoMuseum Antwerpen –  
27/06/2014 tot 11/11/2014

shootinG ranGe  
thema-atelier 
Volg een interactieve rondleiding 
met gids in de tentoonstelling 
‘Shooting range - Fotografie in de 
vuurlinie?’ of ga actief aan de slag 
rond het thema oorlogsverslagge-
ving in een atelier. Beide formules 
maken jongeren bewust van het 
belang van visueel bewijs, archive-
ring maar ook van het subjectieve 
karakter van oorlogsbeelden. Het 
FoMu spreekt jongeren aan op hun 
kritische houding ten aanzien van 
het verleden maar ook het heden. 
Info: http://www.fomu.be 
Doelgroep: secundair onderwijs
Prijs: €120 per groep + €1 toegang

Martelarensteden 1914 – 30/03/2014 
tot 21/12/2014

educatief proGramma  
martelarensteden 
De Vlaamse Martelarensteden Aarschot, 
Leuven en Dendermonde ontwikkelen sa-
men onder de titel ‘On the road to Flanders 
Fields’ een heel aantal activiteiten en evene-
menten in 2014. De Martelarensteden wer-
den erg zwaar getroffen in de beginfase van 
de oorlog. Zo verloren heel wat burgers het 
leven en werden de stadskernen van Leuven 
en Dendermonde bijvoorbeeld grotendeels 
verwoest. Zo komen er bijvoorbeeld tentoon-
stellingen, herdenkingsevenementen, maar 
ook actieve wandelingen in deze steden. De 
drie Vlaamse Martelarensteden werken allen 
een uitgebreid educatief programma uit met een specifiek gidsenaanbod en 
een aantal schoolpublicaties rond WOI. Ook de grote tentoonstellingen ‘ra-
vage’ in museum M in Leuven en ‘tegen-Strijd’ in Dendermonde zijn erg 
geschikt als schoolbezoek.  
Info: http://www.martelarensteden1914.be 
Doelgroep: lager en secundair onderwijs / BuO 
Prijs: €3

Doorlopend vanaf voorjaar 2014 

oostende tijdens  
de Groote oorloG 
Oostende beschikt over oorlogserfgoed dat een rol 
gespeeld heeft tijdens WOI: Batterij Aachen, Fort 
Napoleon, bunkers op de site Halve Maan en Hun-
dius en overblijfselen van de Vindictive. Met de digi-
tale wandeling echte verhalen uit de Groote Oorlog 
wandel je in de voetstappen van gewone burgers en 
ontdek je hoe de oorlog invloed had op ieders leven. 
Info: www.oostende1418.be

Instituut voor Veteranen  NIOOO –  
permanent aanbod 

expo: conGo en de eerste  
WereldoorloG 
Mobiele tentoonstelling over Congo in de Eerste Wereldoorlog 
en de Congolese soldaten in België in die tijd. Een eenvoudig op 
te stellen tentoonstelling die in een 25-tal panelen 2 verhalen 
vertelt: 1. Dat van de Force Publique, het Congolese leger, in de 
Eerste Wereldoorlog (de strijd in en om de koloniën, de slag bij 
tabora, de dragers,...) 2. Dat van de 32 Congolese soldaten in 
het Belgisch leger tijdens de Eerste Wereldoorlog: wie waren ze? 
Waar kwamen ze vandaan? Wat maakten ze mee? Overleefden 
ze het? 
Info: http://www.warveterans.be
Doelgroep: secundair onderwijs / BuO 
Prijs: €35
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Koninklijk Legermuseum te Brussel – 07/02/2014 tot 26/04/2015 

14-18, dit is onze Geschiedenis! 
Naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog wordt vanaf 7 februari 2014 de grote ten-
toonstelling “14-18, dit is onze geschiedenis!” in het Koninklijk Legermuseum geopend. Het 
grote publiek zal dankzij de rijke en unieke collecties van het museum alle facetten van het 
conflict begrijpen die Europa beroerd en verzwakt hebben. De geschiedenis van het conflict 
wordt in een brede context geplaatst waarin alle actoren van dit drama aan bod komen. 
Info: http://www.expo14-18.be 
Doelgroep: lager onderwijs 2de en 3de graad, secundair onderwijs / BuO
Prijs: €6

Museum M, Leuven – 20/03/2014  
tot 01/09/2014 

ravaGe; kunst en 
cultuur in tijden 
van conflict 
In 1914 is Leuven in de as gelegd door 
de Duitse troepen. De brand van de Leu-
vense universiteitsbibliotheek veroor-
zaakte een golf van verontwaardiging 
over de hele wereld. Museum M biedt 
een bijzondere blik op  de verwoesting 
van steden en hun culturele erfgoed, 
kunstroof en propaganda, met werken 
van oude en hedendaagse kunstenaars.
Info: www.mleuven.be

Ijzertoren, Diksmuide – 
28/02/2014 

museum aan de 
ijzer 
Het Museum aan de IJzer is een in-
teractief museum van 22 verdiepin-
gen over WO1 en de Vlaamse ont-
voogding. De Ijzertoren biedt vanop 
84 meter hoogte een uitstekend 
panorama op Diksmuide en de 
Westhoek. Het museum zal vanaf 
1 maart 2014 volledig heringericht 
en geactualiseerd zijn.
Info: www.museumaandeijzer.be

In Flanders Fields Museum Ieper &  
Museum dr. Guislain, Gent – 01/11/2013  
tot 30/06/2014 

oorloG en trauma. 
medische zorG in de 
eerste WereldoorloG 
De dubbeltentoonstelling Oorlog en trauma handelt 
over ziekenzorg en psychiatrie tijdens en na WOI. Ze 
maakt duidelijk dat de aandacht ook honderd jaar 
later nog naar het lot van de mensen moet gaan. 
Info: www.museumdrguislain.be

14.10.2014 – 22.02.2015 – Stadshallen Markt Brugge

14-18 oorloG in beeld / 
bruGGe in oorloG
De herdenking van Wereldoorlog I in 
Brugge start met een dubbeltentoon-
stelling. Deze omvat een historisch luik, 
onder curatorschap van historica Sop-
hie de Schaepdrijver, en een fotogra-
fieluik, door Magnumfotograaf Carl de 
Keyzer en auteur David Van reybrou-
ck. Hierbij wordt ook werk van negen 
buitenlandse Magnumfotografen geïn-
tegreerd. Voor scholen werd een mu-
seummenu voor de derde graad lager 
onderwijs ontwikkeld en een inter-
actieve rondleiding voor de derde graad secundair onderwijs. 
Wanneer er meer algemeen over Wereldoorlog I in de klas ge-
sproken wordt, kan de inspiratiebundel voor leerkrachten zeer 
nuttig zijn. 
Info: www.brugge1418.be!

televisiereeks op Eén – vanaf 12/01/2014 

in vlaamse velden 
In Vlaamse Velden vertelt in tien afleveringen het verhaal van de Gentse familie 
Boesman die probeert te overleven tijdens WOI. Centraal in het verhaal staat 
de 15-jarige Marie, een naïeve puber die zich door haar ervaringen in de oor-
log ontpopt tot een gelouterde volwassen vrouw die gelooft in de toekomst. De 
impact van de oorlog wordt voor de familie pas echt voelbaar als de Duitsers 
hun huis bezetten. 
Info: www.een.be

MAS Antwerpen – 20/05/2014 tot april 2015 

help the belGians 
Bij het uitbreken van WOI vluchten ongeveer een miljoen Belgen 
naar Nederland en honderdduizenden naar Engeland en Frank-
rijk. Het MAS brengt een grote overzichtstentoonstelling over het 
vluchtelingenverhaal. 
Info: www.antwerpen14-18.be

Boekentip:
Het Vlaams Instituut voor de Zee heeft een themanummer uit-
gebracht onder de titel De Groote Oorlog en de Zee. Het belicht 
de belangrijke rol van de zee tijdens het conflict 14-18. De veel-
zijdige oorlogsgeschiedenis van de kuststrook en de territoriale 
wateren wordt rijk geïllustreerd en met aandacht voor de actuele 
betekenis voor het voetlicht gebracht. De brochure kan integraal 
gedownload worden via http://www.vliz.be/nl/de-grote-rede.
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de vredesprijs 

van de stad Ieper

In mei 2014 wordt voor de vijfde keer 
de driejaarlijkse Vredesprijs van de 
stad Ieper toegekend. Een internati-
onale jury nomineerde in april 2013 
vijf kandidaten. Het is een educatief 
project voor jongeren uit heel Vlaan-
deren, een project rond het thema 
vrede dat de blik van de jongeren 
richt op heel de wereld. Het unieke 
van die prijs is immers dat jongeren 
uit heel Vlaanderen de kans krijgen 
om mee te beslissen aan wie van de 
vijf genomineerden de prijs wordt 
toegekend. Om de jongeren te infor-
meren wordt een beroep gedaan op 
het onderwijs. 

