Onze Vergeten Helden
Belgische, gerepatrieerde gesneuvelden 1914 - 1918
Lespakket over begraafplaatsen van gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog
voor het 5e en 6e leerjaar van de basisschool

© John Deering

INLEIDING ‘ONZE VERGETEN HELDEN’

In de afgelopen vier jaar werden heel wat initiatieven genomen om de Eerste Wereldoorlog te herdenken.
Het War Heritage Institute – trouw aan zijn herdenkingsopdracht die het door creatieve en stimulerende activiteiten voor
jong en oud volbrengt – heeft in 2018 besloten eer te betuigen aan de Belgische militairen die tijdens de Eerste
Wereldoorlog sneuvelden en geïsoleerd in burgerbegraafplaatsen een laatste rustplaats vonden. Deze “vergeten helden”
worden bij officiële herdenkingsplechtigheden over het hoofd gezien, hoewel ze eveneens recht hebben op de aandacht
van de bevolking en in het bijzonder van de jonge generatie.
Dit dossier werd dus opgesteld om iedereen (leerkrachten, opvoeders, leiders van jeugdbewegingen, verantwoordelijken
voor naschoolse opvang,…) de mogelijkheid te bieden aan de herdenkingsopdracht bij te dragen door actief aan de slag
te gaan met een vergeten graf.
Het drieledige dossier neemt jongeren mee op ontdekkingstocht: het scherpt hun burgerzin aan en verschaft bouwstenen
voor logische redenering, historisch onderzoek en herdenkingsopdracht.
Uiteindelijk kunnen de kinderen hun “vergeten held” als het ware weer tot leven wekken door zijn graf aan de hand van
diverse activiteiten in de kijker te zetten.
We hebben de mogelijke activiteiten bewust heel open gehouden om creativiteit aan te moedigen en we leggen zeker
geen vaste werkwijze op. Alle vormen van eerbetuiging zijn welkom; we zijn zeer nieuwsgierig naar uw bijdrage. Uw
acties zullen op onze website www.wardeadregister.be worden opgenomen, waardoor ze niet enkel alle geïnteresseerde
personen zullen bereiken, maar ook definitief in de informatie omtrent “vergeten helden” op onze webstek zullen worden
opgenomen.
We wensen u een vruchtbare ontdekkingstocht!

Nota: De opstellers van dit dossier hebben getracht de rechthebbenden van alle illustraties te vermelden. De
rechthebbenden die vaststellen dat illustraties zonder hun toestemming werden gebruikt, worden verzocht contact op te
nemen via memoire@warheritage.be
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1 Grafstenen van gesneuvelden in België
1.1

1.2

Eindtermen Lager Onderwijs
•

Muzische vorming - Beeld
1.3
De leerlingen kunnen beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch
tegenover staan.

•

Nederlands
5.3
De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de volgende
strategieën inzetten: tijdens het luisteren, lezen, spreken en schrijven hun aandacht behouden
voor het bereiken van het doel

•

Mens en Maatschappij – Ruimte
4.13
De leerlingen kunnen een atlas raadplegen en kunnen enkele soorten kaarten hanteren gebruik
makend van de legende, windrichting en schaal.

•

Mens en Maatschappij – Tijd
3.9*
De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.
3.10*
De leerlingen beseffen dat er een onderscheid is tussen een mening over een historisch feit en
het feit zelf.

•

Mens en maatschappij – Brongebruik
5.1
De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Lesdoelen
1. De leerlingen kunnen mondeling de gelijkenissen tussen verschillende grafstenen verwoorden.
(ET MUZISCHE VORMING – BEELD 1.3; NEDERLANDS 5.3; MENS EN MAATSCHAPPIJ 3.9*)

2. De leerlingen kunnen mondeling de verschillen tussen verschillende grafstenen verwoorden.
(ET MUZISCHE VORMING – BEELD 1.3; NEDERLANDS 5.3; MENS EN MAATSCHAPPIJ 3.9*)

3. De leerlingen kunnen grafstenen van Britse, Belgische, Franse en Duitse gesneuvelden uit de Eerste
Wereldoorlog aanduiden.
(ET MUZISCHE VORMING - BEELD 1.3)

4. De leerlingen kunnen enkele belangrijke militaire begraafplaatsen aanduiden op een blinde kaart van
België.
(ET MENS EN MAATSCHAPPIJ 4.13)

5. De leerlingen herkennen enkele kentekens op de verschillende graven.
(ET MENS EN MAATSCHAPPIJ 3.9, 3.10, 5.1)
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1.3
1.3.1

Lesverloop
Verkennen van een Belgisch militaire grafsteen
De leerlingen bekijken blz. 1 in hun werkbundel. De leerkracht stelt volgende richtvragen:
• Wat is er op deze foto te zien?
• Is de grafsteen op de foto volledig?
De leerkracht legt aan de kinderen uit dat ze samen de grafsteen compleet zullen maken. Hiervoor hebben de
leerlingen hun kleurpotloden en een tekenpotlood nodig. Wanneer de leerlingen hun tekenmateriaal genomen
hebben, leest de leerkracht de omschrijving voor om de arduinen grafsteen compleet te maken:
Bovenaan op de grafsteen vinden we een witte cirkel. We verdelen de cirkel met 2 verticale lijnen in 3
gelijke delen. Het linkse deel kleuren we zwart, het middelste deel kleuren we geel en het rechtse deel
kleuren we rood.
Het deel waar we de tekst en medailles op terugvinden heeft een bronzen kleur. De volledige tekst gaat
als volgt: “Brys Lodewijk. Soldaat. 10e Linieregiment. Geboren te Oud-Turnhout den 2 februari 1893.
Stierf voor België den 27 april 1918.”
Onder de medaille vinden we een omcirkeld getal 14 terug.
Na de invulopdracht worden de aangevulde grafstenen onderling met elkaar vergeleken en nadien met de foto
van het graf (bijlage 1) die de leerkracht beschreven heeft. Volgende richtvragen kunnen helpen om de
grafsteen te bespreken:
• Wie ligt er hier begraven?
• Welke nationaliteit had deze persoon? Hoe weet je dit?
• Waarom staat het woord soldaat vermeld op de grafsteen?
• Wanneer is deze persoon gestorven? Tijdens welke belangrijke geschiedkundige periode was dat?
• Waarom staan er medailles op de grafsteen?
• Wat zou jij aanpassen als je zelf een grafsteen voor een Belgische gesneuvelde mag ontwerpen?
• Liggen er in België enkel Belgische gesneuvelden begraven? Waarom denk je dat?

1.3.2

Vergelijken van grafstenen van Belgische, Britse, Franse en Duitse gesneuvelden.
De leerkracht leest het volgende tekstje voor aan de leerlingen:
Op 2 augustus 1914 vroeg Duitsland aan de Belgische regering of het met zijn leger door België mocht
gaan zodat ze Frankrijk konden aanvallen. Duitsland beloofde dat België dan gespaard zou blijven. De
Belgische regering weigerde het voorstel maar op 4 augustus 1914 trokken de Duitse troepen België toch
binnen. De Duitsers schonden zo de neutraliteit van ons land. Hierdoor verklaarde Groot-Brittannië de
oorlog aan Duitsland. Het Belgische leger werd snel op de been gebracht maar was niet goed genoeg
georganiseerd om de Duitse troepen alleen tegen te houden. Uiteindelijk zal een groot deel van België
bezet worden door Duitsland gedurende de Eerste Wereldoorlog maar in West –Vlaanderen krijgt het
kleine, Belgische leger hulp van de Fransen en de Britten om de Duitsers tegen te houden.
De leerkracht stelt de volgende richtvragen:
• Welke landen vochten er gedurende de Eerste Wereldoorlog in ons land?
• Wat gebeurde er met de gesneuvelde militairen uit Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland?
De leerkracht vertelt dat ze verschillende foto’s heeft van grafstenen van gesneuvelden die in België begraven
zijn (bordplaten: bijlage 2.1 – bijlage 2.28; Exemplaren leerlingen: knipbladen werkbundel bladzijde 3). Iedere
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leerling krijgt een foto van een grafsteen, knipt deze zorgvuldig uit en kleeft deze op blz. 3 van de werkbundel.
Op blz.2 - blz. 3 van de werkbundel vindt de leerling een onderzoeksfiche terug. De leerlingen beantwoorden
individueel de vragen op blz.2 aan de hand van hun foto op blz. 3.Voor de laatste vraag hebben de leerlingen
hun atlas nodig. De leerkracht bekijkt, indien gewenst, nog even samen met de leerlingen hoe zij plaatsen in hun
atlas moesten opzoeken.
Wanneer de leerlingen klaar zijn met de vraagjes over hun eigen grafsteen, gaan ze de foto van hun grafsteen
vergelijken met de foto van een grafsteen van een klasgenoot. De leerlingen vullen samen de vragen op blz. 3 in
en krijgen zo een overzicht van de verschillen en de gelijkenissen tussen de twee grafstenen.
Nu de leerlingen klaar zijn met hun visuele observatie, nodigt de leerkracht hen uit om hun antwoorden op de
onderzoeksfiche ook af te toetsen met de leestekst op blz. 5 tot en met blz.9. Als de leerlingen klaar zijn met het
lezen van de tekst, vullen ze hun onderzoeksfiche (blz. 2- blz. 3) verder aan.
1.3.3

