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2. Arras - Frankrijk14
12 april 1917 Arras-Frankrijk
13 april 1917 Arras-Frankrijk
14 april 1917 Arras-Frankrijk
25 april 1917 Arras-Frankrijk

30 april 1917 Arras – Frankrijk
Verwerking

3. Bernaville - Frankrijk16
9 mei 1917 Bernaville – Frankrijk

10 mei 1917 Bernaville – Frankrijk

7 juni 1917 regio Fampoux – Roeux – Frankrijk
Verwerking

4. Harigourt - Frankrijk21
10 juli 1917 Hargicourt – Frankrijk

1 augustus 1917 Harigourt – Frankrijk

25 augustus 1917 Harigourt - Frankrijk

29 augustus 1917 Harigourt – Frankrijk

9 september 1917 Harigourt – Frankrijk
5. Poelkapelle - België24
9 oktober 1917 Proven – België

14 oktober 1917 Poelkapelle - België
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27 oktober 1917 Poelkapelle – België
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1. Start van het project:9

Verwerking
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29
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26 april 1918 Kemmel – België

30 april 1918 – België
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9. Kemmel - België

33

4 augustus 1918 Bergues – Frankrijk

21 augustus 1918 – De Lovie - België
30 augustus 1918 Kemmel – België
27 september 1918 België	

28 september 1918 Peckham Krater – België
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10. Epiloog luitenant – kolonel J.Shakespear36
2 oktober 1918 Zandvoorde - België
18 oktober 1918 Lauwe – België

10 november 1918 Kortrijk – België

11 januari 1919 Siegburg - Duitsland
Verwerking
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ALGEMEEN

waardoor een voelbare stilte voor de storm gecreëerd wordt. Dat die storm ook hard toeslaat, bewijst de
immense omvang van de hospitaalsite in het oorlogsjaar 1917.

TOTALE OORLOG 1917

Locatie
Bezoekerscentrum Lijssenthoek Military Cemetery
Boescheepseweg 35A
8970 Poperinge

In 1917 escaleert de Groote Oorlog in Vlaanderen tot
een Totale Oorlog. Wetenschap, techniek, industrie,
economie en samenleving zijn de tandwielen van een
oorlogsmachine die op volle toeren draait. Aan het front
tart de omvang en de hevigheid van het geweld alle
verbeelding. Een ongezien aantal troepen, moderne
wapens en nieuwe technieken vormen het radarwerk
van legers die niet meer mogen verliezen. De enorme
vernietigingskracht van de artillerie richt ware ravages
TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN
aan in het landschap. Achter het front wordt de hele
samenleving gemobiliseerd om de oorlogsindustrie
draaiende te houden.
Het dagelijks leven verschraalt en het beeld van de tegenstander vernauwt tot dat van ‘de vijand’.

1917

Vandaag resten ons de littekens in het landschap en de plaatsen van herinnering en herdenking. Het project
‘1917 Totale Oorlog in Vlaanderen’ verbindt deze verschillende locaties tot een parcours van tentoonstellingen
en infopunten.

Thema’s

In 2017 slaan 7 gemeenten, wiens grondgebied het strijdtoneel vormden bij de beruchte Mijnenslag en de
Derde Slag bij Ieper, de handen in elkaar om in samenwerking met Westtoer en de Provincie West-Vlaanderen
het verhaal van ‘1917’ te vertellen. Dit aan de hand van tentoonstellingen en diverse infomodules bij de
belangrijkste WO I-sites in de Zuidelijke Westhoek. Vanuit deze tentoonstellingen en infomodules worden
bezoekers het landschap ingestuurd om de sites van 1917 te ontdekken, ervaren en begrijpen via diverse
wandelingen, fietstochten en autocircuits.

Tentoonstellingen

Iedere tentoonstelling brengt het verhaal van 1917 vanuit een eigen invalshoek:

Mesen: Nieuw-Zeeland

Toeristisch Informatiepunt (TIP) Mesen
De thematische tentoonstelling ‘100 New Zealand Faces of Messines’ vestigt de aandacht op de enorme
impact van de Eerste Wereldoorlog op Nieuw-Zeeland. Op een bevolking van ongeveer één miljoen inwoners,
vertrekt een kleine 10% naar de andere kant van de wereld om aan de Groote Oorlog deel te nemen. Aan de
hand van 100 individuele verhalen wordt die immense impact nader geschetst.
Locatie
Toeristisch Informatiepunt (TIP)
Markt 1
8957 Mesen
T. +32 (0)57 22 17 14
info@mesen.be
www.mesen.be

Poperinge: hospitaalsite

Bezoekerscentrum Lijssenthoek Cemetery
Een infomodule nabij de imposante begraafplaats van Lijssenthoek vertelt het verhaal van de voorbereidingen
en de omvang van de hospitaalsite naar aanleiding van de Derde Slag bij Ieper. Niets gebeurt onvoorbereid,
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Houthulst: munitie

Belgisch Militaire Begraafplaats Houthulst
Een infomodule nabij de Belgische militaire begraafplaats in Houthulst belicht de impact van munitie gedurende
1917 in de regio. Tijdens de Derde Slag bij Ieper werd een ongeziene hoeveelheid artillerie ingezet. Het aantal
afgeschoten projectielen was enorm. Tot op vandaag laat deze munitie nog steeds zijn sporen na ...
Locatie
Belgische militaire begraafplaats Houthulst
Poelkapellestraat 44
8650 Houthulst

Houthulst: Drie Grachten

Drie Grachten

Deze infomodule vertelt het verhaal van de vernietiging van de site Drie Grachten door de Franse artillerie
in de aanloop naar de Derde Slag bij Ieper. De module focust eveneens op de inname van de stelling door
het bataljon Fusiliers Marins. Autochrome kleurenfoto’s – in die tijd zeer zeldzaam – brachten deze lokale
overwinning uitgebreid onder de aandacht.
Locatie
Drie Grachten
Ieperleedijkstraat
8650 Houthulst (Merkem)

Zonnebeke: Passendale, landschap in de oorlog

Memorial Museum Passchendaele 1917 Villa Zonnedaele - Zonnebeke
Het imposante Landhuis ‘Villa Zonnedaele’ herbergt de thematische tentoonstelling ‘Passendale, landschap in
oorlog’ over de cruciale rol van het verwoeste landschap tijdens de Slag bij Passendale. Beide legers moeten
noodgedwongen hun tactieken, aanvalsmethoden en logistiek aanpassen. Ook de impact op de gewone
soldaat, zowel fysiek als psychologisch, is enorm.
Locatie
Memorial Museum Passchendaele 1917
Villa Zonnedaele
Berten Pilstraat 5C
8980 Zonnebeke
T. +32 (0)51 77 04 41
info@passchendaele.be
www.passchendaele2017.org

Ieper: algemeen 1917, oorlogsfotografie

In Flanders Fields Museum

De thematische tentoonstelling in de Koninklijke Zaal van het In Flanders Fields Museum geeft de bezoeker een
algemene introductie over de Mijnenslag en de Derde Slag bij Ieper. Een belangrijke rol in de tentoonstelling
is weggelegd voor de werken van de Australische oorlogsfotografen Frank Hurley & Hubert Wilkins en de
bewerkte hedendaagse foto’s van Ian Alderman.
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Locatie
In Flanders Fields Museum
Grote Markt 34
8900 Ieper
T. +32 (0)57 23 92 20
flandersfields@ieper.be
www.inflandersfields.be

Poelkapelle: Franse verhaal en luchtvaart

Guynemer Monument, Langemark-Poelkapelle

In het Guynemer-Paviljoen huist een tweeledige tentoonstelling, waar de bezoeker meer te weten komt over
het Franse verhaal en de militaire luchtvaart tijdens de Slag bij Passendale. Het aandeel van het Franse leger
bleek enorm belangrijk in het overwegend Angelsaksisch offensief. Hoewel de Franse strijdkrachten zich in
1917 in een diepe crisis bevonden, konden ze door een meer behoedzame aanpak oprukken tot het Vrijbos
in Houthulst. Daarnaast werd in 1917 voor het eerst op grote schaal gebruik gemaakt van de luchtmacht.
Luchtvaart evolueerde van puur observeren naar een integraal onderdeel binnen de oorlogsvoering.
Locatie
Guynemer-Paviljoen
Brugseweg 126-128
8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle)

Heuvelland: archeologie van een slag

Bezoekerscentrum Het Heuvelland

De thematische tentoonstelling ‘Zero Hour 7-06-1917: archeologie van de Mijnenslag in het Bezoekerscentrum
Het Heuvelland illustreert de materiële erfenis van de Mijnenslag, waarbij opgegraven voorwerpen centraal
staan. De bezoeker maakt kennis met de functie van deze objecten tijdens de Mijnenslag en de wijze waarop
ze nadien werden aangetroffen. De tentoonstelling toont daarenboven hoe er sinds de Groote Oorlog met
oorlogserfgoed wordt omgegaan.

TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN

Instappunten Ieperboog

In elk van de drie infomodules komt de uitgangspositie van het geallieerde leger aan bod op de vooravond van
de Derde slag bij Ieper. Op iedere locatie wordt aan de hand van films stilgestaan bij de storm die weldra zou
uitbreken; een storm die het landschap rond Ieper grondig zou hertekenen.
Meer info:
Toerisme Ieper - In Flanders Fields Museum
Lakenhalle
Grote Markt 34
8900 Ieper
T. +32 (0)57 23 92 20
toerisme@ieper.be - flandersfields@ieper.be
www.toerisme-ieper.be - www.inflandersfields.be

Bezoekerscentrum Tyne Cot Cemetery

Tyne Cot Cemetery - Zonnebeke

Een infomodule in het bezoekerscentrum nabij de indrukwekkende begraafplaats van Tyne Cot Military
Cemetery brengt het verhaal van het landschap. Via een interactieve panoramatafel leert de bezoeker de
verschillende lagen van het landschap lezen. De infomodule biedt een antwoord op volgende vraag: welke
invloed had de Slag bij Passendale en welke sporen vinden we tot op vandaag nog terug?
Locatie
Bezoekerscentrum Tyne Cot Cemetery
Vijfwegestraat
8980 Zonnebeke

Locatie
Bezoekerscentrum
Het Heuvelland
Sint-Laurentiusplein 1
8950 Heuvelland (Kemmel)
T. +32 (0)57 45 04 55
toerisme@heuvelland.be
www.toerismeheuvelland.be

Kemmel: Ierse aanwezigheid

Sint-Laurentiuskerk van Kemmel

De kerk van Kemmel biedt onderdak aan de thematische tentoonstelling ‘Zero Hour 7.06.1917: Iers bloed
en Vlaamse modder’. Ierland kent een woelige geschiedenis. Tijdens de Mijnenslag vechten de 16th (Irish)
Division en de 36th (Ulster) Division zij aan zij. Gezien hun politieke achtergrond, kunnen we spreken van een
unieke samenwerking. De gezamenlijke deelname heeft tot op vandaag een sterke symbolische waarde.
Locatie
Sint-Laurentiuskerk
Sint-Laurentiusplein 1
8950 Heuvelland (Kemmel)
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EDUCATIEF PAKKET BASISONDERWIJS
Een kok bij de 34e Britse divisie, Sher Singh, neemt ons mee op sleeptouw tijdens zijn oorlog. Hij houdt een
dagboek bij, waarin de leerlingen zijn verhaal kunnen nalezen. Zijn divisie wisselt Vlaanderen in voor Frankrijk
en zo loopt hij een landgenoot tegen het lijf: Hardit Singh Malik, piloot bij R.A.F.. Samen dromen ze over hun
thuisland: India. Sher Singh hoort en ziet meer dan een gewone soldaat, hij kookt voor het hoofdkwartier
van de 34e Britse divisie en is een goeie vriend van Luitenant-Kolonel J.Shakespear. Zo vangt hij heel veel
verhalen op. Geregeld heeft hij contact met zowel de legerstaf als met de soldaten.
Sher Singh sneuvelt op 2 oktober 1918 en ligt begraven in Zantvoorde British cemetery, Hardith Singh Malik
overleeft de oorlog en wordt uiteindelijk 91 jaar.

Partners

Dit project is een samenwerking tussen het netwerk Oorlog en Vrede, BC de Palingbeek en Studio Globo.
Elke partner brengt zijn eigen inbreng mee, waardoor dit project een mooie mengelmoes is geworden van 3
educaties; ontwikkelingseducatie, natuur- en milieueducatie en herinneringseducatie.

