EXPO
600.000 BEELDJES
600.000 NAMEN

WELKOM
IN DE PALINGBEEK
Parking Palingbeekstraat 18, 8902 Zillebeke
Bij deze grote parking aan de domeiningang vindt u een
cafetaria en openbare toiletten. Er is ook een fietsenstalling en
een beperkt aantal plaatsen voor bussen. Busplaatsen kunt u
dus best reserveren via cwrm@vzwkunst.be.
Parking Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke
Deze tweede parking ligt aan het bezoekerscentrum van
domein De Palingbeek. Reken van hieruit op een wandeling
van 30 minuten tot aan de installatie.

60’

Daarom heeft het In Flanders Fields Museum voor dit
oorlogsland een inclusief register van slachtoffers opgesteld,
een lijst waarop plaats is zowel voor burgers als voor
militairen, ongeacht hun nationaliteit, zowel voor toenmalige
vrienden als voor gewezen vijanden, zowel voor Belgen die in
eigen land of daarbuiten omkwamen als voor niet-Belgen die
hier om het leven kwamen of dodelijk verwond raakten om
vervolgens elders te sterven.

Van april 2018 tot eind 2018 kunt u een wandeling rond de
land art installatie starten aan het paviljoen. Hier staat een
doorzichtig kunstwerk van Koen Vanmechelen met daarin
600.000 dog tags. Op elk van deze dog tags werd de
naam van een slachtoffer uit de Namenlijst gekoppeld
aan de naam van een maker van een beeldje. Zo verenigt het
werk letterlijk de verschillende nationaliteiten en generaties in
de herdenking.
Langs een tweede deel van het wandelparcours kan u op
verschillende rustpunten oorlogspoëzie horen en lezen.
De wandeling eindigt op de uitkijkbrug met een bijzonder
uitzicht over de indrukwekkende land-art-installatie.
ComingWorldRememberMe herinnert aan de zinloosheid van
oorlog: gisteren, vandaag en morgen.
www.cwrm.be

Het in herinnering brengen en houden van de oorlog en
zijn doden is niet nieuw. Reeds tijdens, en zeker na afloop
ervan werden slachtoffers herdacht. Opvallend daarbij is
echter dat slachtoffers, om herdacht te mogen worden,
zelden of nooit genoeg hebben gehad aan die ene identiteit
slachtoffer te zijn. In de collectieve herinnering kregen de
doden enkel een plaats als ze deel hadden uitgemaakt van
een bepaalde groep: voetbalclubs en bedrijven, scholen en
spoorwegmaatschappijen, dorpen en naties spanden zich in
om de lijst van hún doden samen te stellen.
Elk dodenregister zou zich daardoor altijd beperken tot een
lijst van ‘eigen’ namen, een lijst van Onze Makkers, Nos
Enfants, Our Heroes, of Unsere Toten. Zelfs met de beste
bedoelingen onderschreef het publieke herdenken daardoor
de logica van een onoverwonnen gebleven wij-zij denken.
Misschien onbewust. Maar naderhand werd die lijst der
Eigen Doden ook moedwillig gehanteerd als een machtig en
vlijmscherp wapen tegen nieuwe vijanden.
600.000 beeldjes om de slachtoffers te her-denken. De
Namenlijst biedt je de kans om elk van hen bij naam te
noemen en confronteert elk van ons waarvoor een oorlog
echt staat: verlies.
Raadpleeg De Namenlijst op
www.inflandersfields.be/nl/namenlijst
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De eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog is de
uitgelezen kans om ook het herdenken van de voorbije eeuw
te herdenken. Dit land was ooit het slagveld voor zo goed als
de hele wereld: hier kruisten de oorlogspaden van mensen
van vijftig verschillende nationaliteiten, uit vijf verschillende
continenten. Voorbij de verdeeldheid die hen ooit naar hier
voerde of hen hier trof, zullen alle slachtoffers uiteindelijk en
altijd deze ene eigenschap met elkaar blijven delen: dat ze
allen hun dood haalden, hier, in deze straat, in dit dorp, op
dit oude maar aanwijsbaar gebleven slagveld. Honderd jaar
na datum en in een hedendaagse context hebben allen aan
die éne eigenschap genoeg om vandaag, in ons midden, bij
naam genoemd en herdacht te worden.