Als hulp voor de leraren werd deze 
informatieve bundel uitgewerkt.
• In een eerste deel wordt de vre-

desprijs van de stad gekaderd

• Het tweede deel van deze bundel 
wordt volledig gewijd aan de vijf 
genomineerden voor de vredes-
prijs van de stad Ieper 2014.

• In het derde deel van deze bun-
del gaat de aandacht naar een 
stappenplan dat gehanteerd kan 
worden om als leerkracht actief 
aan het werk te gaan met/rond 
de vredesprijs

Stemmen is mogelijk op de website 
www.vredesprijs-ieper.be 

De verantwoordelijke leerkracht van 
de school vraagt een login aan op 
de dienst vrede en ontwikkeling van 
de stad die voor de hele school kan 
worden gebruikt. Stemmen is mo-
gelijk van 1 oktober  2013 tot en met 
30 april 2014.

Voor meer informatie over de vre-
desprijs, de genomineerden, het 
opvragen van extra didactische pak-
ketten het opvragen van een login 
kun je steeds terecht op de dienst 
vrede en ontwikkeling van de stad 
Ieper. Het didactische pakket kan 
tevens gedownload worden via de 
website www.vredesprijs-ieper.be

Filip Deheegher - Coördinator vre-
desprijs Dienst vrede en ontwikkeling

Grote Markt 34 - 8900 Ieper
tel: 057 239 214 - Fax: 057 239 276
E-mail: vrede_ontwikkeling@ieper.be
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inGebeeld 
Met Ingebeeld.be, het platform voor mediawijsheid, biedt CANON Cultuurcel  een online 
leeromgeving met relevante praktijkvoorbeelden rond mediawijsheid of mediaopvoe-
ding. Heel wat verhalen uit deze brochure kan je in beeld herbeleven via www.ingebeeld.
be, onder het thema ‘oorlog en vrede’.

In de LABruimte van het platform wordt ook Vrt materiaal ontsloten waar je als leer-
kracht mee aan de slag kan. Herbekijk er bijvoorbeeld de tV-reeks ‘ten Oorlog’ van 
Arnout Houben, Jonas Van thielen en Mikhael Cops via www.canoncc.be/tenoorlog

 

WWW.klascement.be/ 
herinnerinGs educatie 
Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH) helpt  leerkrachten bij het zoe-
ken naar educatief materiaal over herinneringseducatie. Sinds dit jaar werkt BCH nauw 
samen met het leermiddelennetwerk KlasCement.net. Je vindt er meer dan duizend 
lespakketten, bronnenmateriaal, links naar websites, cultureel aanbod, vormingsaan-
bod, … van zowel het BCH als van leerkrachten en andere aanbieders. Een schat aan 
bronnen voor wie inspiratie zoekt rond het thema.

animatiefilm en poëzie 
Naar aanleiding van de herdenking van WOI lanceren het Vlaams Audiovisueel Fonds 
(VAF) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) een uniek project. Via een wedstrijd 
kreeg een aantal makers de kans om 12 animatiefilms van één minuut te realiseren. 
Het thema ‘vrede’ loopt daarbij als rode draad doorheen de reeks. Vervolgens volgt een 
poëziewedstrijd waarbij jong talent gedichten schrijft geïnspireerd op deze korte films. 
In de loop van 2014 stellen zowel Kinepolis als de Vrt de 12 films aan het grote publiek 
voor. In het najaar volgt de publicatie van een bloemlezing met de beste uit een interna-
tionaal corpus geselecteerde gedichten over het thema ‘vrede’, de winnende en de beste 
gedichten bij de animatiefilmpjes en de dvd. In samenwerking met CANON Cultuurcel 
zet het VFL een lesbrief rond de bloemlezing op de rails.

belGian War dead reGister 
Het Instituut voor Veteranen - NIOOO – heeft een online database met biografische ge-
gevens over de gesneuvelde soldaten van het Belgisch leger 14-18. Een gratis toegan-
kelijke online database met biografische gegevens over de ongeveer 40.000 gesneuvelde 
soldaten van het Belgisch leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor een 10.000 onder 
hen bevat de pagina ook een foto. Via een zoekmotor kan je gericht op zoek gaan. De da-
tabase is ideaal voor onderzoeksprojecten met leerlingen, bv: een soldaat in de familie, 
de gesneuvelden van het dorp, enzovoort. Info: http://www.warveterans.be Doelgroep: 
secundair onderwijs / BuO  Prijs: Gratis

Inspiratie en lesmateriaal 
over WOIE

en
 g

re
ep

 u
it

boelaelu
Notitie
hier moeten 2 logo's naast elkaar staan VAF en VFL. VFL stond in vorige zetproef wel ok dacht ik. ik stuur het voor alle zekerheid nog eens mee. Bestand:VFL.jpg 

boelaelu
Notitie
hier moet nog een logo komen had ik vorige keer doorgestuurd. Bestand:logo inig new.bmp



Dichter en ontdekkingsreiziger in 
de poëzie Peter Holvoet-Hanssen 
stapte tijdens het schooljaar 2012 
– 2013 mee in het dynamoPrOJECt 
“Weltmerz” van het technisch In-
stituut Heilige Familie uit Ieper. De 
titel is een samenvoeging van ‘Welt’ 
en ‘Merz’, mondiaal en collage. De 
zinspeling op Weltschmerz of we-
reldpijn wijst op de tragedie van de 
Groote Oorlog. Deze tragedie en het 
beeldenarsenaal en ideeëngoed van 
het dadaïsme vormden de inspiratie 
tot het bouwen van een uniek gigan-
tisch groot ‘monument’ Peter Hol-
vort-Hanssen brengt zelf het relaas 
van hun zoektocht naar de ziel van 
het dadaïsme. Een oproep voor lijfe-
lijke poëzie!

Free Your mInD 
door Peter HolvoetHanssen
De ‘Groote Oorlog’, met zijn complexe 
ontstaansgeschiedenis, schroeide 
miljoenen soortgenoten van de aard-
kloot. De poëzie bleef er niet onbe-
roerd bij. Van vaderlandslievende 
strijdgedichten tot de meest donke-
re verzen in de loopgrachten. In het 
Letterenhuis te Antwerpen, waar ik 
woon en ‘StadsPeter’ was, zié je hoe 
de verzen van Van Ostaijen na de Eer-
ste Wereldoorlog als granaatscher-
ven op het blad belandden. Hoewel 
hij in die tijd niet door de literatuu-
relite op handen werd gedragen, was 

Alles is poëzie. Niets is uit te sluiteN 
vAN die oNtroeriNg die AAN de broN 

vAN Al het leveN eN de creAtiviteit 
stAAt. ritme eN bewegiNg, klANk eN 

vorm zijN oNs gegeveN om te  
vertolkeN iN poëzie, muziek eN dANs. 

simoN viNkeNoog

Voor wijlen Vinkenoog geen vrijblij-
vende verzen als hobby maar poëzie 
ontstaan uit noodzaak. 