Verwerking

Activiteiten worden gekoppeld aan het dagboek. Diverse thema’s die ook in het ruimere project (Mijnenslag
– 1917 Total War in Flanders) bij de tentoonstellingen worden aangereikt vinden ook in dit project hun weg.
Het pakket biedt diverse verwerkingsmogelijkheden aan per onderdeel. Waar ook de diverse educaties hun
inbreng hebben. Zo komt WOI, India en de omgeving ruim aan bod. Een greep uit de mogelijke thema’s: totale
oorlog, chai maken en drinken, hoe werkt een kompas, frontbomen, het verhaal van Rama en Sita, derde slag
bij Ieper, Amerika in WOI, hoogtelijnen,…

TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN

IN DE VOETSPOREN VAN SHER SINGH
START VAN HET PROJECT
Er wordt weleens beweerd dat voetbal oorlog is. Op één vlak klopt die vergelijking alvast. In principe heb je bij
een voetbalwedstrijd drie partijen: twee actieve op het veld en één passieve in de tribunes. Maar of die laatste
groep altijd even passief of neutraal is, is natuurlijk een andere vraag. In een oorlogssituatie is dit net zo. Ook
dan heb je twee groepen (landen of coalities van landen) die elkaar bestrijden en heb je al of niet passieve
toeschouwers die van een afstand toekijken.

Voorkennis leerlingen
POST IT oefening:

BEGIN: Vraag de leerlingen wat ze weten over India/WOI. Laat hen een aantal dingen op een kleefbriefje
noteren. We willen de leerlingen doen nadenken over India/WOI en hun nieuwsgierigheid wekken.
EINDE: Geef aan elke leerling een kleefbriefje (zie pagina 38).
1.Vraag hen op het kleefbriefje vijf dingen te noteren die ze over India/WOI geleerd hebben.
2.De leerlingen vergelijken wat ze op de eerste kleefbriefjes noteerden met wat ze nu opschreven.
Kleef de briefjes in hun lapbook (zie verder).

Korte introductie tot WOI
Presentatie WOI

Het pakket bestaat uit 2 onderdelen; deze bundel en een website. Deze bundel is een handige leidraad, de
website volgt dezelfde structuur als deze gedrukte handleiding, maar geeft steeds meer informatie over de
uitgewerkte suggesties of geeft meer achtergrondinformatie voor de leerkracht.

Als start van dit thema kan de prezi presentatie getoond worden. Deze prezi geeft een kort overzicht van
de start van WOI, tot aan de Wapenstilstand. Het bevat ook een interessant filmpje op kindermaat over een
algemene introductie hoe oorlog (kan) ontstaan.

Doelstellingen

Wil je nog meer informatie over start WOI? Dan kan je nog heel wat boeiend materiaal terug vinden op
www.nooitmeeroorlog.be

De eindtermen waar je met dit project aan werkt, worden op de website beschreven.

Doelgroep

Doelgroep voor dit pakket is de bovenbouw (4-5-6) van het basisonderwijs.

Fotomemory

Memory met foto’s van tijdens WOI. Deze memory kan je terug vinden op de website van Nooit meer oorlog:
www.nooitmeeroorlog.be (basisproject/start WOI) Deze foto’s kunnen ook gebruikt worden voor het kijkspel.
Kijkspel met historische foto’s (te vinden op heel wat beeldbanken). Verdeel de klas in groepjes per 2, de
eerste leerling mag even naar een bepaalde foto kijken en dan stelt de andere leerling vragen over die foto: bv
hoeveel mensen staan er op de foto? Welke dieren… om zo samen verder details te ontdekken.
Tweede suggestie hierbij: laat leerling 1 de foto beschrijven en leerling 2 tekenen wat hij/zij hoort. Lukt dit vlot?
Lijken de tekeningen op de foto’s? Laat de leerlingen ook eens wisselen.

Woordzoeker

Heel wat nieuwe termen komen gedurende dit project aan bod. Deze woordzoeker omvat enkele van die
termen. Laat de leerlingen de woorden zoeken. Begrijpen ze een woord niet? Geef hen een woordenboek of
laat ze het woord via internet opzoeken.

Aan het front
Loopgraven
Algemeen

Een loopgraaf is een soort geul of gang in de grond die soldaten beschermt tegen vijandelijk vuur. Hoewel
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loopgraven vooral bekend zijn vanwege het grootschalige gebruik ervan in de Eerste Wereldoorlog, worden
ze al eeuwenlang door soldaten gegraven. De legers van Julius Caesar bijvoorbeeld groeven onder andere
loopgraven bij het Beleg van Alesia in 52 v.Chr. Ook vandaag nog graven soldaten zich nog regelmatig
in, hoewel nooit meer zo uitgebreid als tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de loopgraven bijna letterlijk
van de Noordzee tot de Zwitserse grens liepen. Het doel van een loopgraaf is niet alleen om de soldaten
te beschermen tegen vijandelijke kogels, maar ook tegen het krombaangeschut van de artillerie. Een
artilleriegranaat moet in, of vlak bij, de loopgraaf ontploffen om echt schade aan te richten; ontploft hij wat
verder weg, dan beschermt de loopgraaf de soldaten tegen de explosie.

GanzenbordspelWOI

Speel het GanzenbordspelWOI, je kan dit gratis bestellen op de webshop van de provincie: kom heel wat meer
te weten over het leven in de loopgraven.

Periscoop

Maak je eigen periscoop, samen met Lieven Scheire en proefkonijn.

Niemandsland

Tussen de loopgraven van de vijand en de eigen loopgraven
was er soms maar heel weinig plaats. Het stuk land tussen
de twee loopgraven heet ‘Niemandsland’, letterlijk omdat
dit het stukje land was waarom ze vochten en het op dat
moment aan niemand toebehoorde. Op bepaalde plaatsen
zaten de groepen zelfs slechts 15 meter van elkaar.
Laat de kinderen in twee groepen op een afstand van 15m
staan. Laat de ene groep kinderen iets fluisteren naar de
andere groep (‘wij willen vrede’). Hoe lang duurt het tot de
leerlingen elkaar begrijpen?
Zie detailkaart ‘frontliniekaart’ van BC de Palingbeek, waar
het niemandsland mooi wordt aangeduid.

Het front

Duid het front aan op een kaart (Westfront; België + Frankrijk)
Algemene opdracht: lokaliseer steeds op de kaart waar
Sher Singh zich bevindt met zijn 34e Britse divisie.
Kleef de kaart op een schoendoos/deksel, maak vlaggetjes
van papier en tandenstokers. Plaats na elke plaatsbepaling
een tandenstoker in de kaart (prik eventueel eerst
een gaatje door de doos met een prikker) zo krijgen de
leerlingen een beter zicht op het front. Gebruik de kleuren
zoals de herdenkingsbomen (zie verder) (blauw = Brits,
rood = Duits). Laat de leerlingen dit individueel doen.
Lokaliseer jouw school op de kaart.

Herdenkingsbomen

In voorjaar 2015 werd het project “Herdenkingsbomen
Ieperboogfront” gelanceerd. Als landschappelijk merkteken
voor de eerste frontlijnen werden 140 hoogstammige
bomen aangeplant, steeds voorzien van een metalen
boomkorf. De concrete plantplaatsen werden bepaald na
wetenschappelijk onderzoek op basis van luchtfotografie
en kaartonderzoek.
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Om de herinneringsbomen te herkennen, werden ze voorzien van een metalen boomkorf. Deze zijn telkens
voorzien van een sober kleursignaal, gebaseerd op het kleurgebruik van de geallieerde frontlijnkaarten.
Boomkorven op de Britse frontlijn krijgen een blauwe bovenrand, de boomkorven op de Duitse frontlijn een
rode bovenrand. Op elke korf vind je een infobord met historische luchtfoto en situering van de concrete
frontlijn.
Als boomsoort is er gekozen voor een resistent ras van de olm, ‘Ulmus lutece’, en dit omwille van de hoge
symboolwaarde. Olmen waren immers de meest algemene boomsoort in het begin van de 20ste eeuw, ook in
het Ieperse frontlandschap. De boomrijen langs wegen en percelen speelden zelfs een cruciale rol in de lokale
frontvorming.
Door de olmenziekte verdwenen vrijwel alle olmen uit de streek. Door de aanplanting van een nieuw resistent
ras van de olm, wordt deze toen zo belangrijke soort een stukje in ere hersteld.
Deze frontbomen zullen, ook na de herdenkingsjaren ‘14/’18, een bijzondere rol blijven spelen bij de verkenning
en de ontdekking van ‘De Ieperboog’ als uniek frontlandschap.

Palingbeek

Ter hoogte van de Verbrandemolenstraat kan je de auto parkeren en daar het bos inwandelen. Aan je
rechterzijde heb je een oude bomendreef. Als je richting dreef kijkt, zie je aan je linkerkant een rode frontboom
en aan je rechterkant een blauwe frontboom (ter hoogte van de kleine parking). Daar sta je midden in het
voormalige niemandsland.

CWRM

Wat is Coming World Remember Me?
Tijdens de periode 2014-2018 maken we samen met al onze participanten 600.000 beeldjes uit klei: één
beeldje voor iedere gesneuvelde ten gevolge van de oorlog op Belgische bodem. Alle 600.000 beeldjes zullen
uiteindelijk samen met twee grote werken van Koen Vanmechelen de land art installatie CWRM vormen op het
voormalige niemandsland van de frontzone in domein De Palingbeek bij Ieper.
Maak deel uit van dit uniek project, word peter of meter en kom een van de 600.000 beeldjes maken in een
van onze vaste ateliers. Met de land art installatie willen we niet alleen een respectvolle artistieke herinnering
voor de slachtoffers van de Groote Oorlog creëren, maar ook helpen. Een peter- of meterschap kost 5 euro. De
helft van dit bedrag wordt gebruikt voor de productie van de land art installatie. De andere helft gaat naar een
van twee door ons gekozen goede doelen. Beide organisaties helpen kinderen die zich momenteel in fysieke
en/of psychische nood bevinden door oorlogssituaties.

Luchtfotografie

Aan zoveel mogelijk (Belgische) locaties, vermeld in het dagboek, worden luchtfoto’s gekoppeld. Deze zijn
terug te vinden op de website. Bekijk ze zoveel mogelijk met je leerlingen, het landschap van toen komt zo tot
leven.

Korte introductie Sher Singh

Je kan deze informatie aan de leerlingen geven, of hen laten zoeken via de namenlijst.

Militaire dienst:

Strijdmacht: Britisch Expeditionary Force
Rang: Follower
Stamnummer: 3004
Militaire eenheid: Followers central depot

Militaire dienst – aanhechting

Strijdmacht: Britisch Expeditionary Force
Militaire eenheid: 34th Division B.E.F.
Overlijden: 02/10/1918
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Herdenking – huldiging:

Plaats: Zandvoorde, West-Vlaanderen, Vlaams gewest, BE
Herdenkingsplaats: Zantvoorde Britisch cemetery
Referentie: V.C.14

India algemeen

Achtergrondinformatie voor de leerkracht: zie achteraan.

Breng India in je klas aan de hand van Indiakoffer(s)

Breng India in de klas met gebruiksvoorwerpen, kledij, speelgoed, kruiden, muziek en beeldmateriaal. De
leerlingen komen in aanraking met allerlei elementen uit de leefwereld van kinderen in India: school, spel, vrije
tijd, mode, sport, muziek, eten en drinken, … . Deze koffers kan je huren bij Studio Globo.

Namasté India

Iedere dag word je op verschillende manieren begroet. Je krijgt een kus, een stevige handdruk, een knuffel,
een goedemorgen, enz. Ook in India groeten mensen elkaar met een hand of een knuffel, maar heel vaak hoor
je ook ‘namasté’ (spreek uit: namastee). Letterlijk betekent het ‘ik buig voor u’. Tijdens zo’n begroeting hou je je
handen gestrekt tegen elkaar en maak je een lichte buiging. Zo laat je de ander zien dat je gelijkwaardig bent
aan elkaar en dat je eerbied en respect hebt voor jezelf en de ander.

Jeans, lungi of sari

In India dragen kinderen en volwassenen naast westerse kledij, heel vaak een sari, lungi, punjabi, … Ze doen
dit omdat het er vaak warm is en omdat deze kledij heel luchtig is. De kledij wordt gemaakt van mooie stoffen
in prachtige kleuren met sierlijke motieven.