The Bluff
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DE NAMENLIJST

EEN INDRUKWEKKEND
UITZICHT
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ComingWorldRememberMe herinnert aan de zinloosheid
van oorlog: gisteren, vandaag en morgen.
Ervaar bij uw bezoek aan provinciaal domein De
Palingbeek ook de indrukwekkende land-art-installatie
ComingWorldRememberMe. Vanaf april 2018 strekt deze
installatie zich uit over het niemandsland en The Bluff, een van
de zwaarst bevochten plekken van de Eerste Wereldoorlog.
De 600.000 kleien beeldjes, een beeldje voor elk slachtoffer
van WO I in België, werden tijdens de periode 2014 – 2018
gemaakt door duizenden mensen verspreid over Vlaanderen
en de rest van de wereld. Ze krijgen een plaats tussen drie
grote kunstwerken van kunstenaar Koen Vanmechelen.
Het engagement van al de betrokken mensen maakt van de
land-artinstallatie een grens- en generatie overschrijdend
symbool van vrede.
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Land-art-installatie
ComingWorldRememberMe

EDUCATIEF
AANBOD
voorbereiding bezoek

OP STAP
MET MOBIELE APP
IN DE IEPERBOOG
‘YPRES SALIENT 1914-1918’:
ONTDEK HET OORLOGSLANDSCHAP

VOORBEREIDING
IN DE KLAS: VAN LITTEKEN
TOT LICHTTEKEN

WORKSHOP
SECUNDAIR ONDERWIJS:
‘DE NAMENLIJST’

In 2017 sloegen De Provincie West-Vlaanderen en het In
Flanders Fields Museum de handen in elkaar om alle WestVlaamse basisscholen te verzamelen rond het voortraject
van het Kraterfront, het educatief pakket ‘Van Litteken naar
Lichtteken’.

In de workshop ‘De Namenlijst’ maken de leerlingen kennis
met de mensen die op de dag van hun bezoek aan Ieper
honderd jaar geleden omgekomen zijn. Ook de mensen
afkomstig uit de gemeente waar de school gevestigd is,
komen aan bod.

Bij dit educatief pakket lag de focus op de Mijnenslag en de
littekens in het landschap.
Los van ‘De Mijnenslag’ biedt dit pakket echter heel wat
lestips om je bezoek aan de Land-art installatie optimaal voor
te bereiden.

Via een gerichte zoekopdracht op de computer duiken de
leerlingen de leefwereld van één de slachtoffers in. Van waar
is hij/zij afkomstig, wat was haar job voor de oorlog uitbrak,
(hoe) wordt hij vandaag herdacht? De bijeengesprokkelde
informatie wordt daarna in groep gedeeld. Tenslotte s tellen we
die slachtofferlijst visueel voor op een luchtfoto van de landart-installatie, een klein deeltje van het gigantische geheel…

Ontdek het ruime, afwisselende aanbod op
www.kraterfront.be of bestel dit pakket gratis online op de
provinciale webshop: https://webshop.west-vlaanderen.be.
“Heren, ik weet niet of we morgen de geschiedenis zullen veranderen
maar in ieder geval zullen we het landschap veranderen.” Generaal
Charles Harington

Stap doorheen het boeiende oorlogslandschap van de
Ieperboog, langs de frontbomen die de Duitse en Britse
frontlinies aanduiden. Vergelijk het oorlogslandschap van toen
met het landschap van nu. Ontdek sporen en sites in het
landschap en laat het verleden en het heden overvloeien in
elkaar. Deze tocht kan je als leerkracht zelfstandig maken. De
wandeling en lengte kies je zelf.
Herinneringsbomen: 138 bomen markeren de toenmalige
frontlijnen van beide kampen. Die zijn te herkennen aan de
blauw (Britse frontlinie) en rood (Duitse frontlinie) gekleurde,
metalen boomkorven.

DE RANSEL:
‘IN HET SPOOR VAN
SOLDAAT W.A. STOKES’
In ‘De ransel’ volgen de leerlingen het spoor van W.A. Stokes,
een 17-jarige soldaat uit WOI, die begraven ligt in domein
De Palingbeek. Aan de hand van de inhoud van zijn ransel
(soldatenknapzak), stappen ze doorheen de rijke g
 eschiedenis
van het domein en zoeken ze naar verbanden tussen het
oorlogslandschap van toen en het natuurdomein van nu.
Uniek voor 2018; dit project wordt aangevuld met een
bezoek aan het beeldjesproject Coming World Remember
Me (CWRM).
Doelgroep: 3de graad lager onderwijs + 1ste graad
secundair onderwijs
Duur: 2.5 uur
Begeleiding: door begeleider van het bezoekerscentrum +
minstens 1 leerkracht

Doelgroep: jongeren en volwassenen

Periode: februari tot juni en september tot november

Duur: wandeling van +/- 3 km: 1-1.5 uur

Groep: maximum 25 leerlingen

Locatie: verschillende wandelingen in de Ieperboog

Prijs: € 50

Prijs: gratis

Er bestaat ook een versie ‘De ransel op maat’ voor
groepen van 125 (programma halve dag) tot 225 leerlingen
(programma volle dag).

In de Apple App Store en Google Play Store kan je gratis de
mobiele applicatie “Ypres Salient 1914-1918” downloaden en
begeleide wandelingen maken.