Gemeenten met de verschillende begraafplaatsen op een blinde kaart.
Om tot een synthese te komen, wordt het onderzoek van de leerlingen klassikaal besproken. Hiervoor wordt de
kaart van België met zijn verschillende gemeenten (bijlage 3) op het bord geprojecteerd. De leerkracht vraagt
aan de eerste leerling om de grote foto (bordplaten: bijlage 2.1 – bijlage 2.28) aan de klas te tonen en stelt
volgende richtvragen aan de leerling die dit graf heeft onderzocht:
• Hoeveel personen liggen hier begraven?
• Wanneer is de gesneuvelde gestorven? In welk jaartal zijn de gesneuvelden gestorven?
• Welke nationaliteit heeft de gesneuvelde?
• Waar ligt de gesneuvelde begraven?
Een leerling hangt zijn foto aan het bord en duidt het dorp aan op de kaart waar de grafsteen zich bevindt. De
leerling schrijft onder de grote foto de naam van het dorp en de nationaliteit van de gesneuvelde.
De leerkracht volgt het bovenstaande stappenplan voor enkele andere foto’s maar zorgt ervoor dat alle dorpen
waar de grafstenen zich bevinden worden aangeduid op kaart
Wat kunnen we besluiten als het gaat over de locatie van de militaire begraafplaatsen van gesneuvelden uit de
Eerste Wereldoorlog?
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Bijlage 1: Grafsteen Lodewijk Brys

Bron: http://www.kempenseklaprozen.be/noorderkempen/soldaten/brijs-ludovico
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Bijlage 2: Bordplaten grafstenen gesneuvelden
Belgisch militaire begraafplaats Adinkerke .......................................................................................................................... 2.1
Belgisch militaire begraafplaats De Panne........................................................................................................................... 2.2
Belgisch militaire begraafplaats Hoogstade......................................................................................................................... 2.3
Belgisch militaire begraafplaats Houthulst .......................................................................................................................... 2.4
Belgisch militaire begraafplaats Keiem ................................................................................................................................ 2.5
Belgisch militaire begraafplaats Ramskapelle...................................................................................................................... 2.6
Belgisch militaire begraafplaats Halen................................................................................................................................. 2.7
Belgisch militaire begraafplaats Champion.......................................................................................................................... 2.8
Belgisch militaire begraafplaats Leopoldsburg .................................................................................................................... 2.9
Belgisch militaire begraafplaats Wandre ........................................................................................................................... 2.10
Duitse militaire begraafplaats Vladslo (Deutscher Soldatenfriedhof Vladslo) ................................................................... 2.11
Duitse militaire begraafplaats Langemark (Deutscher Soldatenfriedhof Langemark)....................................................... 2.12
Duitse militaire begraafplaats Hooglede (Deutscher Soldatenfriedhof Hooglede)............................................................ 2.13
Duitse militaire begraafplaats Menen (Deutscher Soldatenfriedhof Menen) .................................................................... 2.14
Duitse militaire begraafplaats Virton-Belle-Vue ................................................................................................................ 2.15
Franse militaire begraafplaats Rossignol (Cimetière de l'Orée de la Forêt) ....................................................................... 2.16
Franse militaire begraafplaats Machelen (Zulte) ............................................................................................................... 2.17
Franse militaire begraafplaats Ieper (Saint-Charles de Potyze) ......................................................................................... 2.18
Frans militair massagraf op de Kemmelberg (Heuvelland) (Ossuaire du mont Kemmel) .................................................. 2.19
Britse militaire begraafplaats Komen-Waasten (Strand Military Cemetery) ..................................................................... 2.20
Britse militaire begraafplaats Ieper (Aeroplane Cemetery) ............................................................................................... 2.21
Britse militaire begraafplaats Poperinge (Lijssenthoek Military Cemetery) ...................................................................... 2.22
Britse militaire begraafplaats Zonnebeke (Tyne Cot Cemetery) ........................................................................................ 2.23
Gemeentelijke begraafplaats Merchtem ........................................................................................................................... 2.24
Begraafplaats van de stad Brussel te Evere ....................................................................................................................... 2.25
Gemeentelijke begraafplaats Poelkapelle ......................................................................................................................... 2.26
Gemeentelijke begraafplaats Lissewege............................................................................................................................ 2.27
Gemeentelijke begraafplaats Bergen ................................................................................................................................ 2.28
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BIJLAGE 2.1

MILITAIRE BEGRAAFPLAATS ADINKERKE
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BIJLAGE 2.2

MILITAIRE BEGRAAFPLAATS DE PANNE (PERK N)
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS HOOGSTADE
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS HOUTHULST (PERK L)
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS KEIEM
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS RAMSKAPELLE
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS HALEN
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS CHAMPION
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS LEOPOLDSBURG
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS WANDRE
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS VLADSLO

Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Deutscher_Soldatenfriedhof_Vladslo_-6.jpg
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS LANGEMARK

Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Langemark_German_War_Cemetery_BCE1-0010.jpg
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS HOOGLEDE

Bron: http://be.zooverresources.com/images/E88154L2B2280832D0W900H675/Hooglede-Gits.jpg
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS MENEN

Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Deutscher_Soldatenfriedhof_Menen-5.jpg
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS VIRTON-BELLE-VUE
Bron: http://www.dengrootenoorlog.nl/NL/496.jpg
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS ROSSIGNOL
(cimetière de l'orée de la forêt)
Bron: http://www.bel-memorial.org/cities/luxembourg/rossignol/rossignol_photos_cim_mil_FR_oree_de_la_foret.htm
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS MACHELEN (ZULTE)
Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Franse_militaire_begraafplaats_Machelen_%28Zulte%2914.JPG
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS IEPER
(Saint-Charles de Potyze)

Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/St._Charles_de_Potyze_african_christian.jpg
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MILITAIR MASSAGRAF OP DE KEMMELBERG (HEUVELLAND)
Bron: http://static.panoramio.com/photos/original/34397309.jpg
WAR HERITAGE INSTITUTE

BIJLAGE 2.20

LES 1: GRAFSTENEN VAN GESNEUVELDEN IN BELGIË

MILITAIRE BEGRAAFPLAATS KOMEN-WAASTEN
(Strand Military Cemetery)
Bron: https://f.jwwb.nl/public/x/c/g/temp-dybwpxijjznzhordbssx/f16rod/04StrandMC.jpg
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS IEPER
(Aeroplane Cemetery)
Bron: https://i2.wp.com/thebignote.com/wp-content/uploads/2013/05/213.jpg
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS POPERINGE
(Lijssenthoek Military Cemetery)
Bron: https://images.findagrave.com/photos/2015/152/9450283_1433277686.jpg
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MILITAIRE BEGRAAFPLAATS ZONNEBEKE
(Tyne Cot Cemetery)
Bron: https://fthmb.tqn.com/hT5IJBxcbu5YrH3lN6Rb9ma8T6M=/768x0/filters:no_upscale()/GettyImages483364743-56d3cb263df78cfb37d4b0ba.jpg
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BIJLAGE 2.24

GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS MERCHTEM
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BIJLAGE 2.25

BEGRAAFPLAATS VAN DE STAD BRUSSEL TE EVERE
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BIJLAGE 2.26

GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS POELKAPELLE
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GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS LISSEWEGE
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BIJLAGE 2.28

GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS BERGEN
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Bijlage 3: Blinde kaart met alle steden en gemeenten in België
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http://www.kempenseklaprozen.be/noorderkempen/soldaten/brijsludovico

Bron: http://www.kempenseklaprozen.be/noorderkempen/soldaten/brijs-ludovico

Luister naar je leerkracht en maak de militaire grafsteen volledig.
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Onderzoeksfiche grafsteen
Los onderstaande vragen op aan de hand van je foto.
Foto van een grafsteen
1 persoon

Foto van een grafsteen
meerdere personen

Naam: .............................................................................

Aantal personen: ............................................................

Datum overlijden: ...........................................................

Jaartal overlijden: ............................................................

Gestorven

Gesneuveld

Gestorven

Gesneuveld

Nationaliteit: ...................................................................

Nationaliteit: ..................................................................