34e Britse Divisie

TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN

Algemene verwerking van het dagboek
Eigen dagboek

Schrijf zelf een dagboek tijdens de periode van het project (en zeker die dagen die ook Sher Singh beschrijft)
dit kan zeker ook geïntegreerd worden in een lapbook (zie verder).

Wie is wie?

Aan de hand van het spel: verzamelen van foto’s en koppelen aan informatie. Eenmaal het project verder loopt
kunnen ze meer personen toevoegen aan het spel.

Lapbook

Lapbook maken aan de hand van verhalen/toepassingen die gebeurden tijdens het project.
De term ‘Lapbook’ werd voor het eerst bedacht door Tammy Duby, een thuisschoolmoeder en schrijver uit
Virginia, USA. Ze noemde het zo omdat het ‘boek’ past in de schoot (lap) van het kind (net zoals in ‘laptop’).
Een lapbook is een eenvoudig mapje met een verzameling van mini-boekjes, klepjes en ander gevouwen
materiaal waarin ruimte is voor tekeningen, verhalen, chronologische info, diagrammen, … Een lapbook kan
gemaakt worden van om het even welk onderwerp. Denk maar aan: een onderzoek, een werkstuk, een project,
een boekbespreking, …
Lapbooks kunnen gemaakt worden door jong en oud. Het komt tegemoet aan de verschillende leerstijlen
van de ontwerpers. Informatie wordt verzameld en op een creatieve manier getoond in een dossieromslag of
projectboekje. Elke lapbook is een originele creatie. Het verschilt naargelang het onderwerp en de ontwerper.
Er is geen juiste of foute methode om te ‘lapbooken’.
Een lapbook is een fantastische manier om te werken aan inhoud, maar ook aan vaardigheden zoals
onderzoeken, plannen, structureren, presenteren, evalueren,... Terwijl bedacht wordt op welke manier
informatie vorm kan krijgen in een lapbook, wordt de leerstof gestructureerd en verwerkt.
Bijv. als je een lapbook maakt over het jaar en zijn jaargetijden, kun je op zoek gaan naar een vouwsel dat zich
leent voor 4 items. In een lapbook wordt gewerkt met kleuren, met beelden en met woorden. Zo worden de
beide hersenhelften aangesproken wat het leren alleen maar bevorderd.

Naslagwerk door Luitenant-Kolonel J.Shakespear

Boek terug te vinden in het kenniscentrum van het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke,
maar ook voor een deel via google books

Gedenkteken voor 34ste Britse divisie met Duitse bunker

Langemark-Poelkapelle Beekstraat

Het gedenkteken herinnert aan de artillerie- en genietroepen van de 34ste Britse divisie en de rol die ze hier
speelden tijdens de gevechten van oktober-november 1917 (Derde Slag bij Ieper). Het wil vooral herinneren
aan de zware omstandigheden waarin deze artillerie- en genietroepen moesten opereren om de Broenbeek
over te steken.
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1. ARRAS - FRANKRIJK
12 april 1917 Arras-Frankrijk

De mannen aan het front hebben het heel zwaar te verduren. Ze zijn moe, het weer is slecht en de aflossing is
nog niet direct in zicht. Generaal Nicholson is wel gestart met het ontvangen van generaal Laurie, die het 63ste
Royal Naval divisie onder zijn leiding heeft. Hopelijk komt er snel aflossing, mijn pogingen om hen via het eten
op te beuren draaien op niets uit. Mijn inspiratie is op.
Luitenant-Kolonel J.Shakespear houdt me geregeld op de hoogte van het reilen en zeilen aan het front. Van
achter mijn kookpotten ben ik anders van niet veel op de hoogte. Ik kan enkel supporteren en de mannen
ondersteunen door het eten zo goed mogelijk te maken, al is het niet altijd evident om aan genoeg ingrediënten
te raken.

13 april 1917 Arras-Frankrijk

Oef, het weer begint te beteren! Daar zullen mijn mannen in elk geval ook deugd van hebben.

14 april 1917 Arras-Frankrijk

Het weer wordt alsmaar beter, tot grote opluchting van de mannen, het maakt de lange tochten voor de
vermoeide mannen een stukje gemakkelijker. Niets te vroeg, heel veel zieken: 372 mannen zijn geëvacueerd.

25 april 1917 Arras-Frankrijk

Deze dag is gelukkig voorbij. Zelfs generaal Nicholson spreekt van een enorme slechte dag. In zijn woorden:
“Ze begon slecht, was overdag slecht en eindigde zo mogelijk nog slechter.”.
We hebben dan wel de aanval van de Duitsers kunnen afslaan, maar betaalden een veel te hoge prijs: 18
officiers en 399 andere rangen uit onze divisie zijn gewond, vermist of gesneuveld.

30 april 1917 Arras – Frankrijk

Na 10 dagen non-stop aan het front en in gevecht werden we eindelijk afgelost door de 4e divisie. We hebben
enorm veel verliezen geleden, men zegt zelfs 40% van onze mannen. De mannen zijn uitgeput. Tot overmaat
van ramp is onze kolonel, luitenant kolonel O.K. Chance, te ziek om nog langer bij ons te blijven. Hij is
gedurende de laatste 10 dagen gebleven, maar nu werd hij verplicht om naar het ziekenhuis te gaan, daar
werd hij geopereerd en naar huis gestuurd. Hij heeft ons nooit meer vervoegd. Jammer, hij was zo goed als
al onze tijd in Frankrijk bij ons, gedurende de slag om de Somme en Arras. Hij wist bij alle rangen heel veel
respect op te bouwen.

Verwerking
Ziek zijn

Ziek zijn aan het front

• Lijssenthoek Military Cemetery is de indrukwekkende getuige van meer dan vier jaar oorlogsgeweld. Van

1915 tot 1920 was op het gehucht Lijssenthoek het grootste evacuatiehospitaal van de Ieperboog gevestigd.
Vandaag weerspiegelt de begraafplaats de Grote Oorlog. Het bezoekerscentrum vertelt het verhaal van
deze unieke site.

• Ga naar de website www.kindereninbezetgebied.be en zoek daar het thema ‘verzorging’. Er staan heel wat
getuigenissen op over hoe kinderen tijdens WOI hun ziek zijn ervaarden en hoe het toen verliep.

• Voor de leerkracht: bekijk zeker het filmpje op voorhand en beslis of jouw leerlingen dit filmpje al aan kunnen.

Het is weliswaar gemaakt door leerlingen van de derde graad, maar het is niet de bedoeling om de leerlingen
die dit bekijken te choqueren. Bekijk samen het filmpje gemaakt tijdens het project “Groote oorlog door
kinderogen, Het Vluchtelingske” rond het thema verzorging. Bespreek wat je hebt gezien.
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• Voor de oudste leerlingen: bekijk samen het filmpje ‘Kleine handen in de grote oorlog’. Bespreek het
•

samen, reageer in je lapbook. Tip voor de leerkracht: bekijk op voorhand of dit filmpje voor jouw leerlingen
niet te choquerend is.
Gekoppeld aan het programma “Kleine handen in de grote oorlog”, ontwikkelde NTR “Kleine stappen in
een grote oorlog”, een (computer)spel. Kruip in de huid van een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog en
voer de vier missies (thema’s: zwarte hand - zeppelin - verzorging in de loopgraven - onderwater oorlog)
uit. Maak keuzes en denk na waarom je bepaalde handelingen al dan niet zou doen.
http://kleinestappen.ntr.nl/ Ga voor dit onderdeel eerst de uitdaging van de verzorging aan, heb je nog
tijd, kan je natuurlijk ook een ander thema uitproberen.

Zelf ziek zijn

Ziek
Ziek is grote snottebel
ziek is spikkels op mijn vel
ziek dat is een vieze pil
ziek is ogen dicht en stil
ziek is schepje doktersdrank
ziek is languit op de bank
al mijn knuffels om mij heen…
mama thuis,
voor mij alleen!!
(Mieke van Hooft)
Hoe voel jij je als je ziek bent en verzorging nodig hebt? Wat is er leuk, niet leuk? Noteer in je lapbook (of
teken).

Algemeen:
• Duid de locatie(s) aan op de kaart (schoendoos)
• Opzoeken van de namen in de dagboekfragmenten (wie is wie)
Bezoektips:

Bezoek de tentoonstelling op de hospitaalsite in Poperinge en ontdek nog meer over ziek/gekwetst zijn aan
het front.
Bezoekerscentrum Lijssenthoek Cemetery
Een infomodule nabij de imposante begraafplaats van Lijssenthoek vertelt het verhaal van de voorbereidingen
en de omvang van de hospitaalsite naar aanleiding van de Derde Slag bij Ieper. Niets gebeurt onvoorbereid,
waardoor een voelbare stilte voor de storm gecreëerd wordt. Dat die storm ook hard toeslaat, bewijst de
immense omvang van de hospitaalsite in het oorlogsjaar 1917.
Locatie
Bezoekerscentrum Lijssenthoek Military Cemetery
Boescheepseweg 35A
8970 Poperinge

Uitbreiding
• Onderzoek de slag van de Somme- slag van Arras
• Rangen opzoeken die in het leger naar voor komen.
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2. BERNAVILLE - FRANKRIJK

9 mei 1917 Bernaville – Frankrijk

Heerlijke rust achter het front. De mannen knappen op, het was dringend tijd. Hier geen modder, gevechten of
geweerschoten te horen, maar wel muziek, en groen met zelfs bloemen. Heerlijk.

10 mei 1917 Bernaville – Frankrijk

Ik heb vandaag eindelijk nog eens een landgenoot ontmoet: Hardit Singh Malik. Hij is piloot bij onze R.A.F..
Ik voel me heel erg vereerd dat hij bij mij wilde komen eten. Hij had van zijn oversten gehoord dat er een
Indische kok was bij de 34e Britse divisie. Hij vroeg me of ik iets uit ons thuisland kon maken. Natuurlijk wilde
ik dat, wat een eer! We hebben samen genoten van onze biryani, met limka en achteraf een paar tassen chai,
maar vooral veel gepraat over ons geliefde India. Onze rustperiode duurt nog even, voor hem was het jammer
genoeg gedaan. We hopen dat we nog eens de gelegenheid vinden om samen een dag door te brengen.
We zullen elkaar in elk geval op de voet blijven volgen. Voor we afscheid namen deden we een puja voor
Ganesha, hij brengt geluk en is de god van het begin.

7 juni 1917 regio Fampoux – Roeux – Frankrijk

Terug zwaar aan het vechten. We hebben terrein kunnen veroveren van de Duitsers. Hun pogingen om het
gebied terug te veroveren zijn net niet gelukt. Gelukkig. We komen mannen te kort, we hebben heel veel
verliezen geleden, maar er komen niet zo snel nieuwe rekruten bij.

Verwerking

Algemeen:

• Duid de locatie(s) aan op de kaart (schoendoos)
• Opzoeken van de namen in de dagboekfragmenten (wie is wie)

Hardit Singh Malik

Zoek meer informatie op over Hardit Singh Malik; daag je leerlingen per groepje uit om deze informatie op een
creatieve manier te verwerken.
Hardit Singh Malik
Bij namen: “The Flying Hobgoblin”, “The Flying Sikh of Biggin Hill”
Geboortedatum: 23 November 1894,
Geboorteplaats: Rawalpindi, Punjab, Brits India (nu in Pakistan)
Gestorven: 31 October 1985 (leeftijd: 91) in New Delhi, India

Militaire dienst:

British Army, Royal Air Force
Dienstjaren: 1917–1919
Rang: Flying Officer
Militaire eenheid:
No. 26 Squadron
No. 28 Squadron RFC
No. 141 Squadron RAF
No. 11 Squadron RAF

Na WOI:

Indian Civil Service officer (1919-1947), Ambassadeur
van India in Frankrijk (1949-1956)
• Hardit Singh op YouTube
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India
Pouquoi puja
Puja is het gebedsmoment dat hindoes voor hun goden doen. Dat gebedsmoment bestaat uit verschillende
stappen. Elke puja is een beetje anders. Je kunt in je eentje puja doen, met je familie of met nog meer mensen.
Het handige aan puja is dat je het overal kunt doen. Thuis in de keuken, in de berging, aan een altaar, maar
ook op straat of in een tempel.