En dat geldt ook voor ondergeteken-
de dichter en ontdekkingsreiziger in 
de poëzie. Brandhoek, Ieper, Hell-
blast Corner, no-man’s-Land …
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Weltmerz
om de zWaarte van de uitGemolken  
oorloG te verlichten

Paul Van Ostaijen niet de enige: her 
en der en eerder al knalden gedich-
ten uit de oude keurslijven. De totaal-
composities van Van Ostaijen zijn een 
belevenis. Laat ons, met de spirit van 
het dadaïsme, met de bravoure van 
het ‘Zot Polleken’ die muziekdoos-
jes maakte waarachter hij verdween, 
poëzie als een avontuur beleven. Niet 
als leerstof. Niet als schoolreis – en 
daarna ‘uw verslag tegen maandag’.

We leven in een mallemolen van 
‘events’, het sluipt helaas ook in de 
poëzie. Zo vele mensen willen een 
euro stoppen in een gedicht en on-
middellijk emotie en begrip vatten. 
Poëzie op bierviltjes, op affiches, op 
een poster – wat zijn we goed bezig 
in de Gedichtendagweek, niet? Ik 
fluister en ik roep, tegen de stroom 
in: de ‘nutteloze’ poëzie biedt veel 
méér dan dat, steekt stokken in de 
doorgedraaide wielen van de tijd. 
Daarom geef ik niet enkel eenmali-
ge ‘Avontuurlijke reizen doorheen de 
poëzie’, meer en meer kies ik voor 
projecten, losgekoppeld van het 
bombardement op Gedichtendag. 
‘reizen in het hoofd’ die een traject 
volgen en naar de diepte gaan. Waar 
leerlingen (én leerkrachten) aan 
den lijve ondervinden – ook zij die 
zich bekwamen in handel of techni-
sche vakken – hoe poëzie in wezen 
opstandig is van nature, zich verzet 
tegen oppervlakkigheid en hokjes-
mentaliteit. Want poëzie is er net om 
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datgene wat wij mensen niet onder 
woorden kunnen brengen, onder 
woorden te brengen.

WELtMErZ was dé ervaring van 
vorig jaar die dit alles verenigde 
en uitstraalde. Het technisch In-
stituut H. Familie te Ieper nodigde 
de ‘Vrijbus’ uit, de rode poëziebus 
van de sociaal-artistieke orga-
nisaties Wit.h en De Figuranten, 
die de speelplaats op reed en de 
leerlingen van het zesde jaar mee-
voerde op een ongezien avontuur. 
Ze leerden te observeren, zich uit 
schoolse dwangbuizen te bevrijden 
en ook samen te werken met kun-
stenaars en dichterlijke zielen met 
een verstandelijke beperking. De 
bustocht werd een ‘initiatie’ – elke 
leerling werd een ‘sjamaan’- tove-
naar van het woord. Bruggen wer-
den gebouwd naar muziek, dans en 
kunst. Poëzie lééfde en kreeg een 
onvergetelijk eindresultaat met een 
tentoonstelling en een poëziehap-
pening in het Cultuurcentrum Het 
Perron te Ieper. Vier maal was ik 
daar: om de lont aan te steken, om 
een ‘dada-workshop’ te begeleiden 
na een aangrijpend bezoek aan het 
talbot House te Poperinge, om de 
repetities voor de slotvoorstelling 
te ‘coachen’ en om tijdens de slot-
voorstelling zelf mee op de planken 
te staan tussen de leerlingen. 
Waar ben je nog je eigen baas? Op 
het toilet? Ja, met je gitaar of aan 

de piano ... Maar vooral in de poë-
zie! Opgelegd thema of niet: jij be-
paalt waarover het gaat, of het rijmt 
of  niet, of de verzen dansen op een 
strak ritme of de vormen krijgen 
van wolken boven het slagveld. Het 
moét geen groots ‘Vrijbus’-avontuur 
zijn. In de poëzie ben je waarlijk vrij. 
Even uitbreken uit het gebouw – dur-
ven uitbreken met de klas – volstaat. 
Op pad gaan, aantekeningen maken. 
Geluid, kleur, opschriften en andere 
sporen volgen. Een wit blad papier 
wordt een partituur, de muziek van 
leven en dood die zingt en krast op 
leven en dood.

In de poëziebus dansten de leerlin-
gen in het begin door het dolle heen, 
ook de leerkrachten moesten van de 
Vrijbussers leren los te laten. Een uur 
later leerden de reizigers kijken naar 
de schoonheid in het lelijke. twee uur 
later werd het alledaagse opnieuw 
betoverend. Drie uur later: horloges 
stonden stil, er werd intens geschre-
ven. Zonder stilte geen poëzie. Ik zeg: 
‘Gedichten moeten een belevenis zijn, 
niet geschreven lijken.’

De Vrijbus is een samenwerking van 
www.vzwwith.org, www.defiguran-
ten.be, www.bruthaus.be en Het Ka-
persnest (Peter ‘HH’ met jeugdau-
teur Noëlla Elpers)

reis even mee via www.canoncc.be/
weltmerz

even uitbreken uit 
het GebouW – dur-
ven uitbreken met 
de klas – volstaat.
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diverse verhalen die over de oorlog 
verteld worden, een besef van de gru-
wel van oorlog én van de waarde van 
vrede doen ontstaan.  Zo ontstaat een 
vredesgedachte van onderuit, door 
verhalen te vertellen over gewone 
soldaten, burgers en kinderen, die de 
verwoestende impact van de oorlog in 
hun dagelijkse leven ervaren hebben. 
Het is wel belangrijk daarbij ook vol-
doende aandacht te besteden aan het 
grotere historische kader en de struc-
turele mechanismen en dynamieken 
die de oorlog mogelijk maakten.

Respect voor oorlogserfgoed
Het onroerend erfgoed van de oor-
log (begraafplaatsen, memorialen) 
speelt een belangrijke rol in de 
herdenking van WOI. Dit erfgoed is 
ontstaan in een specifieke histori-
sche context. We moeten de histori-
sche betekenis van het erfgoed dan 
ook respecteren. Door de context te 
duiden, kunnen bezoekers wel aan-
gezet worden tot een kritische re-
flectie over de site en over oorlog en 
vrede in het algemeen. 

De Eerste Wereldoorlog luidde het 
begin van de 20ste eeuw in. Ook in 
de 21ste eeuw blijft de herinnering 
aan de Grote Oorlog actueel. Dat zal 
duidelijk blijken in 2014-2018: een 
grootscheepse eeuwherdenking met 
tal van projecten en activiteiten kon-
digt zich aan. Honderd jaar WOI bete-
kent ook bijna honderd jaar herden-
king van die oorlog. Naast de rouw 
van nabestaanden en patriottische 
en militaire herdenkingstradities, 
heeft in de herdenking aan de Eerste 
Wereldoorlog ook altijd de vredesge-
dachte een belangrijke rol gespeeld. 

Oorlogsherdenking heeft vele 
gezichten
De Eerste Wereldoorlog wordt in 
verschillende tradities herdacht. Elk 
van die herdenkingstradities doet op 
zijn eigen manier een beroep op de 
geschiedenis. In de Westhoek bij-
voorbeeld bestaan Britse, Duitse, 
Belgische, Vlaamse en lokale her-
denkingstradities naast elkaar. Die 
dragen uiteenlopende boodschap-
pen over: van heroïek, over patriot-
tisme, tot piëteitsvolle rouw of een 

het vlaams vredesinstituut

Herdenken van oorlog, 
reflectie op vrede
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vredesboodschap. Die diversiteit in 
oorlogsherdenking wordt best er-
kend en open, in dialoog benaderd. 