Militaire symbolen of medailles:

Militaire symbolen of medailles:

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

Religieuze symbolen:

Religieuze symbolen:

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

Andere symbolen:
- vb. Esdoornblad voor Canada

Andere symbolen:
- vb. Esdoornblad voor Canada

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

Zoek in je atlas het dorp van de begraafplaats op en duid het aan op de kaart op blz. 4 – blz. 5

Bron: http://comicskingdom.com/system/media/1980_BeetleBailey_MemorialDay_original.gif?1415657078
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Vergelijk jouw foto met die van een klasgenoot. Los onderstaande vragen samen op.
1. Hoeveel personen liggen er in het andere graf begraven?.....................................................................................
2. Wat is de datum/het jaartal van het overlijden? ....................................................................................................
3. Wat is de nationaliteit van de persoon of personen in het andere graf? ...............................................................
4. In welke gemeente/stad vinden we de andere grafsteen terug? ..........................................................................
5. Duid de gemeente/stad in het groen aan op de kaart op blz. 4 – blz. 5.
6. Som minstens 2 gelijkenissen op tussen beide graven.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
7. Som minstens 2 verschillen op tussen beide graven.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Kleef hier de foto van je grafsteen

WAR HERITAGE INSTITUTE

BLADZIJDE 3

LES 1: GRAFSTENEN VAN GESNEUVELDEN IN BELGIË

Militaire begraafplaats Adinkerke

Militaire begraafplaats De Panne (Perk N)

KNIPBLADEN W ERKBUNDEL BLADZIJDE 3

© Jerusalem Pierard
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Militaire begraafplaats Hoogstade

Militaire begraafplaats Houthulst (Perk L)

KNIPBLADEN W ERKBUNDEL BLADZIJDE 3
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Militaire begraafplaats Keiem

Militaire begraafplaats Ramskapelle
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Militaire begraafplaats Halen

Militaire begraafplaats Champion
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Militaire begraafplaats Wandre

Militaire begraafplaats Leopoldsburg
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Militaire begraafplaats Vladslo
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Militaire begraafplaats Langemark
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Militaire begraafplaats Hooglede
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Militaire begraafplaats Menen
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Militaire begraafplaats Rossignol
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Militaire begraafplaats Virton-Belle-Vue
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Militaire begraafplaats Ieper
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Militaire begraafplaats Machelen (Zulte)
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Militaire begraafplaats Kemmelberg (Heuvelland)

Militaire begraafplaats Komen-Waasten
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Militaire begraafplaats Poperinge

LES 1: GRAFSTENEN VAN GESNEUVELDEN IN BELGIË

Militaire begraafplaats Ieper
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Militaire begraafplaats Zonnebeke

Gemeentelijke begraafplaats Merchtem
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Gemeentelijke begraafplaats Poelkapelle

Begraafplaats van de stad Brussel te Evere
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Gemeentelijke begraafplaats Bergen

Gemeentelijke begraafplaats Lissewege
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Duid de gemeenten/steden van de begraafplaatsen aan op de kaart.
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Verdieping militaire grafstenen.
Wanneer op 11 november 1918 de Eerste Wereldoorlog voorbij is, kunnen onze landgenoten beginnen met de
wederopbouw van het land. In West-Vlaanderen werd er gedurende 4 jaar zwaar gevochten tussen de geallieerden en de
Duitsers, met aan beide kanten talrijke verliezen tot gevolg. In het begin van de oorlog begroeven ze de slachtoffers snel
in de nabijheid van het slagveld, later gebeurde het begraven iets georganiseerder, maar het duurde tot na de oorlog
vooraleer alle gesneuvelden op een waardige manier begraven of herbegraven werden. Kleinere begraafplaatsen werden
samengevoegd en er werd in ieder land een militaire grafsteen ontwikkeld voor de gesneuvelden. Familieleden kregen de
kans om de overblijfselen van hun gesneuveld familielid terug te laten brengen naar hun woonplaats.
Wat is een gesneuvelde?
Volgens de Belgische wetgeving zijn alle militairen die tussen 4 augustus 1914 en 30 september 1919 in dienst van het
Belgische of van een bevriend leger omkwamen, gesneuveld.
Maar de oorlog was toch gedaan op 11 november 1918, waarom kunnen militairen tot 10 maanden na de oorlog nog
sneuvelen?
Het is verkeerd om te denken dat je tijdens de Eerste Wereldoorlog enkel kon sneuvelen als je in een gevecht met de
vijand verwikkeld was. Ook militairen die aan ziekte, oorlogsverwondingen en ontbering overleden gedurende deze
periode werden als gesneuveld beschouwd. Het is niet omdat de oorlog voorbij was, dat plots ook alle ziektes en kwalen
genezen waren. Wie na 30 september 1919 stierf aan de gevolgen van de oorlog, werd niet meer als gesneuveld
aanzien.
Belgisch militaire begraafplaatsen
De Belgische overheid liet in 1920 een grafsteen ontwikkelen voor de Belgische gesneuvelden. Het resultaat was het
blauwstenen zerkje met een bronzen plaat waarop we volgende gegevens terugvinden:

Naam + Voornaam
Rang in het Belgisch leger
Eenheid in het Belgisch leger
Geboorteplaats
(hier wordt de oude schrijfwijze van de stad Geel gebruikt)

Geboortedatum
Datum van overlijden
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Onderaan de bronzen grafplaat vinden we de medailles en erkenningen terug die de gesneuvelde ontvangen heeft.
Laten we hier even op inzoomen:

Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II

Het Overwinningsteken

IJzermedaille/IJzerkruis
(voor deelnemers van de IJzerslag:
18 oktober 1914 – 31 oktober 1914)

Het Oorlogskruis

Herinneringsmedaille van de oorlog
1914 - 1918

Boven de bronzen grafplaat vinden we een rond metalen plaatje in de Belgische driekleur terug. Vroeger kon de familie
kiezen of ze hier een zwart kruis of een leeuw op wilden laten drukken. Als bij een hedendaags onderhoud van de graven
blijkt dat dit plaatje vervangen moet worden, dan wordt het vervangen door een metalen plaatje met de Belgische
driekleur, zonder symbool.
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Britse militaire begraafplaatsen
Voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog beschikte Groot-Brittannië over talrijke overzeese gebieden. Om die reden
kwamen de Britse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog niet enkel uit het huidige Groot-Brittannië. Op de grafstenen
van soldaten uit het huidige Groot-Brittannië (en Ierland) vinden we vaak het regimentsteken bovenaan het graf terug.
Het Iers regimentsteken vinden we vandaag de dag nog steeds terug op onze euromunten. Het gaat om de alom
bekende harp.

Een voorbeeld van een regimentsteken

Ierland

Op de graven van de overzeese gebieden vinden we meestal het nationaal embleem terug. Het nationaal embleem is
een teken dat naar het land verwijst.

Canada
Het esdoornblad (Maple Leaf)

Australië
De rijzende zon

Nieuw-Zeeland
Het varenblad

Zuid-Afrika
Een springbok

WAR HERITAGE INSTITUTE
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Bijna alle grafstenen hebben een religieus symbool.
Een kruis voor de christenen of een davidster voor de
joden. Op uitdrukkelijk verzoek van de familie kan het
zijn dat er geen religieus teken op de grafsteen staat.
Op joodse grafstenen vind je vaak ook enkele
kiezelsteentjes terug, als teken dat het graf bezocht
werd en de overledene niet vergeten wordt. Eigenlijk
een beetje zoals wij bloemen zouden neerleggen aan
het graf van een overleden familielid.

Naast de naam van het slachtoffer kunnen op de steen ook nog militaire
onderscheidingen voorkomen. Deze worden uitgedrukt in drukletters. De meest
voorkomende voor officieren is het MC (= het militair kruis) en DSO (‘Distinguished
service order’ of een belangrijke dienstopdracht)
Op de grafstenen van wie de allerhoogste Britse onderscheiding ontving, nl. het
Victoria Cross (het Victoria Kruis), wordt het religieuze symbool steeds vervangen
door deze onderscheiding. Op de grafsteen hieronder vind je naast de naam van de
gesneuvelde ook VC wat ook verwijst naar het Victoria Cross
Franse militaire begraafplaatsen

© Christine Van Everbroeck

Aanvankelijk werden de Franse gesneuvelden begraven in massagraven, maar eind 1915 voorzag de Franse wetgeving
dat iedere gesneuvelde een eigen graf moest krijgen. Vanaf 1920 werd het mogelijk om Franse gesneuvelden te laten
repatriëren, onbekende gesneuvelden werden nog steeds ondergebracht in een massagraf op de Kemmelberg.
Als er vandaag nog een lichaam van een Franse gesneuvelde wordt teruggevonden, bijvoorbeeld bij graafwerken aan
een wegdek, dan worden de stoffelijke resten herbegraven op de
Franse militaire begraafplaats van Ieper (Saint-Charles de Potyze).
De gegevens op de Franse grafstenen zijn beperkt tot naam,
voornaam, rang, eenheid, ‘mort pour la France’ (=gestorven voor
Frankrijk) en de datum van het overlijden.

 Gemengde militaire begraafplaats (Duitse en
Franse militairen) te Luchy
(Provincie Luxemburg)
WAR HERITAGE INSTITUTE
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Duitse militaire begraafplaatsen
Tijdens een oorlog sneuvelen er aan beide zijden mensen. Hoewel Duitsland tijdens de
Eerste Wereldoorlog onze vijand was, hebben ook zij tot op vandaag nog veertien militaire
begraafplaatsen op Belgisch grondgebied, al dan niet gemengd met gesneuvelden van
andere nationaliteiten. De begraafplaats van Langemark was oorspronkelijk een Britse
begraafplaats maar na een gasaanval in april 1915 kwam deze in Duits gebied te liggen. Aan
het einde van de Eerste Wereldoorlog lagen er in totaal 859 gesneuvelden begraven,
waarvan 627 Duitsers. Na de oorlog werd deze begraafplaats verder uitgebreid, door
kleinere begraafplaatsen op te doeken.
De begraafplaats van Langemark wordt ook wel eens het Studentenfriedhof of de
studentenbegraafplaats genoemd omdat er tijdens de Eerste slag bij Ieper heel veel Duitse
studenten sneuvelden.
Vaak vinden we op grafstenen van Duitse gesneuvelden meerdere namen terug. Ook hun
rang en de datum van hun overlijden zijn terug te vinden op de grafstenen.
Onbekende soldaten

© Christine Van Everbroeck

Talrijke graven, zowel Belgische als buitenlandse, vermelden geen naam. Het gaat
om graven van onbekende soldaten. Dit wil zeggen dat hun lichaam werd
gevonden, maar dat identificatie niet mogelijk was.
Elk land benoemt deze soldaten op een verschillende manier (“Onbekende soldaat,
gestorven voor België”, “Ein unbekannter Deutsche Krieger” – een onbekende
Duitse strijder; “Mort pour la France” – gestorven voor Frankrijk,…).
De Britse graven van onbekende soldaten dragen de woorden “A soldier of the
Great War” (een soldaat van de Grote oorlog) en de vermelding “Known unto God”
(enkel gekend door God).