Versierde handen
Bij een bruiloft of voor een festival beschilderen heel wat Indiase vrouwen en sommige mannen hun handen,
hun voeten en soms hun gezicht. Ze doen dat niet met verf maar met henna. Henna komt van de hennastruik.
Van de blaadjes van die plant wordt een dikke pasta gemaakt. Met die pasta tekenen ze figuren op hun
lichaam, die ze zo lang mogelijk laten drogen. Zo blijven de tekeningen soms wekenlang zichtbaar.

Maak je eigen godenfiguur
Ganesha en Hanuman zijn belangrijke goden uit het hindoeïsme, de grootste godsdienst in India. Ganesha
brengt geluk en is de god van het begin, van het succes en van het overwinnen van obstakels. Hanuman heeft
een apenhoofd en speelt een hoofdrol in het liefdesverhaal van Rama en Sita.

Het verhaal van Rama en Sita
Het verhaal van Rama en Sita is heel bekend in India. Het is een verhaal over ware liefde. Het ligt ook aan
de oorsprong van Divali, het festival van het licht, dat in oktober of november gevierd wordt. Hier is het
uitgeschreven als toneel.

Het verhaal van Ganesha
Ganesha is in het hindoeïsme de god van kennis en wijsheid, neemt hindernissen weg en is de beschermer
van reizigers. Hindoes bidden tot Ganesha voor ze aan iets nieuws beginnen, zoals een nieuwe baan of
wanneer ze verhuizen. Ganesha is de zoon van Shiva en Parvati.

Glaasje chai
De mannen van het dorp zitten gezellig samen op de banken van de theeshop. Dit is het moment van de dag
om even samen te praten over koetjes en kalfjes. Ze praten over het weer, de oogst, hun dieren, …
Ondertussen drinken ze van de lekkere chai, melkthee. Er bestaan heel veel verschillende recepten. De ene
houdt van veel kruiden in de chai, de andere heeft er liever wat minder. Om de chai wat af te koelen, wordt die
in een lange straal van glaasje naar glaasje gegoten. Een echt spektakel!

Verfrissend drankje
In India kunnen de temperaturen hoog oplopen. Mensen zoeken vaak de schaduw op, maar om echt af te
koelen is een glaasje verfrissende limka altijd welkom! Je hebt er niet veel voor nodig en het is snel klaar!

Kookfries limka
Lekker rijstgerecht
Veggie biryani is een feestelijke Indiase rijstschotel die bestaat uit laagjes rijst en een groentecurry.

Maak in de klas biryani, limka en chai
Gebruik hiervoor de handige stappenplannen op de website!
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Muziek
WOI
It’s a long way to Tipperary.
It’s a long way to Tipperary is een lied dat beroemd werd in de Eerste Wereldoorlog. Het werd in 1912
geschreven door de Engelsman Jack Judge, wiens grootouders uit county Tipperary in Ierland kwamen.
Hijzelf was echter nog nooit in Ierland geweest. Het lied symboliseerde voor iedere soldaat het verlangen
naar huis. Het lied werd in de Eerste Wereldoorlog eerst vertolkt door Ierse soldaten, maar later werd
het overgenomen door zowel de Russen als de Fransen. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd het lied
vaak gezongen. In de film Das Boot (1981) wordt het door de Duitse onderzeebootbemanning gezongen.
Up to mighty London came
An Irishman one day,
As the streets were paved with gold,
Sure ev’ry one was gay
Singing songs of Piccadilly,
Strand, and Leicester Square,
Till Paddy got excited and
then he shouted to them there:
It’s a long way to Tipperary,
It’s a long way to go.
It’s a long way to Tipperary
to the sweetest girl I know!
Goodbye to Piccadilly, Farewell, Leicester Square!
It’s a long long way to Tipperary,
But my heart’s right there. 2x
Paddy wrote a letter to his Irish Molly O’,
Saying “Should you not receive it, write and let me know!
If I make mistakes in spelling, Molly dear”, said he,
“Remember it’s the pen that’s bad, don’t lay the blame on me”
It’s a long way to Tipperary,
It’s a long way to go.
It’s a long way to Tipperary
to the sweetest girl I know!
Goodbye to Piccadilly, Farewell, Leicester Square!
It’s a long long way to Tipperary,
But my heart’s right there. 2x

Radio first war

Ontdek op de website een schat aan liederen tijdens de oorlogsjaren (rechts kan je het jaar selecteren).

Bollywood
Achtergrondinformatie
De Indiase filmindustrie is een bloeiende sector. In de verschillende Indiase talen worden elk jaar zo’n duizend
films geproduceerd, drie keer zoveel als in Hollywood. Elke week komen er zo’n 15 nieuwe films uit. De
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filmproducties in het Hindi, meestal gemaakt in de stad Mumbai, worden Bollywoodfilms genoemd. Deze naam
is samengesteld uit de B van Bombay, de vroegere naam van Mumbai, en Hollywood. Andere steden waar
films worden gemaakt zijn bv. Tollygunj, een plaats in Bengalen waar de meeste films in het Bengali worden
gemaakt en dat naar analogie met Bollywood, Tollywood wordt genoemd. Kollywood verwijst dan naar de
filmproducties in het Tamil, met productiecentrum in Kolkata. De Indiase filmindustrie stelt zo’n zes miljoen
mensen tewerk en haalde in 2008 een omzet van ongeveer 6 miljard euro. Elke dag gaan 23 miljoen Indiërs
naar de bioscoop. Afgaande op het gemiddeld uurloon in India, moeten Indiërs slechts 16 minuten werken
om een cinematicket te betalen. Belgen moeten daarvoor 30 minuten werken en wereldwijd moeten mensen
gemiddeld bijna een uur werken om een uitje naar de cinema te betalen. Film is in India de populairste vorm
van vermaak. Wie een bioscoopkaartje koopt, wil even aan de werkelijkheid ontsnappen. Wat op het scherm
verschijnt, moet dan ook vooral entertainen, en of het verhaal onwaarschijnlijk of absurd is, maakt voor de
Indiërs niet uit.

Suggestie
Mahi Ve Bollywood dans voor kinderen

Bloemen in WOI
Klaproos
De poppy of klaproos: is het symbool voor de Britten, Canadezen en Nieuw-Zeelanders.Omdat de bloem enkel
groeit op zwaar omgewoelde grond, en dus veelal als eerste bloem begon te bloeien aan het front. De kleur
van de bloem staat symbool voor het bloed van de gevallen soldaten. Maar niet enkel de Britten hebben hun
symbool, ook andere nationaliteiten.
In Flanders fields
In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.
Major John McCrae – 1915 Boezinge
In Flanders Fields is een gedicht van de Canadese militaire arts en dichter John McCrae.
Hij schreef het begin mei 1915 in zijn hulppost bij Essex farm, 2 km ten noorden van het centrum van Ieper.
De definitieve versie werd gepubliceerd op 8 december 1915.
Hij stierf op 28 januari 1918, toen hij aan het hoofd stond van het N° 3 Canadian General Hospital in Boulogne.
Hij ligt begraven op de begraafplaats van Wimereux (Pas-de-Calais, Frankrijk).

Korenbloem:
de Fransen: groeit ook in zelfde omstandigheden, zelfde kleur als kostuum van de soldaten (werden de ‘blue
horizon’ genoemd)
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Madelief:
de Belgen

Esdoornblad:
de Canadezen (dit esdoornblad komt ook terug in hun vlag)

De zilvervaren:
de Nieuw-Zeelanders (nationaal symbool)

Lotusbloem:

TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN

Deze pijlers streeft Studio Globo na door een gevarieerd vormingsaanbod aan te bieden aan zowel kleuter-,
lager, secundair en hoger onderwijs.
De leerkrachten zijn hierbij onze belangrijkste partners, en wij bieden dan ook een uitgebreide nascholing aan
voor zowel leerkrachten lager onderwijs, leerkrachten secundair onderwijs als studenten.
In Roeselare kan je je klas onderdompelen in het land India. Leerlingen van de derde graad kruipen in de huid
van een Indiër. In levensechte decors ervaren de leerlingen het dagelijkse leven in India

Uitbreiding:

• Onderzoek naar de R.A.F.
• Opzoeken van eventuele extra informatie omtrent de slagen die voorkomen in het dagboek.

India
Bloemen vind je overal in India: ze worden geschonken aan de goden, vrouwen dragen ze in hun haren,
kinderen maken bloemenslingers, enzovoort.
De lotusbloem heeft een speciale betekenis. Het is een prachtige bloem die op het water drijft. Ze groeit zelfs
in bevuild en modderig water en krijgt hierdoor de betekenis van zuiverheid en de kracht om te leven. Je vindt
ze heel vaak bij afbeeldingen van hindoegoden.
Dit heb je nodig: Vierkant stuk gekleurd papier van 20 bij 20 cm
Stap 1: Neem een vierkant stuk papier van 20 bij 20 cm en vouw langs de diagonalen. Vouw je papier weer
open.
Stap 2: Vouw de hoeken naar het midden langs de stippellijnen. Druk elke vouw stevig aan.
Stap 3: Vouw elke nieuwe hoek nog eens naar het midden en druk goed aan.
Stap 4: Vouw de hoeken A naar buiten op de stippellijnen. Druk dat goed aan.
Stap 5: Vouw de hoeken B naar buiten op de stippellijn. Druk ook dat goed aan.
Stap 6: Je bloem ziet er nu zo uit. Draai ze om.
Stap 7: Vouw de hoeken C één voor één naar het midden. Hou elke hoek telkens vast door je wijsvinger erop
te drukken. De bloemblaadjes komen nu omhoog.
Stap 8: Je houdt je bloem goed samen door ze in het midden vast te kleven.
Stap 9: Kleef in je lapbook
Opdracht: zoek foto’s van de bloemen en plak ze in je lapbook

Bezoektips:
John McCrae site in Boezinge
De klaproos is door het gedicht van John McCrae hét symbool geworden van de herinnering aan de Eerste
Wereldoorlog en haar ontelbare slachtoffers. John McCrae, geboren in 1872 in Guelph (Canada), had een
militaire opleiding genoten vooraleer hij geneeskunde ging studeren. Toen hij zich bij het uitbreken van WOI als
vrijwilliger had aangemeld, werd hij aangesteld als brigade-arts bij het ‘1st Canadian Field Artillery’. Bevorderd
tot luitenant-kolonel kwam hij met zijn brigade in de nacht van 22 op 23 april 1915 terecht in de omgeving van
de boerderij, die ‘Essex Farm’ gedoopt was (nabij ‘Bridge No 4’ over het kanaal Ieper-IJzer). Daar schreef hij
zijn gedicht “In Flanders fields, the poppies grow”.

Studio Globo Roeselare – India-atelier
Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie. De
wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu en meebouwen
aan een duurzame en solidaire wereld zijn hierbij de voornaamste pijlers.
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3. HARIGOURT - FRANKRIJK
10 juli 1917 Hargicourt – Frankrijk

De periode van rust en opleiding is terug achter de rug. Jammer genoeg niet kunnen afspreken met Hardit
Singh Malik. Nu en dan schrijft hij me wel een brief.
Wij zijn in de regio van Hargicourt beland. De frontlinie is niet zo goed georganiseerd als we gewoon waren.
Geen goed uitgegraven loopgraven, geen goed uitgewerkte schuilplaatsen… maar na korte tijd hebben we zo
goed als het kan de nodige accommodaties gemaakt. Zo werden mobiele veldkeukens geopend in Roisel,
Montigny, Hancourt en La Chapellette.
Onze divisie grenst aan het 22e divisie van het Franse leger, zij zitten ten zuiden van L’Omignon, een rivier
waar we een machinegeweer post hebben.

1 augustus 1917 Harigourt – Frankrijk

Juli passeerde hier zonder veel incidenten en verliezen. Niemandsland is niet heel erg breed hier, de mannen
gaan ’s nachts heel veel op verkenning om uit te vissen wat de Duitsers aan het doen zijn. Daarbij komen ze
geregeld de vijand tegen. Heel vermoeiende tochten zijn dit.
14 juli ondernam de vijand wel een poging tot het innemen van wat de mannen de “Indian trench” noemen.
Na de aanval waren er heel wat herstellingswerken nodig aan de loopgraven, maar ze werden gelukkig niet
veroverd.