Herinnering en geschiedenis 
zijn niet hetzelfde
Geschiedenis en herinnering heb-
ben beide een nauwe band met 
het verleden, maar ze vallen niet 
samen. Soms staan ze zelfs op ge-
spannen voet met elkaar. Historici 
hebben bijvoorbeeld kritiek op pu-
blieke herinneringsinitiatieven die 
het verleden als middel inzetten 
om een hedendaagse politieke of 
morele les kracht bij te zetten. Hier-
mee ontstaat immers het gevaar 
dat het verleden op een eenzijdige 
of anachronistische manier ingezet 
wordt: dan zouden alleen die ele-
menten uit de geschiedenis aange-
haald worden die de actuele bood-
schap ondersteunen. 

We kunnen dat risico echter vermij-
den door op een andere manier met 
het verleden om te gaan. Daarbij 
vertrekken we van het complexe ver-
leden zélf. We gaan er van uit dat de 

die diversiteit in oorloGs-
herdenkinG Wordt best 
erkend en open, in dialooG 
benaderd.
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tijdens de herdenkingsperiode 
2014-2018 zullen zowel op lokaal 
als op internationaal niveau herden-
kingsinitiatieven opgezet worden. 

Het culturele oorlogserfgoed (foto’s, 
getuigenissen, kunst) kan aan deze 
initiatieven inhoud geven. Artistieke 
projecten en tentoonstellingen die 
de impact van de oorlog op mensen 
en op de samenleving tonen, kun-
nen hedendaagse burgers aanzet-
ten tot kritisch nadenken over oor-
log en vrede.

Evenwicht tussen kennis en 
beleving
tijdens de eeuwherdenking van de 
Eerste Wereldoorlog zullen aller-
hande herinnerings- en vredesedu-
catieve projecten opgezet worden 
voor alle onderwijsniveaus en –vor-
men. Daarbij kan geopteerd worden 
voor actieve projectvormen, zoals 
uitwisselingsprogramma’s, plaats-
bezoeken en creatieve opdrachten 
waarin eigentijdse media gebruikt 
worden. Het vertellen van verhalen 
die aansluiten bij de leefwereld van 
jongeren spelen daarbij een be-
langrijke rol. Het zoeken van een 
evenwicht tussen kennis en bele-
ving is een belangrijk aandachts-
punt in het opzetten van educatieve 
projecten.

Twee richtsnoeren: meerstem
mig en van onderuit
Samengevat kunnen twee richt-

snoeren helpen bij werken rond de 
Eerste Wereldoorlog:

ten eerste: projecten over de oorlog 
moeten de meerstemmigheid van 
de geschiedenis laten weerklinken. 
In plaats van een ‘eenheidsgeschie-
denis’ van 14-18 te schrijven, pleiten 
we er voor verschillende stemmen 
aan het woord te laten, ook als die 
elkaar tegenspreken. 

ten tweede: om historisch verant-
woord te zijn en het verleden niet 
eenzijdig en anachronistisch te be-
naderen, ontstaat de vredesgedach-
te best van onderuit. Dat kan door 
diverse historische verhalen te ver-
tellen over de impact van de oorlog, 
bijvoorbeeld op het dagelijkse le-
ven in dorpen en steden. Zo worden 
mensen aangezet tot een reflectie 
over oorlog - en over vrede.

‘Het herinneringslandschap aan de Eerste Wereldoorlog in 
Vlaanderen verbeelden, en het tegelijk openen en bevragen’. 

Dat was de opdracht die fotograaf Jimmy Kets kreeg van het 
Vlaams Vredesinstituut naar aanleiding van de herdenking van 
100 jaar Eerste Wereldoorlog. Jimmy Kets werkt momenteel 
aan een fotoreeks die zal uitmonden in een tentoonstelling in 
de Loketten van het Vlaams Parlement en in een fotoboek. In 
de fotoreeks worden ingeburgerde, traditionele vormen van 
herdenking en herinnering in een ander licht geplaatst, worden 
vergeten elementen naar boven gehaald, en worden nieuwe pis-
tes geïntroduceerd. De foto’s sporen aan tot reflectie over het 
herdenken en herinneren van de Eerste Wereldoorlog, en bren-
gen die herinnering ook tot leven. Dit vormt de aanzet en de mo-
tivatie voor de kijker om ook na te denken over oorlog en vrede 
vandaag. In het kader van dit project startte CANON Cultuurcel 
ook een educatief traject met studenten van de lerarenopleiding 
van de Karel De Grote Hogeschool. 

Geïnspireerd door de visie op herdenken en herinneren van het 
Vredesinstituut, en de aanpak van Jimmy Kets, werken studen-
ten visueel materiaal uit om rond dit thema te werken in de klas.  
Je vindt het materiaal op www.canoncc.be/kets.
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Coming World / Remember me
Samen met Koen Vanmechelen 
organiseert vzw Kunst een groot-
schalig artistiek herinneringspro-
ject om de 600.000 slachtoffers te 
herdenken die WO I maakte op Bel-
gische bodem: ComingWorld / re-
memberMe. Het wordt een indruk-
wekkende participatieve land art 
installatie die ons aan de zinloos-
heid van oorlog herinnert gisteren, 
vandaag en morgen. 

Daarom organiseert vzw Kunst van 
2014 tot 2018 workshops waarbij 
alle deelnemers samen 600.000 
beeldjes zullen boetseren uit klei: 
één beeldje voor iedere gesneuvel-
de. De beeldjes worden voorzien van 
een “dogtag” waarop de naam van 
de maker verbonden wordt met een 
slachtoffer uit de “Namenlijst” van 
het In Flanders Fields Museum. Uit-
eindelijk wordt de installatie tijdens 

het voorjaar van 2018 geïmplemen-
teerd in één van de meest bevochten 
plekken van de Eerste Wereldoor-
log: het niemandsland van de front-
zone rond Ieper.

Het project is een work in progress: 
niet alleen het resultaat telt, maar 
ook de samenwerking tussen de 
duizenden participanten staat cen-
traal. Iedereen is dan ook van harte 

welkom om deel te ne-
men aan één van de CW 
/ rM-workshops. Dat 
kan volgens verschil-
lende formules, van 
een “halve-dag-work-
shop” in de ateliers 
van vzw Kunst tot een 
heuse vredesweek in 
de Westhoek of een 
mobiele workshop op 
school. 

ComingWorldremem-
berMe werkt met pe-
terschappen van 10 
euro. Een peter of 
meter engageert zich 
daarmee niet alleen 
om een eresaluut te 
brengen aan één van 
de vele gesneuvelden, 
maar helpt op die ma-
nier ook een kind in 
een actuele oorlogs-
situatie. De helft van 
je bijdrage gaat naar 
de productie van een 
beeldje. De andere 
helft gaat integraal 
naar de Noord-Zuid-
werking van de Provin-
cie West-Vlaanderen of 
naar het Cosmogolem-
project van Koen Van-
mechelen. 

Zo wordt ComingWor-
ld / rememberMe een 
herdenkingsproject én 
een initiatief dat wil 
bouwen aan een vrede-
volle toekomst. 

Voor inschrijvingen en 
meer informatie, surf 
naar 
www.comingworld-
rememberme.be.
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Max tegen Max  
een radioproGramma

Annemie Peeters en Marjan tem-
merman kregen van de Vrt de op-
dracht om voor radio 1 een ‘reeks’ 
te maken over WOI.  “Marjan en ik 
hebben lang zitten nadenken over 
hoe daar iets origineels van te ma-
ken uit de buurt van de geschiede-
nisboeken. Al pratend herinnerde ik 
me mijn geliefde bompa, Max, die 
me veel verhalen had verteld over de 
oorlog. Hij is nu dood. En wat bleek: 
Marjan had ook een overgrootvader 
Max, die ook de oorlog had meege-
maakt, maar dan aan Duitse kant; 
Marjan heeft Duitse roots.” vertelt 
Annemie over het ontstaan van het 
idee voor het radioproject “Max te-
gen Max: jouw verhaal?” 