Gemengde militaire begraafplaats (Duitse en Franse militairen) te
Neufchateau (Provincie Luxemburg)
WAR HERITAGE INSTITUTE
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2 Gerepatrieerde gesneuvelden
2.1

Eindtermen Lager Onderwijs
•

Mens en Maatschappij – Tijd
3.7
De leerlingen kennen de grote periodes uit de geschiedenis en ze kunnen duidelijke historische
elementen in hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis
maken, situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdband.
3.8
De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor
kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop
der tijden evolueert.
3.9* De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.
3.10* De leerlingen beseffen dat er een onderscheid is tussen een mening over een historisch feit en het feit
zelf.

•

Mens en maatschappij – Brongebruik
5.1
De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

•

Nederlands
3.4
De leerlingen kunnen de informatie ordenen die voorkomt in voor hen bestemde school- en
studieteksten en instructies bij schoolopdrachten.

•

ICT
4.
6.

•

2.2

De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving
De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken
en bewaren.

Leren Leren
3.
De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten)
verwerven en gebruiken.

Lesdoelen
1. De leerlingen kunnen minstens 2 verschillen opsommen tussen een gerepatrieerd graf en een graf op een
militaire begraafplaats.
(EINDTERMEN MENS EN MAATSCHAPPIJ 3.7, 3.8, 3.9*, 5.1;NEDERLANDS 3.4; LEREN LEREN 3)

2. De leerlingen verwoorden de meerstemmigheid van een gerepatrieerd graf (familiaal, politiek,…)
(EINDTERMEN MENS EN MAATSCHAPPIJ 3.8, 3.9* ,5.1; NEDERLANDS 3.4; LEREN LEREN 3)

3. De leerlingen kunnen informatie over een gesneuvelde militair opzoeken via het internet
(EINDTERMEN MENS EN MAATSCHAPPIJ 5; ICT 4, 6)

4. De leerlingen kunnen de informatie op een grafsteen van een gesneuvelde militair analyseren.
(EINDTERMEN MENS EN MAATSCHAPPIJ 3.7, 3.8, 3.9*, 5.1; LEREN LEREN 3)

5. De leerlingen kunnen een e-mail sturen naar een archief om informatie over een gesneuvelde op te vragen.
(EINDTERMEN MENS EN MAATSCHAPPIJ 5.1; ICT 6 )
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2.3
2.3.1

Lesverloop
Gemeentelijke of militaire begraafplaats
Inleiding
In deze fase laten we de leerlingen zich inleven in een familielid van een gesneuvelde die moet kiezen
waar zijn gesneuvelde begraven wordt. Hou tijdens de bespreking ook rekening met de historische
empathie en betrokkenheid. Hiervoor dienen de leerlingen hun eigen referentiekader even opzij te
zetten en proberen ze de gevoelens en het denken van een personage dat net na de Eerste
Wereldoorlog leefde te doorgronden.
Materiaal
Werkbundel blz. 1
Instructie
Beeld jullie in dat jullie 100 jaar geleden leefden en jullie papa of broer is omgekomen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Twee jaar na het einde van de oorlog vind je de volgende brief in jullie brievenbus. Lees
de brief en beantwoord de onderstaande vraag.
Bespreking
Laat als leerkracht een aantal leerlingen aan het woord komen die vanuit hun eigen gevoelens hun
keuze verantwoorden. De kinderen zullen deze opdracht vanuit hun eigen empathisch vermogen
oplossen. Schets als leerkracht tijdens de bespreking echter ook het historisch perspectief voldoende:
niet ieder dorp had een treinstation waardoor mensen vaak erg ver moesten reizen om hun
gesneuvelden op te halen. Het transport van aan het station gebeurde vaak per paard en kar. Auto’s
waren uitzonderlijk in die tijd. De Duitsers hadden tijdens de oorlog ons land ‘leeggeroofd’ waardoor
niet iedereen over voldoende geld beschikte om het transport, de herbegraving, de grafsteen e.d. zelf te
betalen… Pols ook of de antwoorden van de leerlingen veranderen wanneer ze rekening houden met
deze historische informatie.

2.3.2

Informatie verzamelen over de gerepatrieerde(n) in onze gemeente

2.3.2.1 Namen opzoeken in de War Dead Register
Materiaal
1 computer of tablet per 2 à 3 leerlingen
Werkbundel blz. 2
Stappenplan 1: War Dead Register
Bijlage 1
Bijlage 2
Organisatie
De leerkracht bereidt dit onderdeel zelf voor aan de hand van bijlagen 1 en 2, dit om de gesneuvelde te
bepalen waarvan je nog de meeste gegevens kunt terugvinden.
Laat de leerlingen werken in groepjes van 2 à 3 per computer/tablet.
Laat de leerlingen aan de slag gaan met stappenplan 1: War Dead Register
Instructie
Zoek aan de hand van stappenplan 1: War Dead Register of er in jullie gemeente één of meerdere
gerepatrieerde gesneuvelden begraven zijn.
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Bespreking
Overloop samen met de leerlingen de namen van de gerepatrieerde soldaten in jullie dorp. Maak de
leerlingen nieuwsgierig om te zoeken naar de gesneuvelden en naar welk leven zij hadden. Laat de
leerlingen interessantste gesneuvelde (= diegene waar vandaag nog het meeste informatie over terug te
vinden is) met fluostift aanduiden.
2.3.2.2 Informatie op de gemeentelijke begraafplaatsen verzamelen
Materiaal
Fototoestel per groepje van 2 à 3 personen
Werkbundel blz. 3
Fluovestje voor iedere leerling
Organisatie
Laat de leerlingen werken in groepjes van 2 à 3 personen.
Voor het vertrek overloopt de leerkracht samen met de leerlingen de grafsteen-ID (Werkbundel blz. 3)
Zorg dat de groepjes op voorhand een taakverdeling maken over wie wat gaat doen.
Afspraken
De leerkracht maakt samen met de leerlingen enkele afspraken over hoe ze zich moeten gedragen in het
verkeer op weg naar de begraafplaats en op de begraafplaats zelf. Overloop de afspraken net voor het
vertrek naar de begraafplaats en ook nog eens voor het betreden van de begraafplaats.
Opdracht
De leerlingen gaan in hun groep aan de slag om de Grafsteen-ID (Werkbundel blz. 3) in te vullen aan de
hand van de grafsteen van de gerepatrieerde gesneuvelde. Tevens zorgen ze voor een duidelijke foto
van de grafsteen.
2.3.2.3 Informatie in archieven opvragen
Materiaal
1 computer per 2 à 3 leerlingen
Werkbundel blz. 4
Stappenplan 2: Archief Koninklijk Legermuseum te Brussel
Stappenplan 3: Archief Kazerne Evere
Stappenplan 4: Gemeente- of stadsarchief
Stappenplan 5: Archief plaatselijke heemkring
Organisatie
Verschillende groepjes zullen een e-mail moeten opstellen die gericht is aan hetzelfde archief aangezien
er in totaal slechts 3 archieven dienen aangeschreven te worden. De leerkracht zorgt voor een
gelijkmatige verdeling van de klas.
Instructie
Schrijf aan de hand van je stappenplan een e-mail waarin je meer informatie vraagt over het leven van
jullie gerepatrieerde gesneuvelde.
Opdracht
De leerlingen zullen het stappenplan moeten volgen om op een correcte manier de juiste gegevens op
te vragen bij het archief dat hun toegewezen is. In hun werkbundel blz. 4 maken zij een kladversie van
hun e-mail. De leerkracht verbetert deze en laat 1 groepje hun e-mail ook effectief verzenden naar het
archief
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Stappenplan 1: War Dead Register
1.
2.
3.
4.

Open de website https://www.wardeadregister.be/nl
Typ de naam van je stad/gemeente in het vakje ‘begraafplaats’ en druk op enter.
Klik op de naam van een gesneuvelde.
Kijk naar de gegevens ‘plaats van de herbegraving’
Plaats van herbegraving?