25 augustus 1917 Harigourt - Frankrijk

Vandaag staat een ‘Chinese’ aanval gepland ter voorbereiding van de aanval die zal starten morgen. Het is
verschrikkelijk slecht weer, hopelijk kan alles lopen zoals voorzien.
Zo’n Chinese aanval wordt uitgevoerd om de vijand te misleiden. Dit werd aan beide zijden toegepast. Een
spervuur begon ter voorbereiding van een infanterieaanval, dan staakt het spervuur en de infanterie bereidt
voor om aan te vallen, zoals gewoonlijk. Maar de infanterieaanval is een voorwendsel om de Duitsers hun
borstwering te laten bemannen, zodra bemand, zal de aanvallende infanterie dekking zoeken in hun eigen
loopgraven, en de artillerie zal weer het spervuur openen op de, nu bemande, vijandelijke loopgraven. De
Chinezen hebben een reputatie voor het stiekem, onbetrouwbaar en achterbaks zijn.

29 augustus 1917 Harigourt – Frankrijk

Getuigenissen van Duitse gevangenen tonen aan dat onze ‘Chinese’ aanval wel degelijk geslaagd was. De
Duitsers waren compleet verrast met onze aanval. Ze dachten dat we terug een kat en muis spelletje gingen
spelen. Maar ook wij hebben wel weer veel kameraden verloren. Vreselijke oorlog.
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9 september 1917 Harigourt – Frankrijk

• UITBREIDING: Technopolis heeft een interessante brochure in verband met spionage in combinatie met
oriënteren. Oorspronkelijk voor 1e graad SO, maar mits de nodige hulp ook in de derde graad bruikbaar. Je
kan het op de website terugvinden.

Na 3 dagen hebben we 70 gevangenen, 8 machine geweren, 2 granatenwerpers, veel geweren veroverd. De
vijand had heel wat doden en gewonden, maar de grootste winst is wel een veel betere tactische locatie, het
is vanaf dit punt onmogelijk ons nog te verrassen.

Sher Singh doet een nogal straffe uitspraak in zijn dagboek: “De Chinezen hebben een reputatie voor het
stiekem, onbetrouwbaar en achterbaks zijn.” Bespreek in groepjes van vier of dit ook effectief zo zal zijn.
Je kan daarvoor volgende informatie gebruiken: ‘Chinezen
tijdens WOI’ en ‘Framing’. Laat de leerlingen, al naargelang
hun ervaring in het samenwerken, meer of minder los is het
uitwerken van deze stelling.

De grote aanval was verder een succes. Alhoewel, onze geliefde commandant Porch door een sluipschutter is
gewond geraakt tijdens het controleren van de herstellingswerken aan de loopgraven. Het is al de derde keer
dat hij gewond raakte, tot ons groot verdriet heeft hij ons nooit meer vervoegd.

Onze doden, vermisten en gewonden liepen op tot een 400-tal.

Verwerking

Chinezen tijdens WOI

Het Chinese Labour Corps (Frans: Corps de travailleurs
chinois, Nederlands: Chinees Arbeiderskorps) was een
niet-gewapende afdeling van het Franse en Britse leger,
bestaande uit arbeiders (burgers) uit de Republiek China die
tijdens de Eerste Wereldoorlog werden ingezet voor het
uitvoeren van logistieke taken ter ondersteuning van de
eigen troepen. Bekijk voor meer achtergrondinformatie
zeker de website!

Algemeen:

• Duid de locatie(s) aan op de kaart (schoendoos)
• Opzoeken van de namen in de dagboekfragmenten (wie is wie)

Eten tijdens WOI

De inval van Duitsland op 4 augustus 1914 was het beginpunt van letterlijk en figuurlijk vier magere jaren
voor de Belgische bevolking. Na amper enkele maanden was de voedselsituatie dramatisch. Er heerste
honger aan de Noordzee. Falende voedselimport, een gebrekkige binnenlandse productie door een tekort
aan grondstoffen en een slechte verdeling van het weinige voedsel zorgde ervoor dat België behoorde tot de
landen waar de levensomstandigheden het meest onder de oorlog leden. De voedselprijzen rezen snel de
pan uit waardoor veel gezinnen afhankelijk waren van liefdadigheid en voedselhulp. De bevolking probeerde
echter op creatieve wijze met de tekorten om te gaan.
Uit: Boter bij de vis: www.boterbijdeviswo1.be
Op deze website kan je heel wat meer informatie vinden over de moeilijkheden tijdens WOI om aan eten te
raken.
Koken zoals Sher Singh tijdens WOI. Op de website http://www.wereldoorlog1418.nl/kookboek/ kan je heel
wat recepten terug vinden die tijdens WOI gemaakt kunnen geweest zijn.

Kompas – verkennen in het landschap

• Maak zelf je kompas, dat kan je heel gemakkelijk met een kurk, naald, water en een magneet. Hoe het echt
moet, dat legt Lieven Scheire heel mooi uit in dit filmpje: Ketnet: Superbrein / Het kompas
• Oriënteren met de kaart: Zoek twee of meer herkenningspunten (vb. de hoeve, de parking, de weg …) op
de kaart. Draai nu de kaart, zodat deze herkenningspunten liggen zoals in werkelijkheid. Waar bevindt zich
het noorden? Toon op de kaart waar we staan. Controle met het kompas: Hou je kaart horizontaal en leg
het kompas er op. De rode kompasnaald wijst naar het noorden. Hoe gebruik je een kompas? Je houdt
het kompas met de richtingspijl in de richting die je wilt lopen. Je draait de kompasring zo dat de rode zijde
van de naald (noorden) precies past tussen de rode balkjes. Je leest op de kompasring, ter hoogte van
de richtingspijl, in welke windrichting je moet lopen. In welke richting stappen we verder? In zuidwestelijke
richting. Ter info: Oriënteren met een polshorloge.
Je kunt het noorden terugvinden als je een horloge
met wijzers hebt. Zet eerst het horloge juist op de
zonnetijd (2 uur terugdraaien in de zomer, 1 uur
in de winter). Richt de kleine wijzer naar de zon.
De middellijn van de hoek tussen de kleine wijzer
en 12 uur wijst naar het zuiden, en precies daar
tegenover ligt het noorden. Op de ‘zonnemiddag’
(12 uur zonnetijd) moet de zon precies in het zuiden
staan. Uit: LANDSCHAP NMEC De Helix Bos- en
Landschapswandeling: 12-16 jaar (handleiding)
https://www.lne.be/de-helix
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‘Framing the message’
Wanneer je een verhaal vertelt of neerschrijft wil je een bepaalde indruk bij het publiek achterlaten. In elk
verhaal wordt de werkelijkheid daarom op een bepaalde manier geordend. Bepaalde informatie benadruk je
en andere informatie laat je juist weg. Dit heet framen en dat doet iedereen, de hele dag. Framen kunnen we
bewust toepassen, om de ander te beïnvloeden, maar meestal framen we onbewust. Als je een verhaal schrijft
of vertelt is het daarom goed om te bedenken of je ook die indruk van de werkelijkheid achterlaat die je wil
achterlaten. Ook in je persoonlijke leven ga je voortdurend framen. Denk maar aan de mooie vakantiekiekjes
die je op sociale media post. Als leerkracht ben je een belangrijk rolmodel voor de kinderen. De manier waarop
jij zaken voorstelt of vertelt, kan hun visie mee beïnvloeden. Neutraal taalgebruik bestaat niet. Door bewust
om te gaan met framing, kan je een genuanceerder beeld brengen en beter kaderen waar informatie vandaan
komt. Het is belangrijk dat we kinderen leren om kritisch te kijken kunnen ze ook verder nadenken bij wat ze te
horen krijgen, niet alleen op school maar ook daarbuiten.

Veldpostkaart

Als soldaten in de loopgraven zaten mochten ze in hun brieven
niet alles vertellen wat ze wilden. Over de plaats waar ze zich
bevonden mochten geen berichten doorgegeven worden. Daarom
gebruikten ze speciale veldpostkaartjes. Op die postkaartjes
mocht je zelf niets schrijven, behalve de datum en je naam. Je
mocht wel dingen doorstrepen of omcirkelen.

Diverse nationaliteiten

“Nooit meer oorlog” (uitbreidingen – aan het front – 33.totale
oorlog) waar er een heel uitgebreide uitwerking is verwerkt omtrent
diverse nationaliteiten in hoekenwerk. Een echte aanrader om
mee aan de slag te gaan. Diverse nationaliteiten die tijdens WOI
aanwezig waren worden aan de hand van muziek voorgesteld.

In de voetsporen van Sher Singh
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New Irish Farm Cemetery: 7 graven.
Kortrijk (St. Jan) Communal Cemetery: 8 graven.
Lijssenthoek Military Cemetery: 35 graven.
Gwalia Cemetery: 4 graven.
Klein-Vierstraat British Cemetery: 1 graf.
Poperinghe Old Military Cemetery: 1 graf.
Poperinghe New Military Cemetery: 1 graf.
Mendinghem Military Cemetery: 8 graven.
Reninghelst New Military Cemetery: 7 graven.
Haringhe (Bandaghem) Military Cemetery: 4 graven.
Brandhoek New Military Cemetery No.3: 1 graf.
Westoutre British Cemetery: 3 graven.
Dozinghem Military Cemetery: 3 graven.
Kezelberg Military Cemetery: 1 graf.
Croonaert Chapel Cemetery: 1 graf.
Op de Franse militaire begraafplaats van Machelen (Oost-Vlaanderen) ligt ook 1 Chinees begraven.

Tijdelijke tentoonstelling Zonnebeke
Bezoek de tijdelijke tentoonstelling in Zonnebeke en ontdek
hoe beide partijen zich aanpassen aan een veranderend
landschap.
Tijdelijke
Tentoonstelling
‘Passendale,
Lanschap in Oorlog’

Hardit Singh schreef me terug een brief, hij vertelde dat een gekende collega van hem bij het Franse leger
gesneuveld is, Georges Guynemer, hij blijkt gesneuveld te zijn, 11 september in Poelkapelle. Ik kreeg er
kippenvel van toen ik het las.

20 oktober 1917 Poelkapelle – België

Gas! Luitenant-Kolonel Guard en luitenant-kolonel Stephenson werden verrast door het gas terwijl ze aan
het verkennen waren. Ze zullen ervan kunnen herstellen, maar met een belangrijke aanval op komst is hun
afwezigheid slecht nieuws.

27 oktober 1917 Poelkapelle – België

Door het vreselijke weer en de zeer uitputtende omstandigheden zijn er al 880 mannen van onze divisie
geëvacueerd omdat ze ziek zijn. Gelukkig kregen we het nieuws dat we terug naar een andere regio verhuizen,
gelukkig ver weg uit de Ieperboog!

Verwerking
Algemeen:

• Duid de locatie(s) aan op de kaart (schoendoos)
• Opzoeken van de namen in de dagboekfragmenten (wie is wie)
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De Ieperboog (Engels: Ypres Salient) was een uitstulping
in het westfront rond de Belgische stad Ieper tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Dit was een saillant, een stuk
geallieerd grondgebied dat vooruitstak in het Duitse
bezette gebied. Het front liep er langs de Midden-WestVlaamse Heuvelrug.

GELUVELD

Bij de Race naar de Zee in 1914 hadden de geallieerden zich
teruggetrokken op een front langs de IJzer en het kanaal
Ieper-IJzer. Als laatste werd er nog gestreden voor Ieper
in de Eerste Slag om Ieper. Na deze slag bleef Ieper in
geallieerde handen, de aanvallende troepenbewegingen
vielen stil en beide partijen groeven zich in, in een front rond
Ieper. Het front maakte er een boog van Steenstrate aan het
i
kanaal Ieper-IJzer, over Langemark en Sint-Juliaan rond
Ieper, om dan ten zuiden van Ieper weer verder te lopen
naar de Franse grens. Aan de Ieperboog zou de volgende
vier jaar blijvend strijd gevoerd worden tussen Britten en Duitsers. Na de Tweede Slag om Ieper waren ook
Langemark en Sint-Juliaan in Duitse handen en was de Ieperboog ingekrompen en dichter bij de stad zelf te
komen liggen.
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• opzoeken van eventuele extra informatie omtrent de slagen die voorkomen in het dagboek.
• kaart van Harigourt kan bij verwerking erbij gezet worden
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Oude

De Derde Slag bij Ieper in 1917, ook wel de Slag bij
Passendale genoemd, wordt gekenmerkt door een
‘nieuw landschap’ dat een cruciale invloed zal hebben op
verschillende aspecten van de oorlogsvoering. Voortaan
bestaat het terrein uit kraters, bunkers en modder. Van een
dicht groen landschap is geen sprake meer. Beide legers
moeten noodgedwongen hun tactieken, aanvalsmethoden
en logistiek aanpassen. Blootgesteld aan extreme
omstandigheden worden militairen in dit surreële landschap
zowel mentaal als fysiek zwaar op de proef gesteld.