Reserveren: Bezoekerscentrum De Palingbeek:
Vaartstraat 7 -8902 Zillebeke-Ieper
057 23 08 40 – bc.palingbeek@west-vlaanderen.be

In Flanders Fields Museum,
Lakenhalle - Grote Markt 34, 8900 Ieper
Birger.Stichelbaut@Ugent.be, 057 23 94 50

CONTACTGEGEVENS

VELDWERK
TABLETEXCURSIE WO I

CWRM
Lieselotte Moeyaert
cwrm@vzwkunst.be
058 62 39.29

‘VAN NIEMANDSLAND NAAR NATUURDOMEIN’
De excursie omvat een aantrekkelijke mix van
herinnerings-, natuur- en milieueducatie en een grote dosis
vakoverschrijdende opdrachten. Leren a
 rgumenteren,
navigeren, bronnen- en beeldmateriaal raadplegen en
interpreteren, zijn slechts enkele vaardigheden die aan bod
komen. De nadruk ligt op groepswerk en het gebruik van
nieuwe media in en met de natuur.

IFFM
Dienst Educatie
wouter.sinaeve@ieper.be
057 23 94 52
Palingbeek
Liesbeth Sobry
liesbeth.sobry@west-vlaanderen.be
057 23 08 43
Cel Oorlog en Vrede
Sofie Viaene
basisonderwijs
sofie.viaene@west-vlaanderen.be
051 51 93 65
Heidi Timmerman
secundair onderwijs
heidi.timmerman@west-vlaanderen.be
051 51 94 33

Reserveren? www.inflandersfields.be
057 23 94 52 - IN FLANDERS FIELDS
Lakenhalle - Grote Markt 34, 8900 Ieper

Uniek voor 2018; dit project wordt aangevuld met een
bezoek aan het beeldjesproject Coming World Remember
Me (CWRM).

WORKSHOP
LAGER ONDERWIJS
‘DRE EN DE NAMENLIJST’
Dre is een jongetje dat in Ieper woont. Net voor het nieuwe
In Flanders Fields Museum z’n deuren opent, mag Dre mee
op privébezoek met zijn papa. Dre z’n papa werkt in het
museum. Dre heeft ogen en oren te kort. De volgende dag,
na een onrustige nacht, rent hij de hele dag door het huis en
van het schuurtje naar de kelder. Tegen de avond opent Dre
op zijn kamer zijn eigen droommuseum.

© Pieter Vandevoorde

Tijdens de workshop worden verschillende objecten uit het
droommuseum van Dre naast authentiek materiaal gelegd. In
combinatie met tal van getuigenissen wordt zo een inleidend
verhaal op de Eerste Wereldoorlog gebracht. Naast het
historische verhaal, zoomen we ook uitgebreid in op enkele
persoonlijke verhalen. Aan de hand van De Namenlijst
maken de leerlingen kennis met hen die, op de dag van hun
museumbezoek, exact honderd jaar geleden om het leven
kwamen. Samen zoeken we de namen van de mensen op,
afkomstig uit de gemeente waarin de school gevestigd is.
Tenslotte stellen we die slachtofferlijst visueel voor op een
luchtfoto van de land-art-installatie, een klein deeltje van het
gigantische geheel…
Reserveren?
www.inflandersfields.be
057 23 94 52 - IN FLANDERS FIELDS
Lakenhalle - Grote Markt 34, 8900 Ieper

VOORBEREIDING
IN DE KLAS: FILMPROJECT
‘14-18 IN BEELD’ OP TABLET
De leerlingen maken in de klas een filmproject rond
bestaande personages uit WOI. Aangrijpende levensverhalen
geïllustreerd met beklijvende foto’s zetten de jongeren op weg
om een heuse film te maken. Wil je weten hoe één van de
personages, Walter Alfred Stokes, de oorlog beleefde in het
domein De Palingbeek, download dan de gratis applicatie
’14-18 in beeld’. Je komt er ook te weten hoe je in je eigen
gemeente aan de slag kan met de Namenlijst.
Doelgroep: 2de en 3de graad ASO, TSO en BSO
Duur: 4-tal lessen
Locatie: op school
Prijs: gratis
De app is ook gratis te downloaden via de Apple App Store
en Google Play Store (’14-18 in beeld’). Koffer met tablets
gratis beschikbaar via de uitleendienst van de provincie of
www.WOIindeklas.be.
Streekhuis Westhoek, cel Oorlog & Vrede
051 51 94 33
heidi.timmerman@west-vlaanderen.be

Doelgroep: 3de graad secundair onderwijs (ASO, TSO en
BSO)
Duur: 3 uur
Begeleiding: door begeleider van het bezoekerscentrum +
minstens 1 leerkracht
Periode: februari tot juni en september tot november
Groep: maximum 24 leerlingen
Prijs: € 50
Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7 -8902 Zillebeke-Ieper
057 23 08 40 – bc.palingbeek@west-vlaanderen.be