‘Militaire begraafplaats’ staat in de tekst

‘Gemeentelijk begraafplaats’ staat in de
tekst

Gesneuvelde met een gestandaardiseerde
grafsteen

Gerepatrieerde gesneuvelde

5. Noteer de namen, de geboortedatum en de eenheid van alle gerepatrieerde gesneuvelden in je
werkbundel blz. 2
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Stappenplan 2: Archief Koninklijk Legermuseum Brussel
1. Surf naar http://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/persoonlijke-militaire-dossiers
2. Geef de geboortedatum van de gesneuvelde in en druk op zoeken.
3. Zoek de naam van je gesneuvelde in de lijst:
▪ Ik vind de gesneuvelde terug in deze lijst: Noteer het nummer uit de kolom 'bestand'
▪ Ik vind de gesneuvelde niet terug in deze lijst: Zoek op de website www.wardeadregister.be in
welke deel (= welke 'eenheid') van het Belgische leger de gesneuvelde gevochten heeft.
Militairen met een lagere rang hebben vaak geen apart dossier maar hiervan kan men in het
documentatiecentrum gegevens terugvinden in boeken.
4. Schrijf in je werkbundel blz. 4 een e-mail aan het Koninklijk Legermuseum
▪ Schrijf in je werkbundel blz. 4 een e-mail aan het Koninklijk Legermuseum
▪ Onderwerp: Opzoekwerk voor het project ‘Onze Vergeten Helden’
▪ Zorg voor een passende aanspreking
▪ Wie ben jij? In welke school en klas zit je? Waarom stuur je deze e-mail?
▪ Leg uit welke gegevens je al gevonden/gekregen hebt (naam, voornaam, geboortedatum,
bestand of de eenheid)
▪ Vraag extra informatie
▪ Schrijf een passend slot.
5. Laat je e-mail verbeteren door je juf of meester.
6. Typ je verbeterde e-mail over in een e-mailprogramma en verstuur hem naar
herinnering@warheritage.be (of cdoc.klm-mra@warheritage.be )
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Stappenplan 3: Archief Kazerne Evere
1. Schrijf in je werkbundel blz. 4 een e-mail aan de kazerne te Evere.
▪ Onderwerp: Opzoekwerk voor het project ‘Onze Vergeten Helden’
▪ Zorg voor een passende aanspreking
▪ Wie ben jij? In welke school en klas zit je? Waarom stuur je deze e-mail?
▪ Leg uit welke gegevens je al gevonden/gekregen hebt (naam, voornaam, geboortedatum)
▪ Vraag of het mogelijk is extra informatie te krijgen via e-mail.
▪ Schrijf een passend slot.
2. Laat je werkbundel blz. 4 verbeteren door je juf of meester.
3. Typ je verbeterde e-mail over in een e-mailprogramma en verstuur hem naar arch@mil.be
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Stappenplan 4: Archief gemeente- of stadsarchief
1. Surf naar www.google.be en typ in het zoekvak "stad/gemeente + de naam van je stad of gemeente
+ dienst bevolking"

2. Zoek op de website van je gemeente het e-mailadres van de dienst bevolking en noteer dit in je
werkbundel blz. 4 naast het vakje “Aan…”

3. Schrijf in je werkbundel blz. 4 een e-mail aan je stad of gemeente.
▪ Onderwerp: Opzoekwerk voor het project ‘Onze Vergeten Helden’
▪ Zorg voor een passende aanspreking
▪ Wie ben jij? In welke school en klas zit je? Waarom stuur je deze e-mail?
▪ Leg uit welke gegevens je al gevonden/gekregen hebt (naam, voornaam, geboortedatum)
▪ Vraag of het mogelijk is extra informatie te krijgen via e-mail.
▪ Schrijf een passend slot.
4. Laat je werkbundel blz. 4 verbeteren door je juf of meester.
5. Typ je verbeterde e-mail over in een e-mailprogramma en verstuur hem naar het e-mailadres van
de dienst bevolking.
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Stappenplan 5: Archief plaatselijke heemkring
1. Surf naar https://www.heemkunde-vlaanderen.be/heemkringen/ en klik op de provincie waarin je
2.
3.
4.

5.
6.
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school zich bevindt.
Zoek de naam van je gemeente en klik op het woord 'contact'
Je bent nu op de website van de heemkring, ga hier op zoek naar een e-mailadres en noteer dit in je
werkbundel blz. 4 naast het vakje “Aan…”
Schrijf in je werkbundel blz. 4 een e-mail aan de plaatselijke heemkring.
▪ Onderwerp: Opzoekwerk voor het project ‘Onze Vergeten Helden’
▪ Zorg voor een passende aanspreking
▪ Wie ben jij? In welke school en klas zit je? Waarom stuur je deze e-mail?
▪ Leg uit welke gegevens je al gevonden/gekregen hebt (naam, voornaam, geboortedatum)
▪ Vraag of het mogelijk is extra informatie te krijgen via e-mail.
▪ Schrijf een passend slot.
Laat je werkbundel blz. 4 verbeteren door je juf of meester.
Typ je verbeterde e-mail over in een e-mailprogramma en verstuur hem naar de plaatselijke
heemkring.
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Bijlage 1: Gerepatrieerde gesneuvelde selecteren
Hieronder vind je enkele richtlijnen die je als leerkracht best in acht houdt als je het maximale uit deze les wil halen.
Grafstenen zijn doorheen de jaren verdwenen, dossiers van militairen met een hogere rang werden beter bijgehouden in
archieven, sommige gemeenten hebben recent voor een aanduiding van de gerepatrieerde graven gezorgd op hun
begraafplaatsen en de informatie over het leven van de militairen ligt verspreid over verschillende archieven. Lees
hieronder hoe je als leerkracht problemen kan voorkomen als je met dit lessenpakket aan de slag gaat.
Voorbereiding en voorbezoek aan de begraafplaats
1. Open de website https://www.wardeadregister.be/nl
2. Typ de naam van je stad/gemeente in het vakje ‘begraafplaats’ en druk op enter.
3. Klik op de naam van een gesneuvelde.
4. Kijk naar de gegevens ‘plaats van de herbegraving’ en volg onderstaand schema om te weten te komen
of het om een gerepatrieerde gesneuvelde gaat (Voor hulp, contacteer herinnering@warheritage.be)
Plaats van herbegraving?

‘Militaire begraafplaats’ staat in de tekst

‘Gemeentelijk begraafplaats’ staat in de
tekst

Gesneuvelde met een gestandaardiseerde
grafsteen

Gerepatrieerde gesneuvelde

5. Noteer in de eerste kolom van de tabel (bijlage 2) de namen van de gerepatrieerde gesneuvelden. In de
meeste dorpen zijn dit er slechts enkele of zelfs geen. Maak in steden (vb. Antwerpen) waar het aantal
toch hoog oploopt, zelf een selectie van een 9-tal gerepatrieerden.
6. Noteer in de tweede kolom van de tabel (bijlage 2) de graad en de hoedanigheid van de gerepatrieerde
gesneuvelden.
7. Open de website
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_militaire_rangen_van_de_Belgische_Strijdkrachten
8. Sorteer de graad en hoedanigheid van hoog naar laag in de derde kolom van de tabel (bijlage 2).
9. Ga op bezoek op de gemeentelijke begraafplaats en zoek de gerepatrieerde graven.
10. Beoordeel in de vierde kolom van de tabel (bijlage 2) of er een grafsteen aanwezig is en of dat hij in een
voldoende goede staat is om de leerlingen mee te laten werken. Maak eventueel van alle grafstenen
een foto.
11. Sorteer de grafzerken van goede staat naar geen grafsteen in de laatste kolom van de tabel (bijlage 2).
12. Duid aan welke gerepatrieerde gesneuvelde aan de hand van deze gegevens met je leerlingen wenst te
onderzoeken.
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Aanduidingen aan de gemeentelijke begraafplaats.

© Patricia Van Reeth

Het War Heritage Institute heeft in het kader van het project ‘Onze Vergeten Helden’ ook alle gemeentes aangeschreven
om de gerepatrieerde graven in november 2018 eens extra in het daglicht te plaatsen. Gemeenten konden, geheel
vrijblijvend, een muurplaat aanvragen die aan de ingang van de gemeentelijke begraafplaats kon worden aangebracht
en ook een aantal plakaatjes die op de grafstenen van de gerepatrieerde graven werden aangebracht. Hieronder vind je
een voorbeeld van deze plaatjes terug.

Muurplaat aan de ingang van de gemeentelijke
begraafplaats

© Patricia Van Reeth

Plaatje op de grafsteen van de gerepatrieerde
gesneuvelden

Opvragen van informatie in archieven
Het is niet zo dat er slechts één archief bestaat waar in de loop der tijd al het materiaal van militairen is in
ondergebracht. Vandaar dat de leerlingen in fase 2.3.2.3 ofwel een e-mail zullen moeten sturen naar het Koninklijk
Legermuseum te Brussel ofwel naar het archief in de kazerne in Evere. In het Koninklijk Legermuseum te Brussel zijn
alle dossiers van soldaten en onderofficieren die geboren zijn voor 31 december 1888 terug te vinden alsook de dossiers
van de officieren en aalmoezeniers die geboren zijn voor 1900. In het archief in de kazerne in Evere vind je alle dossiers
van onderofficieren en soldaten die geboren zijn na 31 december 1888 (arch@mil.be ). Ook de dossiers van de officieren
en aalmoezeniers die geboren zijn na 1900 vind je hier terug (info.cdh@qet.be ). Valt de gerepatrieerde gesneuvelde
die je met je klas wil onderzoeken in een andere categorie, neem dan even contact op met de dienst herinnering via
herinnering@warheritage.be. Zij helpen je graag op weg om je naar het juiste archief door te verwijzen.
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Bijlage 2: Tabel gerepatrieerde gesneuvelde selecteren
Naam + Voornaam
gerepatrieerde gesneuvelde

WAR HERITAGE INSTITUTE

Graad en hoedanigheid

Rangorde op
graad en hoedanigheid

Grafsteen aanwezig?
Grafsteen in goede staat?