Een grote aanval is geslaagd, behalve dat we Poelkapelle niet konden innemen. We zijn wel opgeschoven
tot aan ‘Stray farm’, ten oosten van Pilkem. Sinds de hevige gevechten van eind juli moeten we een heel eind
wandelen voor we aan de voorste linies zijn. Deze tocht van minstens 2u gebeurt over loopplanken, een goede
kilometer aan een stuk, dit gebeurt enkel ’s nachts. Ondanks deze voorzorgsmaatregel werden de 23ste en 21ste
Northtumberlands gebombardeerd tijdens hun oversteek.
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14 oktober 1917 Poelkapelle - België

seville

Bezoektips:
begraafplaatsen van Chinese arbeiders
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Op 2 oktober kregen we het bericht dat we van regio moesten veranderen en dat we naar het 5de leger
gebied moesten bemannen, wat we meteen deden. Sinds vandaag zijn we in de beruchte “Wipers salient”
(Ieperboog). De mannen moeten wegen herstellen en nieuwe sporen aanleggen. Het is vreselijk slecht weer,
het is hier inderdaad absoluut niet aangenaam vertoeven.
Hardit Malik stuurde me een kaartje om me een prettig Divalifeest te wensen. We vieren dat thuis altijd in
oktober/november, maar we hebben er beiden geen idee meer van wanneer het dit jaar door gaat. Hij nam dus
het zekere voor het onzekere. Een klein lichtpuntje in deze donkere dagen, het doet deugd!
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Ga in groepjes op zoek waarom die boog precies op die plek ontstond + duid ze extra aan op de kaart.
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Divalifeest

Tijdens het hindoeïstische lichtfeest worden de straten versierd met lichtjes en olielampjes, om de overwinning
van het licht (het goede) op de duisternis (het kwade), te vieren. Wat dacht je ervan om eens Divali in je eigen
klas te vieren? Zo breng je de wereld in je klas op een ontspannen, leuke manier.

• Bezoek Vladslo – met het treurend ouderpaar en/of Käte Kollwitz museum Koekelare

Uitbreiding:

Georges Guynemer

• opzoeken van eventuele extra informatie omtrent de slagen die voorkomen in het dagboek.
• kaart van regio Poelkapelle uit het naslagwerk van de 34e Britse Divisie

Carrière

5. HAMELINCOURT - FRANKRIJK

Georges Guynemer (Parijs, 24 december 1894 – Poelkapelle, 11 september 1917)
was een Franse piloot die vocht gedurende de Eerste Wereldoorlog.
Guynemers jongensdroom was piloot bij de Franse luchtmacht te worden. Toen
hij solliciteerde bleek hij te mager. Ook de landmacht en de zeemacht wijzen
hem af vanwege zijn figuur. Uiteindelijk overtuigt hij de luchtmacht en zo begon
hij als soldaat bij de luchtmacht. Later werd hij kapitein. Hij werd internationaal
bekende held na een luchtgevecht met de Duitse held Ernst Udet. De
machinegeweren van Udet blokkeerden en Guynemer merkte dat. Hij groette zijn
tegenstander en vloog weg. Door zijn prestaties en zijn ridderlijk optreden kreeg
hij de bijnaam “Guynemer de legendarische”. Hij vloog met een Spad.

Ongeluk

Zijn laatste vlucht maakte hij op 11 september
1917. Zijn missie was het luchtruim veilig houden boven Poelkapelle. Hier vond
hij zijn dood en werd daar begraven. Tot nu toe is het een raadsel wat er precies
gebeurde. Toen de Britten Poelkapelle veroverden hoorden zij van een Spad
die daar was neergestort, vlak bij de Duitse loopgraven. Daarna kwam de plaats
onder een drie dagen durend bombardement te liggen dat alle sporen uitwiste.

Eerbetoon

In Poelkapelle staat een standbeeld ter ere van Guynemer die 53
luchtoverwinningen behaalde. Zijn laatste dagorder met de opdracht van de
Belgische piloten staat in de steen gebeiteld. De ooievaar boven de gedenksteen
verwijst naar het Escadrille des Cicognes van Guynemer.

Treurend ouderpaar Vladslo

Käte Kollwitz haar treurend ouderpaar heeft ze gemaakt toen ze het nieuws vernam dat haar zoon gesneuveld
was. Het hielp haar om met dit verdriet om te gaan.
Beeld in klei uit wat jou verdrietig maakt. Maak er een foto van en kleef die foto in je lapbook.

Bezoektip

• Poelkapelle: Franse verhaal en luchtvaart
In het Guynemer-Paviljoen huist een tweeledige tentoonstelling, waar de bezoeker meer te weten komt over
het Franse verhaal en de militaire luchtvaart tijdens de Slag bij Passendale. Het aandeel van het Franse leger
bleek enorm belangrijk in het overwegend Angelsaksisch offensief. Hoewel de Franse strijdkrachten zich in
1917 in een diepe crisis bevonden, konden ze door een meer behoedzame aanpak oprukken tot het Vrijbos
in Houthulst. Daarnaast werd in 1917 voor het eerst op grote schaal gebruik gemaakt van de luchtmacht.
Luchtvaart evolueerde van puur observeren naar een integraal onderdeel binnen de oorlogsvoering.
Locatie
Guynemer-Paviljoen
Brugseweg 126-128
8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle)
• Bezoek eventuele lokale plekken beschreven in het dagboek
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• Standbeeld van Guynemer
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25 december 1917 Cambrai – Frankrijk

We hebben Kerstmis comfortabel kunnen vieren. We konden genieten van de veelzijdige acteurs van de
Chequers Company, over het leven van Dick Whittington, een fantastische show! Onze commandant was er
deze avond bij; zowel voor de show als het diner op ons hoofdkwartier. De voorbereidingen voor het diner
namen heel wat tijd in beslag, zeker nu de commandant aanwezig was moest alles tip top in orde zijn! Hij zei
dat het de plezantste avond was dat hij tijdens deze oorlog had gespendeerd. Ik vond het niet nodig om te
vragen welk onderdeel van de avond het meest heeft bijgedragen aan deze geslaagde avond...

10 februari 1918 Le Cauroy - Frankrijk

De mannen moeten geregeld trainen, in combinatie met rust. Er werd zelfs een voetbalwedstrijd georganiseerd.
“The divisional league football” de finale werd gewonnen door de 16de Royal Scots. De finale van het touwtrekken
werd gewonnen door de 22ste Northumberlands. Wat een zalige tijd beleven we hier, alsof er helemaal geen
oorlog is!
Mijn geluk kon niet op toen ik ook bericht kreeg dat Hardit Singh hier ook in rust is. Vandaag heb ik chapatti’s
en kheer voor ons gemaakt. Genieten. Wat verlangen we naar huis. Voor we afscheid namen deden we een
puja bij Ganesha, de god die het licht laat winnen op de duisternis, het goede op het kwade, zodat er eindelijk
een einde komt aan deze oorlog.

1 maart 2018 Hamelincourt - Frankrijk

Mooie liedjes duren niet lang, we worden terug aan het front verwacht. We zullen het 6de korps vervangen. De
vijand is abnormaal stil. Via verschillende bronnen (gevangenen, deserteurs…) horen we dat de Duitsers een
groot offensief aan het voorbereiden zijn. De mannen moeten extra attent zijn.

23 maart 2018 Hamelincourt - Frankrijk

Een Duitse deserteur, een van onze vele bronnen, had gezegd dat het grote offensief zou beginnen op 13
maart. Dagen lang hielden we ons extra paraat. Maar die 13e passeerde zonder enige aanval van de Duitsers.
De datum was dus veranderd. Wanneer ging het offensief dan wel starten? Het bleek uiteindelijk na dagen van
ongerustheid de 21e te zijn. Het was een vreselijk lange aanval, het offensief dat hij aankondigde was correct,
gelukkig dat hij tot bij ons gekomen was, we hadden geen vermoeden.
De dikke mist zorgde ervoor dat de communicatie zeer moeilijk liep, de communicatielijnen waren kapot, de
vuurpijlen niet zichtbaar… De lijnen werden zoveel als mogelijk hersteld, maar lagen, net zoals de mannen,
continue onder vuur. Na 2 helse dagen werden de mannen gelukkig afgelost. We zijn toch wel een stuk
terrein verloren, maar gelukkig konden ze niet onze 3e en laatste linie innemen. Waar we nu naartoe gaan is
onduidelijk.

28 maart 1918 Erquinghem – Frankrijk

Erquinghem, we waren hier al eerder. Maar wat ziet het er hier anders uit dan in het voorjaar van 1916! Er
is hier duidelijk veel gevochten geweest, alle bewoners van Armentières zijn in de zomer van 1916 gevlucht.
Armentières is niet meer zoals het was, de straten zijn leeg, de vele heerlijke “patisseries en estaminets” met
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hun sympathieke glimlachende eigenaars die ons opvrolijkten tijdens onze vrije momenten staan er verlaten
bij. Gelukkig is het in Erquinghem anders, daar ziet het er nog precies hetzelfde uit als toen. Ik kan onze
mannen nu en dan trakteren op een taartje of koekje vanuit deze patisseries. De mannen zijn er verzot op,
maar geef mij toch maar barfi of kiribat. Hmmm, wat is het lang geleden dat ik dat nog kon eten. Kokosnoot is
hier uiteraard nergens te vinden.

Verwerking

soldaat uit WO I, die begraven ligt in het domein van De Palingbeek,
op Hedge Row Trench Cemetery. Aan de hand van de inhoud van zijn
ransel, een stapeltje brieven en de doos met persoonlijke spullen die
na zijn dood aan zijn ouders werden bezorgd, stappen ze doorheen de
rijke geschiedenis van het domein en zoeken ze naar de verbanden
tussen het oorlogslandschap van toen en het natuurdomein van nu.

Uitbreiding:

Algemeen:

• opzoeken van eventuele extra informatie omtrent het lenteoffensief
van de Duitsers.

Dick Whittington

6. ARMENTIÈRES - FRANKRIJK

• Duid de locatie(s) aan op de kaart (schoendoos)
• Opzoeken van de namen in de dagboekfragmenten (wie is wie)
• Ontdek op youtube de inhoud van de show van met Kerstavond volgens het dagboek

Indisch menu

Aan de hand van handige stappenplannen:
•
•
•
•
•
•

TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN

Chapati party
Kruidige fruitsalade
Kookfries chapati’s
Kookfries kheer
Voor echte lekkerbekken
Kookfries kiribat

Christmas Truce 1914

Tijdens de kerstdagen van het jaar 1914-1915 gebeurde iets vreemds langs het front. Soldaten kwamen uit
de loopgraven en schudden elkaar de hand, ruilden chocolade, sigaretten en schnaps. De soldaten hadden
heimwee en misten warmte, familie, vieren, lekker eten, sneeuw, cadeautjes… . Dit is de reden dat overal
langsheen het front verbroederingen plaatsvonden. Zie ook bij www.nooitmeeroorlog.be (bezet gebied –
kerstfeest 1914)

Bezoektips:
Bezoek aan Palingbeek: de ransel

Herinneringseducatie Wereldoorlog I: In ‘De ransel’ volgen de kinderen het spoor van W.A. Stokes, een 17-jarige

7 april 1918 Armentières – Frankrijk

Na een rustige dag besloten de Duitsers ons de hele dag door te bombarderen met gasbommen. Pech voor
ons, de wind waait zachtjes uit het westen. Het mosterdgas bleef zo hangen in de frontlinie en in Armentières
zelf, we hadden ongeveer 900 gewonden. Ook ik heb de hele dag mijn gasmasker niet kunnen afzetten.

18 april 1918 Armentières – Frankrijk

Tweede groot offensief van de Duitsers hebben we net achter de rug. Die gasaanval van 7 april kwam er
niet voor niets. In geen tijd waren ze door de Portugese frontlinie gebroken. De slag om de Leie (4e slag van
Ieper) was in volle hevigheid begonnen. Vanmiddag hebben de Duitsers Ploegstreet en Mesen ingenomen.
De mannen krijgen het hard te verduren. Veldmaarschalk sir Douglas Haig heeft onze mannen de opdracht
gegeven zich niet terug te trekken en we verdedigen uit alle macht. Onder leiding van generaal Plumer lukt het
de Duitsers tot staan te brengen langs de Leie gisteren. Het ziet er naar uit dat de Duitse poging de NoordFranse havens te bereiken gelukkig mislukt is.