Het radioproject wil de Eerste We-
reldoorlog hervertellen door de ogen 
van de mensen die hem hebben 
meegemaakt. Hoe hebben de men-
sen die moesten gaan vechten, en de 
mensen die niet wilden gaan vech-
ten, die vluchtten, en de mensen die 
achterbleven, die oorlog beleefd? 
Wat hebben zij meegemaakt? Hoe 
veel honger hebben zij geleden? Hoe 
lang hebben ze op nieuws gewacht? 
Hoe zijn ze elders ontvangen? Wat 
hebben ze er van meegedragen tij-
dens de rest van hun leven?

De anekdotes die Annemie en Mar-
jan zich herinnerden uit de eigen 
familiegeschiedenis waren het be-
gin van een zoektocht naar wie de 

Maxen nog had gekend.  “Lange ge-
sprekken hebben we gevoerd, met 
nonkels en tantes, en die konden 
allemaal stukjes verleden vertellen, 
waardoor we op den duur toch een 
mooi beeld kregen van de belevenis-
sen van onze bompa’s in de oorlog.”
Het is precies dàt waar we men-
sen toe willen aanzetten: om eens 
te gaan praten met hun voorouders, 
voor het te laat is, voor ook die getui-
gen-uit-de-tweede hand er niet meer 
zijn. Er leven zo veel (oorlogs)verhalen 
in families, en vaak komen die zelden 
ter sprake. Wegens geen interesse 
meer. Wegens andere dingen te be-
spreken... Wegens zelden contact of 
écht contact. Onze ambitie is om heel 
Vlaanderen te ‘mobiliseren’: lees: aan 
de praat te krijgen. Met familie. Wat 
daarbij kan helpen zijn oude foto’s, 
brieven en dagboeken, die ook nog in 
véél families bewaard worden, maar 
zelden bekeken.

Ook jonge mensen willen we graag 
aan het praten zetten. “Jongeren 
zijn, merk ik, verrassend vaak geïn-
teresseerd in die geschiedenis. Ze 
leren er over op school, en verhalen 
van ‘gewone mensen’ kunnen heer-
lijk aanvullend zijn en de lessen véél 
concreter maken. Dus willen wij ook 
jonge mensen aanzetten om met hun 
grootouders te gaan praten. Het le-
vert voor iedereen wat op - wat meer 
bezoek voor grootouders, originele 
geschiedenislessen voor hun (klein)

kinderen, en stof voor ons, om onge-
hoorde radio mee te maken.”

Verhalen, foto’s, filmpjes ... zijn alle-
maal welkom op maxtegenmax@ 
radio1.be of via onze site www.radio1.
be/max . Mét een telefoonnummer 
als wij mogen terugbellen en even-
tueel mogen komen interviewen. 
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jan lauWereyns

Vergeefse brieven 

Vergeefse brieven: als ik dat in het 
Japans omzet, muda no tegami, 
kan ik het terug in het Nederlands 
vertalen als ‘het handpapieren niets 
van de paardenvracht’. Pure onzin. 
Zo werkt de ruis die uit de afgrond 
tussen talen spreekt. Chinees ge-
fluister.

Het handpapieren niets van de paar-
denvracht: voor mijn moeder, voor 
mijn vader, mijn broer, Haruki, De-
scartes. Voor die grote kamferboom 
in Dazaifu. Voor jou ook. 

Vergeefse brieven. Absurd, zinloos, 
zonder hoop op beloning, zonder 
vrees voor straf.

Indertijd schreef ik ze naar mijn 
moeder, ik schreef maar en schreef 
maar. toen pleegde ze zelfmoord. 
Mijn e-mails maakten niets uit.

Het voorbije jaar schreef ik ze 
naar mijn vader, ik schreef af en 
toe, aarzelend, we moesten elkaar 
opnieuw leren kennen. Maar de 
kanker vrat hem op. Mijn e-mails 
maakten niets uit.

Ook Haruki en Descartes zijn dood, 
zullen geen brieven meer lezen. 
Haruki, mijn laboratoriumaapje, 
heeft bovendien nooit kunnen lezen, 
ook toen hij nog leefde. Net als de 
kamferboom, die – ruim duizend 
jaar oud – nog wel flink in het groen 
staat. 

Jij en mijn broer: jullie zijn een an-
dere kwestie. Ik kan wel naar jullie 
schrijven, en jullie kunnen wel le-
zen. Maar begrijpen?

Aha.
Daar zeg ik iets. Daar zit de crux van 
het probleem.
Wanneer begrijpt iemand ooit iets?
Ik kan wel schrijven, maar begrijp ik 
het zelf wel, wat ik schrijf?
Niet altijd.
Of zelfs: in het beste geval niet. 

Een goed gedicht, bijvoorbeeld, 
laat zich niet ‘begrijpen’. Begrijpen 
klinkt te handtastelijk, alsof er iets 
vastgeklampt moet worden, of bij de 
lurven gevat. Een goed gedicht ont-
snapt daaraan. 

Zo schreef ik er vorige zomer één. 
Laat me het hier even opnemen, in 
mijn vergeefse brief naar jou. Het 
is een goed gedicht, durf ik te zeg-
gen, zonder valse bescheidenheid 
– meer ter zake: een gedicht dat ik 
zelf een van mijn betere vind. (Voel 
je vrij om te vinden van niet, of om te 
concluderen dat je dan zeker de rest 
niet moet lezen.) (Voel je vooral vrij.) 
Ik schreef het vorige zomer, toen ik 
al wist dat mijn vader ‘terminaal’ 
was (zoals we dat vroeger rechtuit 
mochten zeggen). Mijn gezin en ik 
kwamen terug van een heilzame va-
kantie in de buurt van Nagasaki, en 
ik beviel van deze tekst:

verwijzen (het zogenaamde ‘butter-
fly effect’, zo gedoopt door Edward 
Lorenz, en veelvuldig verbasterd in 
allerlei media en contexten). Plots 
gaat het over een rups en een kik-
ker, en schijnen we in de wereld van 
Aisopos, Phaedrus of La Fontaine te 
zijn beland. 

Mijn zoontje had een kikker en een 
rups gevangen, ook een vlindertje; 
die zaten allemaal in een plastic in-
sectenbak, de rups inderdaad op de 
kop van de kikker (wellicht zat hij 
daar liever dan op de te gladde on-
dergrond van de insectenbak). 

Ik kan het gedicht niet helemaal uit-
leggen, laat me het dus vooral ook 
niet proberen. Wat mij hier interes-
seert, is juist dat er dingen in mee-
spelen die ik niet in de hand heb of 
kan houden. Ik laat ze los, sta erbij 
en kijk ernaar. Er zit iets in het kijken, 

De vlinder als doel
Een mug heeft zevenenveertig tanden.
Moet zien hoe ver dat gewetensmechanisme te rekken.
Jij zowel als ik.
Jij en ik?
Snuiven is niet gelijk aan ademen.
(Duur van het traject in de lucht verandert in de neus.)
Ik zal dood zijn voor een eeuwigheid.
Ik was niet eens geboren voor een eeuwigheid.
Voor alle eeuwigheden, die flits van zijn daartussen: wat maak 
je ervan?
Zei de rups die op de kop van de kikker zat.

terwijl ik dit intik, versterkt mijn 
overtuiging zich, het is inderdaad 
een goed gedicht. Het blijft me prik-
kelen. Het heeft iets te maken met 
die wetenschappelijke toon, en het 
in razend tempo doorschakelen 
naar ethiek en filosofie, om ineens 
met die laatste regel in een fabel-
tje te zitten, wat een andere invul-
ling geeft aan de titel, die in eerste 
instantie naar chaostheorie lijkt te 

wat ik ‘genot’ zou kunnen noemen, of 
‘betekenisvol’, ‘de moeite waard’. 