Rangorde op grafsteen

WERKBUNDEL LEERLINGEN

LES 2 : GEREPATRIEERDE GESNEUVELDEN

Lees onderstaande brief. Welke grafsteen zou jij kiezen?

Brugge, 30 augustus 1920

Betreft: de herbegraving van uw gesneuveld familielid

Geachte,
Tijdens de heropbouw van ons land, willen wij ervoor zorgen dat de Belgische gesneuvelden met het nodige
respect en eerbied herbegraven worden. Daarom hebben wij als overheid beslist om de kosten voor een
waardige herbegraving op ons te nemen. Als familielid van de gesneuvelde heeft u de keuze uit volgende
formules:
1. De gesneuvelde wordt begraven in de buurt van de slagvelden van de Groote Oorlog. Volledige weilanden
zullen ingericht worden als militaire begraafplaatsen met als bedoeling de gesneuvelden nooit te vergeten.
De overheid betaalt de opgravings- en de herbegravingskosten, de speciaal ontworpen grafsteen voor de
Belgische gesneuvelden en het voor eeuwig voortdurende onderhoud van de grafsteen.
2. De gesneuvelde wordt begraven in zijn eigen dorp. Treurende familieleden zullen op deze manier vaker het
graf kunnen bezoeken. De overheid betaalt de repatriatie of het terugbrengen van het slachtoffer naar zijn
geboorte- of woonplaats. (opgravingskosten, aangepaste kist voor transport en het transport tot aan het
dichtstbijzijnde station) Van zodra het lichaam van de gesneuvelde is afgeleverd aan het station, staat de
familie zelf in voor alle verdere kosten. Het terugbrengen van de gesneuvelde naar zijn thuisbasis zal
gebeuren vanaf 1 maart 1921. Het plaatselijke gemeentebestuur zal uw familie acht dagen op voorhand
laten weten wanneer u het lichaam van de gesneuvelde kan komen ophalen aan het treinstation.
Kan u ons voor 1 november 1920 laten weten welke van deze twee formules uw familie verkiest.
Alvast bedankt voor uw antwoord,
Met vriendelijke groeten,

Medewerker bij het Bestuur der Militaire Grafsteden
Welke formule zou jij kiezen? Waarom?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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Wie zijn de gerepatrieerde gesneuvelden in ons dorp?
Naam + voornaam

WAR HERITAGE INSTITUTE

Geboortedatum
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Eenheid
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GRAFSTEEN-ID
Naam van de gerepatrieerde gesneuvelde:
Foto van de grafsteen

………………………………………………………………………….............
Adres van de grafsteen:
………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………….............

Teken hieronder de vorm van de
grafsteen

Omgeving
aan de kerk

op een plein

langs een (drukke) weg

andere: ………………………..

• Past de grafsteen in de omgeving?
• Waarom wel? Waarom niet?
• Is er in de omgeving een verwijzing naar deze grafsteen?

Geschatte afmetingen van de
grafsteen

Functie
•

Wat was de bedoeling van de grafsteen na de Eerste Wereldoorlog?

•

Wat is de bedoeling van de grafsteen vandaag?

Hoogte: ……………………………….
Breedte:……………………………….
Lengte:………………………………...

Tijd

Materiaal:

•

Was het graf vroeger ergens anders?

………………………………………….

•

Welke datums vind je op de grafsteen terug:

………………………………………….

datum van de oprichting van de grafsteen

………………………………………….

geboortedatum

………………………………………….

datum van overlijden

Kleuren:

datum van een belangrijke geschiedkundige gebeurtenis. (Welk?)

………………………………………….
………………………………………….
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Schrijf hier je kladversie van je e-mail naar het archief.
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3 Peter- en meterschap over een gerepatrieerd graf
3.1

Eindtermen Lager Onderwijs
•

Nederlands
2.3
De leerlingen kunnen het gepaste taalregister hanteren als ze over een op school behandeld
onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen.
2.6
De leerlingen kunnen het gepaste taalregister hanteren als ze van een behandeld onderwerp of
een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie brengen, die begrepen wordt door
leeftijdgenoten
2.10*
De leerlingen kunnen het gepaste taalregister hanteren als ze op basis van vergelijking, hetzij
met hun eigen mening, hetzij met andere bronnen tijdens een discussie met bekende
volwassenen over een behandeld onderwerp passende argumenten naar voren brengen.

•

ICT
5.
6.

•

3.2

De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken,
verwerken en bewaren.

Sociale Vaardigheden
1.5
De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling
meewerken.
1.6
De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.

Lesdoelen
1.

De leerlingen analyseren informatie die zij per e-mail ontvangen hebben.
(EINDTERMEN NEDERLANDS 2.6)

2.

De leerlingen kunnen digitale media op een verantwoorde manier gebruiken.
(EINDTERMEN ICT 5, 6)

3.

De leerlingen kunnen informatie op een creatieve manier verwerken met digitale media.
(EINDTERMEN NEDERLANDS 2.3, 2.6, 2.10*; ICT 5, 6; SOCIALE VAARDIGHEDEN 1.5, 1.6)
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3.3
3.3.1

Lesverloop
Herhaling ‘gerepatrieerde gesneuvelde’
Inleiding
De leerlingen hebben in de vorige les naar verschillende archieven een e-mail gestuurd om informatie
over het leven van hun gerepatrieerde gesneuvelde op te vragen. Omdat deze les pas kan doorgaan
nadat jullie deze informatie hebben ontvangen, starten we met een korte herhaling van de vorige les
aan de hand van enkele richtvragen.
Bespreking
-

3.3.2

In welke soorten graven zijn gesneuvelden begraven?
Wat was het verschil tussen een gerepatrieerd graf en een militair graf?
Wat was de naam van de gerepatrieerde gesneuvelde in onze gemeente?
Welke informatie hebben we al over hem teruggevonden?
Wat hebben we de vorige les gedaan om nog extra informatie over onze gesneuvelde terug te
vinden?

Informatie uit e-mails archieven in groepjes bekijken
Materiaal
1 computer of tablet per 2 à 3 leerlingen
Werkbundel blz. 1
Organisatie
Indien de school niet over een digitale cloud beschikt, kan je zelf een digitale cloud creëren met
bvb. Google Drive. Ben je hier als leerkracht niet in thuis, informeer je dan even verder via de volgende
link: https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Deze website vertelt je stap voor stap hoe je digitale documenten kan uploaden en deze delen met je
leerlingen zonder dat zij deze kunnen aanpassen.
De leerkracht vult voorgaand op deze les de werkbundel blz. 1 in.
De leerlingen nemen tijdens de les de informatie op de cloud zorgvuldig door en gebruiken hiervoor
werkbundel blz. 1.
Instructie
Leg de leerlingen uit waar ze de ontvangen e-mails terugvinden. Overloop met hen werkbundel blz. 1
En benadruk dat het mogelijk is dat zij sommige informatie niet zullen terugvinden.
Bespreking
Overloop klassikaal met de leerlingen werkbundel blz. 1. Laat de leerlingen aanvullen wat ze nog niet
hebben.
- Welke informatie heb je gevonden?
- Welke informatie heb je niet gevonden?

3.3.3

Beschouwen van een (digitaal) medium
Materiaal
1 computer of tablet per 2 à 3 leerlingen
Opdrachtenfiches
Organisatie
Het War Heritage Institute heeft reeds 5 opdrachtenfiches waarmee de leerlingen aan de slag kunnen
gaan uitgewerkt. De leerkracht dient echter voor de les na te gaan of alle digitale tools in de
computerklas van de school werken/aanwezig zijn. Als dit niet het geval is of de leerkracht wil zelf nog
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een aanvullende opdrachtfiche uitwerken, dan kan hij een lege opdrachtenfiche aanvragen via
herinnering@warheritage.be
Ieder groepje leerlingen krijgt een medium toegewezen en gaat aan de slag met de rubriek ‘Op
verkenning!’. De leerlingen krijgen op deze manier een inzicht hoe het digitale programma in zijn werk
gaat.
Opdracht
De leerlingen ontdekken een medium aan de hand van de rubriek ‘Op verkenning!’.
De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen op het einde van deze fase voldoende inzicht hebben in de
digitale programma’s door individuele ondersteuning aan te bieden waar nodig is.
3.3.4

Creëren van een medium rond de gerepatrieerde militair van hun gemeente/stad
Inleiding
Om tot een synthese te komen in het project van de gerepatrieerde graven gaan de leerlingen nu de
informatie die ze de afgelopen lessen hebben verworven, verwerken in een (digitaal) medium.
Zij kunnen na deze opdracht aanzien worden als een soort peter of meter van het graf van hun
gerepatrieerde gesneuvelde. Check ook de website www.wardeadregister.be waar jullie de werkstukken
kunnen delen met de rest van de wereld!
Materiaal
1 computer of tablet per 2 à 3 leerlingen
Opdrachtenfiches
Alle informatie uit les 2 en 3 die te maken heeft met de gerepatrieerde gesneuvelde
- Brief voor familie
- www.wardeadregister.be
- Grafsteen-ID
- Foto’s van het graf van de gerepatrieerde gesneuvelde
- Informatie uit de brieven uit de archieven
- …
Organisatie
De leerlingen gaan aan de slag met de rubriek ‘Opdracht’ op de opdrachtenfiche. De leerkracht helpt de
groepjes waar nodig is.
Opdracht
De leerlingen werken hun opdracht uit in functie van de gerepatrieerde graven.
Met het onderdeel ‘Controle’ kunnen de leerlingen hun eigen werk nakijken of kan de leerkracht bij het
nakijken van de werkjes snel nagaan of het werkstuk alle gevraagde onderdelen bezit.
Afronding
Er kan een kort voorstellingsmoment worden ingelast waar de leerlingen elkaars werk kunnen
bewonderen.