Verwerking
Algemeen:

• Duid de locatie(s) aan op de kaart (schoendoos)
• Opzoeken van de namen in de dagboekfragmenten (wie is wie)

Wetenschap
Mosterdgas

Mosterdgas (1,1-thiobis(2-chloorethaan)) is een vloeistof die als zij op de huid of in de ogen komt of wanneer
de damp of nevel wordt ingeademd, sterk, prikkelend en blaartrekkend werkt. De huid wordt rood en bij
voldoende blootstelling vormen zich na verloop van tijd blaren. Ook op de longen en de ogen heeft het een
verwoestend effect. Het kan bij hogere doses blindheid en doofheid veroorzaken. Het effect van mosterdgas
is niet zo zeer een dodelijke werking als wel het uitschakelen van de tegenstanders.
Bij kamertemperatuur is zuiver mosterdgas een kleurloze, geurloze, olieachtige vloeistof. Door verontreinigingen
in het mengsel krijgt het echter een gele kleur en ruikt het naar mosterd en knoflook. Het kookpunt van deze
vloeistof is 217 °C en het smeltpunt is 14 °C.
Mosterdgas kan op een aantal verschillende manieren gesynthetiseerd worden; dit is er één van:
SCl2 + 2 C2H4 → (ClCH2CH2)2S

Proefjes

Zeer leuke website waar heel wat proefjes te vinden zijn: http://www.proefjes.nl/ Kies als leerkracht een (paar)
proefje(s) die voor jouw klas haalbaar zijn. Laat ze uitvoeren in kleine groepjes. Wat hebben ze geleerd?
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Uitvindingen

Tijdens WOI werden heel wat uitvindingen in gebruik genomen.
Meer daarrond kan je terugvinden op www.nooitmeeroorlog.be (basisproject – aan het front – uitvindingen)

Bezoektips:

The brooding soldier, Langemark – Sint Juliaan
Canadese militairen gesneuveld tijdens gasaanvallen 22-24 april 1915
Kruispunt Brugseweg/Zonnebekestraat Sint-Juliaan, Langemark-Poelkapelle

Tentoonstelling

Toeristisch Informatiepunt (TIP) Mesen
De thematische tentoonstelling ‘100 New Zealand Faces of Messines’ vestigt de
aandacht op de enorme impact van de Eerste Wereldoorlog op Nieuw-Zeeland.
Op een bevolking van ongeveer één miljoen inwoners, vertrekt een kleine 10%
naar de andere kant van de wereld om aan de Groote Oorlog deel te nemen. Aan
de hand van 100 individuele verhalen wordt die immense impact nader geschetst.
Locatie
Toeristisch Informatiepunt (TIP) - Markt 1 - 8957 Mesen
T. +32 (0)57 22 17 14 - info@mesen.be - www.mesen.be

Uitbreiding:

• opzoeken van eventuele extra informatie omtrent het lenteoffensief van de Duitsers.

7. KEMMEL – BELGIË + HARTENNES-ET-TAUX - FRANKRIJK
21 april 1918 ’t Vogeltje – België

We zijn weer eens verhuisd, eerst naar Abeele en nu naar Vogeltje. We vallen nu voorlopig onder het 8th
Corps. Onze 34e Britse divisie is voorlopig opgedoekt, er zijn te weinig rekruten die in deze oorlog nog willen
meevechten. Generaal Nicholson is nu verantwoordelijk voor het trainen van de Amerikaanse troepen. De
mannen moeten verdedigingslinies graven, ten oosten en ten westen van Poperinge.

26 april 1918 Kemmel – België

De mannen moesten de linies die ze aan het graven zijn verdedigen. Er is alarm dat de Duitsers aan het
doorbreken zijn. De Kemmelberg is in Duitse handen gevallen, ook Scherpenberg en de Zwarte berg konden
ze veroveren.

30 april 1918 – België

De mannen zijn in hun nopjes. Sir Douglas Haig, onze Britse opperbevelhebber, stuurde ons een telegram
met volgende tekst in: “Voor de 34ste Britse divisie; Mijn grote dank gaat uit naar Generaal Nicholson, van de
34e divisie, en de troepen die gedurende de gevechten, verbonden aan het bevel van generaal Nicholson,
vele dappere acties uitgevochten rond Armentières en Bailleul. De uitvoering gebeurde met succes en in
uitzonderlijk moeilijke en zware gevechten. Jullie vochten met hoge mate van efficiëntie, discipline en moed
aan de kant van zowel de officieren en manschappen. Gelieve mijn blijk van appreciatie te brengen aan
Generaal Nicholson en alle manschappen die onder hem dienden.”
Ik vind dat heel lief van hem, maar daar krijgen we natuurlijk onze 4.938 gesneuvelde, gewonde of vermiste
kameraden niet mee terug. Sir Douglas Haig verbleef een hele tijd in India voor deze oorlog, hij was er
algemeen inspecteur van de cavalerie. Hij zal wel niet bij mij op de chai komen, daarvoor heeft hij het veel te
druk.
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23 juli 1918 – Hartennes-et-Taux Frankrijk

Generaal Nicholson kreeg onlangs de opdracht om de 34e divisie opnieuw te organiseren. De artillerie,
machinegeweren en de veldeenheden zijn teruggekeerd. De infanterie is volledig nieuw: sommige komen
uit India, andere zijn tewerk gesteld geweest in Gallipoli, Egypte en Palestina, maar hebben geen ervaring in
Frankrijk. Het was zalig om met die mannen te spreken die in India geweest zijn, om te horen hoe het in mijn
land gaat, wat ze hebben mee gemaakt… met de ingrediënten die ik hier kan bemachtigen heb ik zo goed en
kwaad als ik kon een Indische menu op tafel getoverd…
De mannen vernamen gisterenavond dat ze mee moeten strijden met de 38e Franse divisie. Dat is wel vaker
gebeurd, maar de mannen zijn moe: ze hebben net een lange tocht moeten doen om tot hier te geraken (met
trein, bus en gemarcheerd). Geen tijd om te verkennen. De omgeving is compleet nieuw: geen georganiseerd
loopgravensysteem, de vijandelijke posities pas helemaal gekend als ze veroverd zijn. Tot slot van al deze
moeilijkheden, is het voor de eerste keer dat er moet samengewerkt worden tussen al deze verschillende
buitenlandse troepen. Als dat maar goed afloopt.

31 juli 1918 - Frankrijk

Vandaag is terug een zwarte dag. Luitenant-Colonel J.G.Dooner is gesneuveld door een granaat, op terugkomst
van een overleg in het hoofdkwartier, waar hij samen met de staf het schema van de volgende 3 aanvalsdagen
ging uitleggen. Het verlies van zo’n officier, op de vooravond van zo’n belangrijke aanval is een grote klap.
Gelukkig heeft generaal Nicholson nog een persoon achter de hand; Luitenant-Kolonel R.Tyler.

Verwerking
Algemeen:

• Duid de locatie(s) aan op de kaart (schoendoos)
• Opzoeken van de namen in de dagboekfragmenten (wie is wie)

De VS mengt zich in de strijd, 1917
Eerste Wereldoorlog: 1914-1918

De deelname van de Verenigde Staten aan de Eerste Wereldoorlog was een belangrijk keerpunt in de Eerste
Wereldoorlog. De Fransen, Britten en Duitsers waren oorlogsmoe. De Amerikanen daarentegen begonnen
net. Hun soldaten waren nog enthousiast en pepten het moreel van de geallieerde troepen op.
Bronnen verzameld op website
Op 6 april 1917 raakten de Amerikanen bij de oorlog betrokken. In 1915 bracht een Duitse onderzeeër het
Amerikaanse passagiersschip Lusitania tot zinken. Bijna 1200 opvarenden kwamen om het leven. Dit leidde
bijna tot een oorlogsverklaring van de Verenigde Staten. Het besluit
van de Duitse legerleiding om de duikboten - die na dit incident
nog slechts beperkt waren ingezet - weer onbeperkt te gebruiken
ging de Amerikanen te ver. Daarnaast waren de VS woedend over
het zogenaamde Zimmermann-telegram. In dit telegram werden
Mexico en Japan door Duitsland aangemoedigd om de Verenigde
Staten aan te vallen. Hierop verklaarden de Verenigde Staten de
oorlog aan Duitsland.
De Amerikaanse deelname zou het keerpunt van de oorlog worden.
Het moreel van de geallieerden ging hierdoor flink omhoog terwijl
de Duitse soldaten steeds minder vertrouwen in een overwinning
kregen. Ook begonnen de Duitse reserves op te raken.
Daarnaast werd de situatie aan het thuisfront steeds nijpender.
De economische blokkade van de geallieerden veroorzaakte een
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groot gebrek aan voedsel en grondstoffen. In augustus 1918 werd voor de Duitse legerleiding duidelijk dat een
overwinning niet meer haalbaar was. Op 3 oktober werd een verzoek tot wapenstilstand bij de Amerikanen
ingediend. Op 11 november werd deze in een treinwagon in het bos van Compiègne gesloten.

Bezoektips

Kemmelberg – Abeele – Vogeltje – Poperinge

Tentoonstelling

Tentoonstelling in Houthulst en ontdek nog meer over de Franse aanwezigheid in de Westhoek.
Drie Grachten
Deze infomodule vertelt het verhaal van de vernietiging van de site Drie Grachten door de Franse artillerie
in de aanloop naar de Derde Slag bij Ieper. De module focust eveneens op de inname van de stelling door
het bataljon Fusiliers Marins. Autochrome kleurenfoto’s – in die tijd zeer zeldzaam – brachten deze lokale
overwinning uitgebreid onder de aandacht.
Locatie
Drie Grachten
Ieperleedijkstraat
8650 Houthulst (Merkem)

Bayernwald

Bayernwald ligt op een hoogte van 40 meter met een grote militair-strategische waarde. Daarom leveren
Franse en Beierse soldaten in november 1914 een verbeten strijd om het bezit van deze site. Na de Duitse
inname wordt het bos glorievol ‘Bayernwald’ genoemd. Van 1914 tot de zomer van 1917 bouwen de Duitsers
‘Bayernwald’ uit tot een oninneembare vesting. De thans gerestaureerde stelling is slechts 10% van het
oorspronkelijke ‘Bayernwald’.
Tijdens de oorlog is het hier een vrij rustige frontsector. Beide legers zitten vast in hun stellingenoorlog. Om
deze te doorbreken proberen ze ondergronds elkaars positie te ondermijnen. In 1916 denken de Duitsers dat
hun loopgraven in Bayernwald op grote diepte worden ondergraven en dat de Britten duizenden kilo’s springstof
aan het plaatsen zijn. Als reactie hierop bouwen ze metersdiepe luisterschachten om de werkzaamheden van
de Britten beter te kunnen volgen. Ze ondernemen ook tientallen raids op het vijandelijk gebied om te zien
wat de Britten van plan zijn. Maar Bayernwald wordt echter nooit ondergraven. Op 7 juni 1917 ontploffen
er wel 3 ladingen onder de nabijgelegen ‘Hollandse Schuur’ en 1 onder ‘Sint- Elooi’. Na deze Mijnenslag
belandt Bayernwald ver achter de Britse linies. In het voorjaar van 1918 tijdens de slag om de Kemmelberg,
heroveren de Duitsers deze positie. Hun aanwezigheid is evenwel van korte duur. Uiteindelijk wordt het bos
op 28 september 1918 door Britse eenheden van de 34ste Divisie heroverd. Op 11 november is de oorlog
voorbij.

Missie Bayernwald:
Volg deze gids stap voor stap en begeleid zo je eigen klas op missie Bayernwald.

Wat heb je nodig?
• leerkrachtengids.
• Voor elke leerling een Missie Bayernwaldkaart (MB-kaart) en een potlood.
• Alle materiaal en extra informatie is te verkrijgen bij:

TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN

Bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’
Sint Laurentiusplein 1
8950 Kemmel-Heuvelland
057/450455

Hoe verloopt het bezoek aan Bayernwald ?
1. Kennismaking met de locatie.
2. Deel de MB-kaarten uit, speel de rol van informant en help de leerlingen bij het ontcijferen van het geheime
verhaal (rode kant MB-kaart).
3. Vertel de leerlingen over Zero Hour.
4. Geef de leerlingen nog even de tijd om de loopgraven op eigen houtje te verkennen en om hun impressies
neer te schrijven en te tekenen (bruine kant MBkaart).