Zo werkt de paradox. Ik begrijp het 
niet, maar ervaar het als betekenis-
vol. Zo werkt mijn vergeefse brief, 
mijn gedicht. Het geeft iets dat 
gelezen kan worden, dat als bete-
kenisvol kan gelden, ook als ik het 
niet begrijp, ook als de lezer het niet 
begrijpt. Het gaat voorbij het prak-
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tische geven dat gericht is op een 
praktisch begrijpen (‘geef mij het 
zoutvatje eens’, ‘waar is de wc als-
tublieft?’). 

Voorbij + geven = vergeven. 
Het handpapieren niets van de paar-
denvracht.

Vergeefs: absurd, onbegrijpelijk, 
maar toch op een of andere wijze be-
tekenisvol. Indirect, niet in de rechte 
lijn maar in de kronkel. Voorbij het 
praktische geven, voorbij de econo-

mie van oorzaak en gevolg, schuld 
en boete. Voorbij de substractie van 
het verlies. Het doet iets voor mij. 
Noem ik het ‘troost’, ‘een vreemd 
gevoel van warmte’, ‘een omhel-
zing’? Mystiek, ja. Hier staat hij met 
de mond vol tanden, deze door en 
door atheïstische wetenschapper.

Wie of wat vergeef ik dan, wanneer 
ik zo’n brief schrijf?

Vergeef ik mijn moeder, voor haar 
zelfmoord, mijn vader voor al zijn 

menselijkheden? Of vergeef ik me-
zelf? De dood? Het leven, de eeu-
wigheden, het niets?

Ik weet het niet, maar ik heb in 
elk geval het gevoel dat ik ze moet 
schrijven, die brieven.

Waar is de wc alstublieft? 

De metafysische variant: Waar is 
er hier een stopcontact? De batterij 
van mijn laptop is leeg en ik moet 
dringend iets schrijven.



36

Het boekenaanbod 
WOI

Chris Spriet 
Illustrator:  Wim Opbrouck 
We Werden 100 jaar ouder
Uitgeverij: Davidsfonds
Prijs: € 22,50
ISBN: 9789063066567

Chris Spriet maakte een prachtige, vaak ongewone selectie van ver-
taalde en origineel Nederlandse oorlogspoëzie. De gedichten worden 
thematisch geordend en aangevuld met biografieën van de dichters. 
Daarnaast bevat het boek de prangende getuigenis van Margi Blunden 
wiens vader Edmund getekend was door wat hij meemaakte tijdens 
de oorlog. Acteur Wim Opbrouck voorzag de teksten van sobere maar 
krachtige illustraties. 

In het uitstalraam van de boekenwinkel vind je heel wat titels rond WOI.  
teveel om op te sommen. We bieden je een greep uit het aanbod. raad-
pleeg www.cultuurkuur.be voor het volledige boekenaanbod WOI.
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Stefan Hertmans
oorloG en  
terpentijn
Uitgeverij: De Bezige Bij
Prijs: € 19,90
ISBN: 9789023476719

Vlak voor zijn dood in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw gaf de 
grootvader van Stefan Hertmans 
zijn kleinzoon een paar volgeschre-
ven oude cahiers. Jarenlang durfde 
Hertmans de schriften niet te ope-
nen – tot hij het wél deed en onver-
moede geheimen vond. Het leven 
van zijn grootvader bleek getekend 
door zijn armoedige kinderjaren in 
het Gent van voor 1900, door gruwe-
lijke ervaringen als frontsoldaat in 
de Eerste Wereldoorlog en door een 
jonggestorven grote liefde.

Louis Barthas met een woord 
vooraf van Piet Chielens
de oorloGsdaG-
boeken van louis 
barthas 1914-1918
Uitgeverij: EPO
Prijs: € 19,50
ISBN: 9789491297380 

Als Barthas in 1914 onder de wa-
pens wordt geroepen is hij 35 jaar. 
Al gauw begint hij als een volleerd 
journalist verslag te doen van het 
dagelijkse leven in de loopgra-
ven. Na de oorlog verwerkt hij 
zijn aantekeningen en brieven in 
negentien schriften. In zijn dag-
boeken getuigt Barthas van het 
werkelijke leven aan het front, dat 
door de meer geletterde officieren 
nooit beschreven had kunnen wor-
den. Antimilitarist als hij is toont 
Barthas met een vlijmscherpe pen 
de zinloosheid van de bloederige 
loopgravenoorlog. 
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Marc De Bel
ule. ik Was  
veertien in 1914
Uitgeverij: Manteau
Prijs: € 18,95
ISBN: 9022328635

Ule Pauwels woont samen met haar 
ouders en haar drie jongere broers 
in een klein boerderijtje in Cruyshau-
tem. Als de Duitsers België binnen 
vallen wordt haar vader opgeroepen. 

De Duitse pletwals is niet te stop-
pen, dus vluchten ze naar de West-
hoek.  Ze halen het nog net: vlak 
achter hen wordt de frontlijn geslo-
ten en stroomt de IJzervlakte onder.  
Ule en haar broers worden naar een 
schoolkolonie gestuurd. Daar wor-
den meisjes en jongens gescheiden. 

Ule rebelleert, want haar moeder 
heeft haar op het hart gedrukt dat ze 
altijd samen moeten blijven. Ze loopt 
weg uit de kolonie. Een tocht vol ge-
vaar, liefde en vriendschap. Maar 
ook een zoektocht naar zichzelf.

Henrik Rehr
Gavrilo
Uitgeverij: Baloon Media
Prijs: € 24,95
ISBN: 9789462101692

Op 28 juni 1914 wordt aartsher-
tog Franz Ferdinand van Oostenrijk 
neergeschoten door Gavrilo Prin-
cip. De moord betekent letterlijk het 
startschot van de Eerste Wereldoor-
log. De graphic novel Gavrilo vertelt 
in zwart-witplaten het leven van 
deze onbetekenende zoon van een 
postbode die met een wanhoops-
daad een van de grootste conflicten 
uit de wereldgeschiedenis ontke-
tent. Gavrilo is een faction – een op 
feiten gebaseerde fictie – van hoe 
een nobody in een vlaag van wan-
hoop de lont in het kruitvat steekt 
van de Eerste Wereldoorlog.

Michael Morpurgo

Warhorse

Uitgeverij: Bakermat
Prijs: € 12,95
ISBN: 978-9-0783-4533-6

Joey, een schitterende jonge hengst 
is op de boerderij van Alberts vader 
terechtgekomen. De hechte band 
tussen Albert en het paard wordt 
verbroken als het dier met de En-
gelse troepen naar Frankrijk gaat 
om zijn aandeel te leveren in de 
Eerste Wereldoorlog. Na verschrik-
kelijke oorlogservaringen worden in 
1918 Joey en Albert herenigd. Deze 
geschiedenis van vriendschap tus-
sen mens en dier is beschreven van-
uit het paard; de afschuwelijkheden 
van die loopgravenoorlog worden er 
niet minder door.

Jacques Tardi
loopGravenoorloG
Uitgeverij: Casterman
Prijs: € 19,95
ISBN: 9789030384670

tardi vat in dit verhaal op een tragische manier de afslachting 
van een hele generatie samen. Het boek dompelt je onder in 
een van de gewelddadigste oorlogen ooit - de 1e Wereldoorlog.

k
IN

d
Er

EN
 E

N
 j

O
N

g
Er

EN

boelaelu
Notitie
schrappen



38

Anthony Langley en Nicky Langley
de Grote oorloG voor  
kleine kinderen
Uitgeverij: Davidsfonds
Prijs: € 27,50
ISBN: 978 90 5826 872 3

Van 1914 tot 1918 werd het dagelijkse leven volledig beheerst door de oorlog. Ook 
kinderen ontsnapten er niet aan het.  Zo sloop de Grote Oorlog binnen in de litera-
tuur voor kinderen. School en leesboeken bevatten oorlogsverhalen, schriften kregen 
oorlogsillustraties op de cover, strips, tijdschriften, en zelfs kleurboeken toonden de 
oorlog in woord en vooral in beeld.In dit boek gaat Anthony Langley na waarin de uit-
gaven voor kinderen verschillen in België, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. 
Welk onderliggend gedachtegoed ze meegeven en welke invloed ze uitoefenden op 
kinderen na het einde van de oorlog. 