Beste leerkracht,
Alle gerepatrieerde gesneuvelden van België zijn terug te vinden via
www.wardeadregister.be. Wij zouden graag onze website een beetje opfleuren en u kan
ons hierbij helpen! Hoe? Door de creatieve werkjes van uw leerlingen te posten bij jullie
gerepatrieerde gesneuvelde.
Alvast bedankt voor uw hulp!
WAR HERITAGE INSTITUTE
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Vul de informatie van de gerepatrieerde gesneuvelde aan d.m.v. het War Dead Register en de archieven.

Persoonlijke Informatie

Militaire Loopbaan

Naam

Datum indiensttreding

Voornaam

Stamnummer

Naam van de vader

Graad

Naam van de moeder

Regiment/Eenheid

Broers/zussen
Adres

Verloop militaire
loopbaan

Beroep voor de oorlog

Onderscheidingen en
medailles

Vorige begraafplaatsen

Veldslagen waaraan
deelgenomen

Andere persoonlijke
gegevens

Andere gegevens uit zijn
legertijd
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KRANTENARTIKEL
DOEL
Maak een voorpagina van een krant over jullie gerepatrieerde gesneuvelde.
MATERIAAL
• Een computer
• Website: http://www.zelfkrantmaken.be/
• Tekstverwerkingsprogramma (vb. MS Word)
• Digitale foto van jullie gerepatrieerd graf
OP VERKENNING!
Surf naar de website http://www.zelfkrantmaken.be/ en log je in. Zoek volgende zaken uit:
• Hoe pas ik teksten aan?
• Wat moet ik doen als mijn tekst uit beeld komt?
• Hoe pas ik de afbeeldingen aan?
• Hoe kan ik mijn krant downloaden op mijn computer?
Tip! kijk bij ‘afdrukken’
OPDRACHT
Maak een voorpagina van een krant die volledig gaat over gerepatrieerde gesneuvelden.
Verdeel het schrijfwerk. Volgende dingen moeten zeker aan bod komen op jullie krant:
• De woorden ‘Onze Vergeten Helden’
• Wat is het verschil tussen een militair en een gerepatrieerd graf?
• Wat weten we over het leven van de gerepatrieerde in ons dorp?
• Waarom willen we de gerepatrieerde graven eens extra aandacht geven?
• Foto’s van een gerepatrieerd graf, de begraafplaats, de plaatjes van het
War Heritage Institute die het gerepatrieerde graf markeren…
• Welke functie heeft het gerepatrieerd graf: vroeger en nu?
Sla op het bureaublad van jullie computer jullie krant op.
CONTROLE?
☐ ‘Onze Vergeten Helden’ staat minstens 1 keer in de tekst
☐ Verschil tussen een militair – en een gerepatrieerd graf is duidelijk
☐ Verwoording v/h belang van het herdenken van gerepatrieerde graven staat in de tekst
☐ De foto’s passen bij het thema
☐ De functie van een gerepatrieerd graf vroeger staat in de tekst
☐ De functie van een gerepatrieerd graf nu staat in de tekst
☐ Jullie werk is correct opgeslagen.
POST JE WERK OP DE WAR DEAD REGISTER WEBSITE !
Vraag aan je juf of meester om hulp om jullie werkstukje op www.wardeadregister.be te
posten.
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AFFICHE
DOEL
Maak een affiche over jullie gerepatrieerde gesneuvelde.
MATERIAAL
• Een computer
• Website: https://www.canva.com/
• Digitale foto van jullie gerepatrieerd graf
OP VERKENNING!
Surf naar de website https://www.canva.com/en log je in. Zoek volgende zaken uit:
• Hoe selecteer is een achtergrond voor mijn affiche?
• Verander de achtergrondkleur.
• Hoe kan ik een titel toevoegen? Hoe kan ik een tekstvak invoegen?
• Hoe kan ik mijn eigen foto’s toevoegen?
• Hoe kan ik vormen, lijnen, illustraties en pictogrammen toevoegen?
• Verklein één van je ingevoegde vormen.
• Draai één van je ingevoegde lijnen.
• Verwijder één van je illustraties.
• Hoe kan ik mijn affiche downloaden op mijn computer?
Tip! Gebruik zo weinig mogelijk zinnen. Enkel woorden houden het geheel mooi & overzichtelijk
OPDRACHT
Maak een affiche over jullie gerepatrieerde gesneuvelde. Volgende zaken moeten terug te
vinden zijn in jullie affiche:
• Minstens 2 informatieve weetjes over het leven van jullie gerepatrieerde gesneuvelde.
• Maximum 5 zinnen waarom we de gerepatrieerde graven eens extra onder de
aandacht willen brengen.
• Upload de foto’s van een gerepatrieerd graf, de begraafplaats, de plaatjes van het War
Heritage Institute die het gerepatrieerde graf markeren… en voeg deze in.
• Voeg een passende achtergrond in
• Voeg de naam van de gerepatrieerde gesneuvelde in als titel
• Voeg ‘Onze Vergeten Helden’ in als subtitel
• Voeg minstens 3 elementen (vormen, lijnen, illustraties of pictogrammen)in die het
uitzicht van de affiche verbeteren.
Sla op het bureaublad van jullie computer jullie affiche op.
CONTROLE?
☐ 2 informatieve weetjes over het leven van de gerepatrieerde gesneuvelde
☐ max. 5 zinnen om de aandacht naar de gerepatrieerde graven te trekken
☐ minstens 1 foto van een gerepatrieerd graf.
☐ Achtergrond
☐ Titel is de naam van de gerepatrieerde gesneuvelde
☐ Subtitel ‘Onze Vergeten Helden’
☐ 3 elementen (vormen, lijnen, illustraties of pictogrammen)
☐ Jullie werk is correct opgeslagen.
POST JE WERK OP DE WAR DEAD REGISTER WEBSITE !
Vraag aan je juf of meester om hulp om jullie werkstukje op www.wardeadregister.be te
posten.
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FILMPJE
DOEL
Maak een filmpje over jullie gerepatrieerde gesneuvelde.

MATERIAAL
•
•
•
•
•
•

Een computer
Een digitale camera, een fototoestel of gsm met een camera
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Reportagecursus
https://www.youtube.com/watch?v=1hQ3dB4Gkk8
Windows Movie Maker of iMovie
Digitale foto van jullie gerepatrieerd graf

OP VERKENNING!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Film iemand van je groepje terwijl hij of zij een stukje uit een boek voorleest.
Zet het filmpje over van de camera naar de computer
Open het filmpje is Windows Movie Maker of iMovie
Knip de laatste 5 seconde van het filmpje af en zet deze aan het begin van het filmpje
Voeg een afbeelding in.
Voeg als ondertiteling (= tekst onder het filmpje) in wat je op de afbeelding ziet.
Voeg een achtergrondmuziekje in bij het tonen van de afbeelding.
Hoe voeg ik een aftiteling (= naamvermelding van wie aan het filmpje meewerkte) toe
aan mijn filmpje?
Hoe moet ik het filmpje opslaan op mijn computer?

OPDRACHT
Maak een filmpje over jullie gerepatrieerde gesneuvelde. Volgende zaken moeten terug te
vinden zijn in jullie filmpje:
• Maak een intro: Zorg dat de naam van jullie gerepatrieerde op het scherm verschijnt
alsook de tekst ‘Onze Vergeten Helden’
• Vertel chronologisch over het leven van de gesneuvelde.
• Vertel waarom het belangrijk is dat de gerepatrieerde gesneuvelden herdacht worden.
• Verwerk de foto van het gerepatrieerde graf in het filmpje en zorg voor een gepast
achtergrondgeluid.
• Zorg dat er een aftiteling aan jullie filmpje is toegevoegd.
Sla op het bureaublad van jullie computer jullie filmpje op.

CONTROLE?
☐ Intro met als titel de naam gerepatrieerde en als ondertitel ‘Onze Vergeten Helden’?
☐ Het leven van de gerepatrieerde gesneuvelde
☐ Het belang van het herdenken van gerepatrieerde gesneuvelden
☐ Foto van gerepatrieerde gesneuvelde
☐ Achtergrondmuziek bij foto van de gerepatrieerde gesneuvelde
☐ Aftiteling
☐ Jullie werk is correct opgeslagen.
POST JE WERK OP DE WAR DEAD REGISTER WEBSITE !
Vraag aan je juf of meester om hulp om jullie werkstukje op www.wardeadregister.be te
posten.
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OPDRACHTENFICHE

LES 3: PETER- EN METERSCHAP OVER EEN GEREPATRIEERD GRAF

POWERPOINT
DOEL
Maak een PowerPoint over jullie gerepatrieerde gesneuvelde.