Karen Dierickx
de mooiste zomer  
van mijn leven
Uitgeverij: Clavis
Prijs: € 19,95
ISBN: 9789044816068

Juni 1914. rosalie mag met madame Lily mee naar zee om er de zomermaanden 
door te brengen. Wat volgt is een intense en broeierige zomer waarin rosalie de liefde 
in zijn mooiste, maar ook in zijn minder mooie gedaantes zal leren kennen. Wat be-
gon als een droom eindigt in een nachtmerrie. Eerste deel van een tweeluik over een 
meisje op de drempel van de volwassenheid, tegen de achtergrond van een tijdperk 
dat gedoemd is te verdwijnen door wat een nietsontziende oorlog zal worden. 

Geert Spillebeen
jimmy duffy:  
kampioen in de loopGraven
Uitgeverij: Uitgeverij Vrijdag
Prijs: € 7,95
ISBN: 9789460012310

James Duffy groeit op in Schotland. Hardloper, nationaal jeugdkampioen en flierefluiter. 
Hij blinkt uit in de marathon. Als jongeman emigreert hij zoals zovelen naar Canada. Een 
jaar later loopt hij voor zijn nieuwe land op de Olympische Spelen van 1912. In 1914 wint 
hij de allermooiste: de marathon van Boston. “Heb je een sigaretje voor mij?” vraagt 
hij aan de meet. “En dan een pintje.” Datzelfde jaar breekt de Eerste Wereldoorlog uit. 
Jimmy Duffy stelt een voorbeeld en meldt zich als soldaat. In 1915 zijn de kogels hem 
te snel af. James Duffy sneuvelt bij Ieper. De beste marathonloper van 100 jaar geleden 
ligt begraven in Vlamertinge.
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Wouter Sinaeve 
Illustrator:  Nyk Dekeyser
kind van  
de Westhoek
Uitgeverij: De eenhoorn
Prijs: € 16,50
ISBN: 978-90-5838-811-7

Wouter groeit op in de Westhoek, 
een streek waar de Eerste Wereld-
oorlog veel sporen heeft nagelaten 
en de ideale plaats om zelf soldaatje 
te spelen. Hij speelt verstoppertje 
op de soldatenkerkhoven en verza-
melt stukjes oorlog: kogels, stukjes 
granaat, obussen,… Maar Wouters 
oorlog maakt soms onverwacht 
duidelijk dat die andere oorlog al-
les behalve een spel was. Een bij-
zonder boek dat je meeneemt naar 
het speelterrein van een kind uit de 
Westhoek in de jaren 80. 

Aline Sax 
Illustrator: Ann De Bode

het meisje en  
de soldaat

Uitgeverij: De Eenhoorn
Prijs: € 14,50

ISBN: 978-90-5838-842-1

Een blind meisje woont met haar mama en tante in een herberg. 
Haar papa is aan het front. Het meisje houdt ervan om buiten op 
een bankje te zitten. Op een dag snuift het meisje een onbekende 
geur naast zich op. Er blijkt een Afrikaanse soldaat op het bankje te 
zitten. Een warme novelle over de vriendschap tussen een meisje 
en een soldaat. Beurtelings beschrijven de soldaat en het meisje 
hun ervaringen. 

Karen Dierickx
de Grote  
verliezer
Uitgeverij: Abimo
Prijs: € 16,95
ISBN: 9789462340299

Margrietje weet niet helemaal wat er 
gebeurt als de oorlog uitbreekt. Haar 
vader verdwijnt plots om te gaan 
vechten, haar moeder verzamelt 
eten alsof er morgen geen winkels 
meer zullen zijn, en haar broers lij-
ken zich vooral te vervelen. Als Ant-
werpen valt, slaan ze halsoverkop op 
de vlucht naar Nederland, maar nog 
geen week later keren ze terug naar 
hun dorp, dat bezet is door de Duit-
sers. En dan is er nog de mysterieu-
ze dodendraad, waar Margrietje te 
dicht bij komt en daarmee een brief 
in haar bezit krijgt die haar in een ge-
vaarlijk avontuur stort…

Martijn van der Linden
de Groote oor-
loG. een kijkboek 
over de eerste 
WereldoorloG
Uitgeverij: Lannoo
Prijs: € 19,99
ISBN: 978 94 014 1531 6

De kleine hond torpedo doet het 
verhaal van de oorlog. Door zijn 
ogen ziet de lezer verschillende 
oorlogstaferelen. In tien spreads ko-
men verschillende aspecten van de 
oorlog aan bod: het front, de medi-
sche dienst, spionage, dieren in de 
oorlog, etc. Met 100 verschillende 
weetjes, uitgelegd in eenvoudige 
taal en terug te vinden op de kijk-
platen.
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Diane De Keyser
nieuWe meesters, 
maGere tijden. 
eten & drinken 
tijden de eerste 
WereldoorloG.
Uitgeverij: Van Halewijck
Prijs: € 24,95
ISBN: 9789461311757

Diane de keyzer groeide op in een 
familie waar ‘het moest nog ’ns oor-
log worden’ geen holle uitspraak 
was. Gefascineerd door de verhalen 
van haar grootmoeders over hun 
zoektocht naar oorlogskost ging 
ze zelf ook op zoek. Dit boek biedt 
een schat aan verhalen en foto’s 
van vluchtelingen, gesloten gren-
zen, eten aan het front en de mas-
sale voedselhulp … tot in de kleinste 
dorpen van dit land vertellen zij nu 
– honderd jaar later – over de oorlog 
van gewone mensen.

Geert Noppe
vreemdelinGen 
in de Westhoek 
tijdens de Grote 
oorloG
Uitgeverij: Groeninghe Uitgeverij
Prijs: € 29,00
ISBN: 9789461360342

Dat de eerste wereldoorlog multi-
cultureel was, is maar weinig gewe-
ten. Nochthans hebben de geallieer-
den massaal “exotische” soldaten 
en arbeiders ingezet. Wie waren 
deze “vreemdelingen”, hoe werden 
zij gerecruteerd, wat waren hun 
leefomstandigheden, wat was hun 
opdracht in een oorlog die de hunne 
niet was, hoe was hun verhouding 
met de autochtone bevolking? Dit 
boek probeert een antwoord op deze 
vragen mee te geven.

Birger Stichelbaut en Piet Chielens
de oorloG vanuit de lucht. 1914-

1918 het front in belGië
Uitgeverij: Mercatorfonds

Prijs: € 69,95
ISBN: 978 94 6230 024 8

De auteurs tonen aan de hand van luchtfoto’s, kaarten en histori-
sche documenten, met een nooit geziene precisie de omvang van 

de Eerste Wereldoorlog en de dramatische impact op het land-
schap. Verhelderende transparanten laten toe de luchtfoto’s echt 

‘te lezen’: waar lopen de linies, hoe wordt luchtafweer verstopt, 
wat zijn de topografische gegevens?