MATERIAAL
• Een computer
• Microsoft Office PowerPoint
• Digitale foto van jullie gerepatrieerd graf
OP VERKENNING!
• Hoe voeg ik een nieuwe dia in?
• Hoe verander ik de achtergrondkleur van een dia?
• Hoe voeg ik een foto in?
• Hoe voeg ik een tekstvak in?
• Hoe kan ik een dia verwijderen?
• Hoe kan ik een voorbeeld van de diavoorstelling krijgen?
• Hoe kan ik de diavoorstelling opslaan op mijn computer?
Tip! Schrijf maximum 6 regels per dia, meer is niet meer duidelijk bij een presentatie. Het
gebruik van belangrijke woorden is nog beter dan het formuleren van zinnen.
OPDRACHT
Maak een PowerPoint die volledig gaat over gerepatrieerde gesneuvelden. Volgende dingen
moeten zeker aan bod komen op jullie presentatie:
• Gebruik als titel de naam van jullie gerepatrieerde gesneuvelde.
• Gebruik als ondertitel ‘Onze Vergeten Helden’
• Leg het verschil tussen een militair en een gerepatrieerd graf uit (max 2 dia’s).
• Vertel het leven van je gerepatrieerde gesneuvelde aan de hand van kernwoorden.
(max. 3 dia’s)
• Waarom willen we de gerepatrieerde graven eens extra aandacht geven? (1 dia)
• Foto’s van een gerepatrieerd graf, de begraafplaats, de plaatjes van het War Heritage
Institute die het gerepatrieerde graf markeren…
• Welke functie heeft het gerepatrieerd graf: vroeger en nu. (max. 2 dia’s)
Sla op het bureaublad van jullie computer jullie presentatie op.
CONTROLE?
☐ De naam van de gerepatrieerde gesneuvelde is de titel van de presentatie
☐ Ondertitel is ‘Onze Vergeten Helden’
☐ Max. 2 dia’s die het verschil uitleggen tussen een militair en een gerepatrieerd graf
☐ Max. 3 dia’s over het leven van jullie gerepatrieerde gesneuvelde
☐ 1 dia over de extra aandacht voor de gerepatrieerde graven
☐ Minstens 1 foto van het gerepatrieerde graf
☐ Max. 2 dia’s over de functie van het gerepatrieerde graf vroeger en nu.
☐ Jullie werk is correct opgeslagen.
POST JE WERK OP DE WAR DEAD REGISTER WEBSITE !
Vraag aan je juf of meester om hulp om jullie werkstukje op www.wardeadregister.be te
posten.
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OPDRACHTENFICHE

LES 3: PETER- EN METERSCHAP OVER EEN GEREPATRIEERD GRAF

KOELKASTPOËZIE
DOEL
Maak een koelkastgedicht over jullie gerepatrieerde gesneuvelde.

MATERIAAL
• Een tablet of gsm
• App ‘Social Poetry’ (betalend)
• Foto van het gerepatrieerd graf

OF

•
•
•
•

Pakket koelkastpoezie (bijlage1)
Pen, papier en schaar
Fototoestel
Afdruk van de foto van het
gerepatrieerd graf

OP VERKENNING!
Voorbeelden koelkastpoëzie (bijlage 2)
Bekijk de 3 voorbeelden van koelkastpoëzie.
• Welk gedicht vind je het mooiste?
• Waarom sprak dit je aan?
• Hoe is het gedicht opgebouwd?
• Wat is hetzelfde bij alle gedichten?
• Hoeveel woorden telt ieder gedicht?

OF

App ‘Social Poetry’
Koelkastpoëzie
Hoe voeg ik nieuwe woorden toe?
Iedere leerling maakt zelf een gedicht
Hoe kan ik een woord draaien of vergroten?
met de woordjes uit het pakketje
Hoe kan ik een woord verwijderen?
koelkastpoëzie. Schrijf eventueel nog
Hoe kan ik de achtergrondfoto veranderen?
enkele nieuwe woordjes op een wit blad
Hoe kan ik het lettertype veranderen?
papier, knip ze uit en voeg ze aan jouw
Hoe verander ik de magneetkleur?
gedicht toe. Bekijk de andere gedichtjes
Hoe sla ik mijn gedicht op als een foto?
van de leerlingen in je groepje.
OPDRACHT
Maak minstens 3 koelkastpoëziegedichten over jullie gerepatrieerde gesneuvelde.
Gebruik de foto van het gerepatrieerde graf als achtergrond
• Maak 1 gedicht over wie jullie gerepatrieerde gesneuvelde was.
• Maak 1 gedicht over het verschil tussen militair en een gerepatrieerd graf
• Maak 1 gedicht over waarom we de gerepatrieerden moeten herdenken.
Sla jullie gedicht op als een foto of maak een foto van jullie gedicht.
CONTROLE?
☐ Foto gerepatrieerde als achtergrond?
☐ 1 gedicht over het leven van de gerepatrieerde gesneuvelde?
☐ 1 gedicht met het verschil tussen een militair en een gerepatrieerd graf?
☐ 1 gedicht met een reden waarom we de gerepatrieerde gesneuvelden moeten herdenken?
☐ Jullie werk is correct opgeslagen.
POST JE WERK OP DE WAR DEAD REGISTER WEBSITE !
Vraag aan je juf of meester om hulp om jullie werkstukje op www.wardeadregister.be te posten.
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BIJLAGE 1

LES 3: PETER- EN METERSCHAP OVER EEN GRAF VAN EEN GEREPATRIEERDE GESNEUVELDE

Bijlage 1: Knip de woorden uit en maak er een gedichtje mee
Website: https://www.ketnet.be/sites/default/files/content/doen/koelkastgedichten/KetnetKoelkast-gedicht.pdf
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http://www.indemolshoop.nl/2011/11/

Bijlage 2: Voorbeelden koelkastpoëzie
© https://yoo.rs/irene.schievink/photo/koelkastpozie-1487075296.html

© http://verrassendeverwarrendeverwondering.blogspot.be/2014/02/koelkastpoezie-5.html

© http://picstame.com/tag/instagrampo%C3%ABzie

© https://www.pinterest.es/pin/298363544045386260/

© hhttp://www.indemolshoop.nl/2011/11/

© https://melkie.files.wordpress.com/2007/12/koelkastpoezie.png

BIJLAGE 2
LES 3: PETER- EN METERSCHAP OVER EEN GEREPATRIEERD GRAF

© https://www.mamaliefde.nl/wp-content/uploads/2015/11/koelkastpoezie.jpg

ANDERE PROJECTEN OVER DE EERSTE WERELDOORLOG

Tot Slot
Dit lessenpakket kwam tot stand door een samenwerking tussen de dienst herinnering en de educatieve dienst van
het War Heritage Institute. Beide diensten bieden aanvullende projecten aan in het kader van de Eerste
Wereldoorlog die hieronder kort staan uitgelegd.
Dienst Herinnering
Met enkele reizende tentoonstellingen trekken wij door heel België om de geschiedenis bij jullie in de klas te
brengen. Onderstaande tentoonstellingen worden per week verhuurd en optioneel kan er ook een gids
worden bij voorzien:
• De Groote Oorlog in grote lijnen
Volg het verhaal van de Eerste Wereldoorlog aan de hand van talloze foto’s, documenten en
anekdotes. De tentoonstelling behandelt de grote thema’s, maar ook de minder bekende verhalen.
De Groote Oorlog in grote lijnen start in 1914 en eindigt bij het verdrag van Versailles in 1919
• België op de vlucht
Op 4 augustus 1914 valt het Duitse leger ons land binnen. Tijdens de eerste maanden van de Eerste
Wereldoorlog slaan een kwart van de Belgen op de vlucht. Waar vinden ze onderkomen? Wat doen
ze er? Zijn er nog steeds sporen te vinden? België op de vlucht biedt de antwoorden.
• Congo aan den Yzer
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zet België geen koloniale troepen in op eigen grondgebied. Toch
dienden 32 Congolezen in Belgisch uniform. Ontdek de kleine geschiedenis van een aantal grote
mannen aan de hand van verloren gewaand archiefmateriaal en nooit geziene foto’s.
Meer informatie over deze tentoonstellingen kan je verkrijgen via herinnering@warheritage.be
Educatieve dienst
Ook een bezoek aan het War Heritage Institute/Koninklijk Legermuseum kan een unieke ervaring voor de
leerlingen zijn die de leerlingen niet in de klas kunnen opdoen. Aan de hand van een van de meest
indrukwekkende collecties ter wereld over het thema kunnen de leerlingen er alles over de Eerste
Wereldoorlog te weten komen (militaire uitrustingen, voertuigen, vliegtuigen, pantsers, persoonlijke
bezittingen, archieven,…).
De educatieve dienst stelt verschillende invalshoeken voor om het thema van de Eerste Wereldoorlog uit te
diepen (illustratie van de context waarin de soldaten, vermeld op de graven, geleefd hebben):
•
•
•
•

•

Geleide bezoeken (reservatie@whi.be)
De animatie “Er was eens de Grote Oorlog” voor een ludieke verkenning van de collecties:
https://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/animatie-er-was-eens-grote-oorlog
Het pedagogische dossier “Leven en dood in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog”:
https://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/leven-dood-loopgraven-eerste-wereldoorlog
Het pedagogische dossier “Als stenen konden spreken” over de herdenkingen en de monumenten
die na de Eerste Wereldoorlog werden opgericht: https://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/alsstenen-konden-spreken
Het jeugdboek “Pipo de oorlogshond”: https://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/pipo-oorlogshond
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