Samn Van Clemen
turnhout tijdens 
de eerste  
WereldoorloG
Uitgeverij: Brepols
Prijs: € 30,00
ISBN: 978-90-5622-059-4

De Eerste Wereldoorlog vormt een 
cruciale episode in de Belgische 
en Europese geschiedenis en had 
zowel in ons land als in de rest van 
Europa fundamentele wijzigingen 
tot gevolg. Onderwerp van dit boek 
vormen de gebeurtenissen tijdens 
deze jaren in turnhout. ‘Dag na dag’ 
brengt de auteur op basis van dag-
boeken, persberichten en uitvoerig 
archiefonderzoek verslag uit over de 
gebeurtenissen in deze stad vanaf 
de Duitse inval in augustus 1914 tot 
einde 1918. 
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Vanlandschoot Romain
een vlaamse vikinG aan het front
Uitgeverij: Lannoo
Prijs: € 17,99
ISBN: 9789020995237

Een relaas over de ervaringen van Joris Lannoo en zijn vrienden, jonge 
Vlaamse intellectuelen die zich als oorlogsvrijwilligers aanmeldden tijdens 
WO I. Zijn vele contacten met prominente figuren uit de Frontbeweging 
maakten van hem niet alleen een gedreven man, maar ook een bevoorrech-
te getuige achter de linies aan de IJzer.

Thomas Maes
antWerpen 1914. 
bolWerk van  
belGië tijdens de 
eerste Wereld-
oorloG
Uitgeverij: Houtekiet
Prijs: € 22,95
ISBN: 9789089242419

Antwerpen 1914 vertelt het verhaal 
van een stad die tijdens de eerste 
oorlogsmaanden hoofdstad van Bel-
gië werd, een stad die dankzij twee 
grote fortengordels onneembaar 
werd geacht. toen Duitse troepen 
begin augustus België binnenvie-
len, veroverden ze in een mum van 
tijd de ene stad na de andere. Maar 
voor Antwerpen werden ze tot staan 
gebracht. En ook al duurde de slag 
rond Antwerpen maar enkele we-
ken, toch zou dit het verdere verloop 
van de oorlog bepalen.

Chris Coppens, Mark Derez, 
Jan Roegiers (red.)
universiteits-
bibliotheek  
leuven, 1425-2000, 
sapientia aedifi-
cavit sibi domum
Uitgeverij: UNIVErSItAIrE PErS 
LEUVEN
Prijs: € 45,00
ISBN: 9789058674661

De Leuvense Universiteitsbiblio-
theek heeft een bijzonder tragisch 
verleden: afgeroomd door de Fran-
sen in 1795, afgestookt door de Duit-
sers in 1914 en opnieuw in 1940, en 
ten slotte verdeeld onder Walen en 
Vlamingen bij de splitsing in 1970. 
De geschiedenis van de bibliotheek 
weerspiegelt zes eeuwen univer-
siteitsgeschiedenis, maar ook vele 
hoofdstukken Europese geschiede-
nis en zelfs de wereldgeschiedenis 
van de voorbije eeuw. De bibliotheek 
werd een Amerikaans memorial 
voor de Grote Oorlog. 

Andy Wiest
de eerste  
WereldoorloG
Uitgeverij: ZNU
Prijs: € 19,95
ISBN: 978 90447 32689

De meer dan 250 zwartwitfoto’s, 
veel ervan nooit eerder gepubli-
ceerd, kaarten en tekeningen doen 
de slagen en veldtochten van WOI 
herleven. De tekst wordt verhelderd 
met kaarten van concrete slagen en 
veldtochten en thematische kaders 
die belangrijke personen en ge-
beurtenissen uit de oorlog behande-
len. De Eerste Wereldoorlog is een 
grafisch en meeslepend verslag van 
de eerste moderne oorlog.

Griet Brosens
conGo aan  
de ijzer
Uitgeverij: Manteau
Prijs: € 22,50
ISBN: 978 90 022 5196 2 

Congo aan den yser vertelt de vergeten 
verhalen van 32 Congolese soldaten 
van het Belgische leger in de Eerste 
Wereldoorlog. Het boek geeft de na-
men een gezicht. Wie waren ze? Hoe 
kwamen ze in die rotte oorlog terecht? 
Wat maakten ze mee, van de wieg tot 
het graf, voor velen het oorlogsgraf?



WWW.cultuurkuur.be
Ook na deze brochure kan je op de hoogte blijven van alle activiteiten in het 
kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog. Surf eenvoudigweg naar 
www.cultuurkuur.be en ontdek niet alleen nieuws, maar ook talrijke orga-
nisaties, musea, culturele centra, bibliotheken met een aanbod voor jou. Je 
vindt er ook een uitgebreid boekenaanbod rond WOI. 

WWW.2014-18.be
Ben je geïnteresseerd in de herdenking van de Eerste Wereldoorlog?  En wil 
je weten welke evenementen in Vlaanderen worden georganiseerd? 
Surf naar www.2014-18.be en vind er alle WOI-evenementen in de Uit-agen-
da Groote Oorlog. Van de grote culturele tentoonstellingen in Vlaanderen tot 
lokale evenementen bij jou in de buurt!
Een initiatief van Projectsecretariaat  ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-18)’

WWW.WeGWijzerWoi.be
raak je de weg kwijt in het aanbod van WOI? Zoek je een overzichtelijke 
kaart om het landschap van WOI te verkennen? www.wegwijzerWOI.be gidst 
je! Zoek via thema, tijdslijn, doelgroep of locatie en ontdek welke linken er 
tussen verschillende vormen van content bestaan. 

WWW.herinnerinGseducatie.be
Wil je graag op de hoogte blijven van nieuwe projecten en nieuw educatief 
materiaal over herinneringseducatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief 
van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie! tijdens de herden-
kingsperiode 2014 - 2018 zetten we de schijnwerpers in het bijzonder op 
projecten over WOI. 

Informatie over de herdenking  
100 jaar WOI?O
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graag gebruik maken van de andere beelden.brandweerman en obussenA011752 cmjn AT corr ISOc.tifen kathedraal van Reims
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bij het gebruik van de foto's ook toevoegen discreet foto's moeten de aandacht krijgen het bestand:woordje uitleg bij Albert Kahn.docx
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Alles aan oorlog is fout.
Zelfs de vervoeging
Van het woord houdt
Zich niet aan de regels
Van sterk en zwak:

de verleden tijd
van oorlog is vrede.
Maar de verleden tijd 
van vrede is oorlog.

Is het daarom dat er steeds
weer oorlog is en steeds
weer vrede? Omdat tijd
wel voorbij kan gaan
maar nooit is voltooid?

ted van Lieshout

Heer Beeld, ik wil u niet 
ontrieven, Leopold, 2002
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Colofon

‘100 jaar Groote Oorlog herdenken in de klas’ is een publicatie van het 
Agentschap voor Onderwijscommunicatie, CANON Cultuurcel.
Deze inspiratiebrochure is tot stand gekomen in nauw overleg met de  in-
terne werkgroep WOI van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 

Algemene coördinatie
CANON Cultuurcel

Teksten
Luk Boelaert, Piet Chielens, Klaartje De Boeck , Wies Degraeve, Brecht De-
meulenaere, Sophie De Schaepdrijver, Charles Ducal, tobias Frensen, Peter 
Holvoet-Hanssen, Jan Lauwereyns, Annemie Peeters, Arnoud Pieterse, Pie-
ter Lesaffer, Pieter Serrien, Philippe Servais, Wouter Sinaeve, Dirk terryn, 
Heidi timmerman en ted Van Lieshout

Projectbegeleiding
Luk Boelaert, Brecht Demeulenaere, Dirk terryn 

Eindredactie
Luk Boelaert, Brecht Demeulenaere, Dirk terryn 

Beelden
In Flanders Fieldsmuseum Ieper, www.flickr.com/visitflanders, 
Philippe Servais, coverbeeld © Westtoer

Layout
dotplus

Druk
Agentschap voor Facilitair Management – Digitale Drukkerij

Wettelijk depot
D2013/3241/329 

Verantwoordelijke uitgever
Luc Jansegers
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Bijbestellen
Je kan deze brochure bijbestellen– zolang de voorraad strekt – via  
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/onderwijs-en-vorming
De brochure blijft digitaal ter beschikking en is downloadbaar via 
www.canoncc.be/inspiratiebrochureWOI
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