Uitbreiding:

• opzoeken van eventuele extra informatie omtrent het lenteoffensief van de Duitsers.
• info omtrent de Slag om Passchendaele

8. KEMMEL - BELGIË
4 augustus 1918 Bergues – Frankrijk

Vandaag ‘vieren’ we de vierde verjaardag van deze oorlog. We zijn weer aan het verhuizen, dit keer reizen
we met de trein naar Bergues. Waar de mannen enkele weken geleden gingen trainen. Ze kregen terug
complimenten van een generaal, dit keer Generaal Mangin, van het Franse leger. Ze kunnen een schouderklop
wel gebruiken. Het samenwerken met de Fransen verliep uiteindelijk toch zo slecht nog niet. Gelukkig.

21 augustus 1918 – De Lovie - België

De rustperiode is opnieuw gedaan. Frankrijk hebben we weer ingeruild voor België. We zijn gestationeerd in
De Lovie momenteel. Het 30ste Amerikaanse en 12de Belgische divisie zitten respectievelijk aan onze rechtse
en linkse kant.

30 augustus 1918 Kemmel – België

Het is ons gelukt om de Kemmelberg terug te veroveren. We zijn doorgestoten via Vierstraat (oude loopgraven
lijn), en zijn niet ver meer van Wulverghem.
Volgend doel is de Kruisstraat Cabaret – Peckham kraters, de oostelijke heuvelrug van Petit Bois.

27 september 1918 België

Met veel moeite hebben we eindelijk Peckham krater en de Spanbroekmolen krater veroverd. Ik heb de
mannen getrakteerd op een variatie op dahl van thuis. Niet dat het herkenbaar zal geweest zijn voor de
kenners, maar met wat fantasie en heimwee naar huis kon ik het tenminste proeven.

28 september 1918 Peckham Krater – België

Sinds vandaag werd er samen met het volledige Belgische en Britse front samengewerkt, van Diksmuide,
Ieper-Komen kanaal. De taak van onze divisie is om ons te vestigen in Hollebeke. Dit houdt wel in om de
Wijtschaete heuvelkam in te nemen.
Bevrijdingsoffensief wordt er gefluisterd. Zou het dan ooit stoppen?
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Verwerking
Algemeen:

• 28 september 1918: Start van het bevrijdingsoffensief van de geallieerden (zie ook Jérome –
www.nooitmeeroorlog.be!)
• Duid de locatie(s) aan op de kaart (schoendoos)
• Opzoeken van de namen in de dagboekfragmenten (wie is wie)

Kraterfront:
Wat is het kraterfront?

Het Kraterfront is het openingsevenement van editie ’17 van GoneWest op 10 juni 2017 ter herdenking van
de Mijnenslag. In samenwerking met Gemeente Heuvelland en Gemeente Mesen creëert Provincie WestVlaanderen met GoneWest een artistieke beeld- en geluidshappening langs elf kraters in het landschap
waarbij kunstenares Shelbatra Jashari instaat voor het beeldende luik en de Canadese formatie Godspeed
You! Black Emperor voor de live soundtrack.

TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN

Kookfries bananenlassie
Bezoektips:

• De Lovie – Kemmelberg – Vierstraat – Kraters – Kraterfront – Peckham Krater bezoek de tentoonstelling in
Ieper en ontdek nog meer over oorlogsfotografie.In Flanders Fields Museum
• De thematische tentoonstelling in de Koninklijke Zaal van het In Flanders Fields Museum geeft de
bezoeker een algemene introductie over de Mijnenslag en de Derde Slag bij Ieper. Een belangrijke rol in de
tentoonstelling is weggelegd voor de werken van de Australische oorlogsfotografen Frank Hurley & Hubert
Wilkins en de bewerkte hedendaagse foto’s van Ian Alderman.
Locatie
In Flanders Fields Museum

In het Kraterfront worden 2100 kaarsen geïntegreerd, gemaakt door de kinderen van de lagere scholen
van West-Vlaanderen.

Grote Markt 34
8900 Ieper
T. +32 (0)57 23 92 20
flandersfields@ieper.be
www.inflandersfields.be
• Menenpoort Ieper

Mijnenslag

Op de heuvelrug bij Mesen hebben de Duitsers een goed overzicht op het front tot Ieper. Geen Brits vliegtuig
gaat de lucht in, of het is al gezien door de Duitsers. Geen kanon kan worden verplaatst, of het wordt beschoten.
De Britse bovengrondse aanvallen mislukken steeds weer en daarom bedenken ze een gedurfd plan. Onder
de heuvelrug graven ze in het geheim tunnels tot onder de Duitse loopgraven.

• Indisch monument (Menenpoort)
IEPER 17/11/2016 Het laatste nieuws

Bijna 500.000 kilo springstof ligt klaar in 26 mijnen, sommige vijftien meter onder de Duitse loopgraven, andere
dertig meter. Op 7 juni 1917 om tien over drie ‘s nachts scheuren, na bijna twee jaar graafwerk, negentien mijnen
uiteen in oranje gordijnen van vuur en aarde, in alle richtingen wolken stof en rook brakend. De ontploffingen
in die nacht zijn de grootste explosies in de geschiedenis tot dan toe. Langs het hele front en tot zes kilometer
ver schudt de grond. De aardbeving zorgt voor paniek en chaos bij de Duitsers.

Educatief pakket

Maak van littekens, lichttekens aan de hand van dit educatief pakket.
Dit pakket kan je terugvinden op www.kraterfront.be, maar kan je ook gratis bestellen via de webshop van de
provincie.

Zelf een lichtteken zijn

Op 7 juni worden een heleboel kaarsen ontstoken, ter herdenking van de Mijnenslag en de vele slachtoffers
die vielen tijdens WOI.
We willen graag jullie als school, klas, gezin en buurt oproepen om op 7 juni ook een kaars te doen branden.
Neem gerust een kijkje op de kaart via www.kraterfront.be en ontdek waar er nog kaarsen aan het branden
zijn en vul jouw locatie aan.
Beelden van je kaars zijn zeker welkom via onze facebookpagina: ‘WOI in de klas’.

Uitbreiding:

• opzoeken van eventuele extra informatie omtrent het lenteoffensief van de Duitsers.
• Uitbreiding: lees het dagboek van Jérome (www.nooitmeeroorlog.be) of het dagboek van Jérome in gedrukte
versie, te koop via het Tolhuis. Hij beschrijft uitgebreid het eindoffensief.
• Opzoeken omtrent de gevechten vernoemd in het dagboek: Gallipoli, Egypte, Palestina…

India
Heerlijke linzen

Dahl is een Indiase saus op basis van linzen en kruiden. Deze saus is perfect te combineren met chapati’s of
met rijst. Het woord dahl is afkomstig uit het Sanskriet en betekent splijten. Dit verwijst naar de peulvruchten
die in de saus worden verwerkt.

Hond of fruitig sapje

Lassi is een yoghurtdrankje. Het is te vergelijken met een milkshake. Je kan zelf kiezen welk fruit je aan je lassi
toevoegt om die nog meer smaak te geven!
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9. EPILOOG LUITENANT – KOLONEL J.SHAKESPEAR
2 oktober 1918 Zandvoorde - België

De divisie is verhuisd naar de regio ten oosten van het kanaal Ieper-Komen, ongeveer in Zandvoorde
(vooruitgeschoven divisie hoofdkwartier in een paar oude Duitse dug-outs dichtbij Hollebeke). Deze verhuis
was over wegen, in vol zicht van de vijand, ten zuiden van de Leie. Gelukkig waren de Duitsers voornamelijk
ergens anders in beslag genomen, we hadden slechts 1 gesneuvelde. Het was onze kok en mijn goede vriend,
Sher Singh. Hij werd begraven in Zantvoorde British Cemetery in Zandvoorde. Sher Singh, jij die zo droomde
van je thuisland, je zal er zo nooit meer geweest zijn…

18 oktober 1918 Lauwe – België

Dit is de eerste stad die we bevrijden waar er nog mensen wonen. We kregen een warm en zeer enthousiast
welkom van hen. De vijand is in volle terugtrektocht, heleboel bevrijde burgers stonden overal te juichen.

10 november 1918 Kortrijk – België

Rond 21u verkregen we de berichtgeving van de Duitse bondskanselier dat alle voorwaarden voor de
wapenstilstand werden aanvaard. Dit werd gevolgd met een algemene oproep tot het doven van de lichten op
alle luchthavens.

11 januari 1919 Siegburg - Duitsland

Tot en met eind 1919 werd de Rijnstreek, namelijk Siegburg, door ons bezet. Pas eind 1919 volgde een
algemene demobilisatie voor de 34e Britse divisie.

Verwerking
Algemeen:

• Duid de locatie(s) aan op de kaart (schoendoos)
• Opzoeken van de namen in de dagboekfragmenten (wie is wie)

Boodschappen van vrede
Kaartje

Vredesboodschap: mogelijkheid tot het schrijven en versturen van een kaartje met een boodschap
van vrede. Al dan niet met een aangevraagd kaartje van Destrooper (100 jaar na datum werden deze
kaartjes herdrukt), dan wel door het kaartje eerst zelf te maken. Zie ook www.nooitmeeroorlog.be
Geschiedenis van deze kaartjes bekijken? http://kidscam.be/films/allo-lo/

Rangoli - Welkom in mijn huis

Teken/schrijf een hoopvolle krijtboodschap op de speelplaats, neem er een foto van en post die op de
facebookpagina ‘WOIindeklas’. Je kan er ook samen een hoopvolle rangolifiguur van maken. (zie ‘welkom in
mijn huis’)

Rond en rustig

Het woord mandala komt uit het Sanskriet en betekent ‘cirkel’. Een mandala is een ronde, symmetrische
tekening. Die tekeningen kennen hun oorsprong in het boeddhisme en het hindoeïsme. Tegenwoordig zijn
mandala’s gekend in heel wat landen en culturen. Vaak worden ze gebruikt bij meditatie, in een zoektocht naar
rust. Door een mandala te kiezen die jou aanspreekt en hem heel nauwkeurig te bekijken, laat je als het ware
je creativiteit opflakkeren en stop je de alledaagse gedachten.

Muziek

Poëzie vind je niet alleen in gedichten, maar ook in liedjes. Over oorlog en vrede maakten Samson en Gert
een lied.

TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN

Als wij de wereld waren
De wijde wereld waren
Zou het nooit meer oorlog zijn
Was het vrede voor altijd
Als wij de wereld waren
De wijde wereld waren
Zou het overal en altijd Kerstmis zijn
(Samson)
Als Gert met het verkeerde been uit bed stapt
En alles wat ik zeg dat maakt hem kwaad
Omdat Marlène is vergeten hem te bellen
Dan denk ik soms wat heb ik aan zo’n baas
(Gert)
Als Samson weer eens niet goed naar me luistert
En alles wat ik zeg verkeerd begrijpt
Dan denk ik soms, wat moet ik nou met zo’n hondje
Totdat ik in zijn trouwe ogen kijk
(Samson en Gert)
Als wij de wereld waren
De wijde wereld waren
Zou het nooit meer oorlog zijn
Was het vrede voor altijd
Als wij de wereld waren
De wijde wereld waren
(Gert)
Zou het overal en altijd Kerstmis zijn
Er is al zoveel ruzie op de wereld
De ene schiet de ander naar de maan
(Samson)
Maar als wij samen thuis eens ruzie hebben
Dan praten we het uit en ‘t is gedaan
(Samson en Gert)
Die grote mensen moeten nu eens leren
Dat woorden mooier zijn dan schietgeweren
(Samson en Gert)
Als wij de wereld waren
De wijde wereld waren
Zou het nooit meer oorlog zijn
Was het vrede voor altijd
Als wij de wereld waren
De wijde wereld waren
Zou het overal en altijd Kerstmis zijn
Zou het overal en altijd Kerstmis zijn
Zou het overal en altijd Kerstmis zijn
© Copyright
tekst & muziek: Stef Bos
Wat zou jij doen mocht je de wereld zijn? Wat zou je veranderen als je alles kon doen wat je wilde? Schrijf of
teken het in je lapbook! En liefst in een gedicht…
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POST IT oefening:

BEGIN: Vraag de leerlingen wat ze weten over India/WOI. Laat hen een aantal dingen op een kleefbriefje
noteren. We willen de leerlingen doen nadenken over India/WOI en hun nieuwsgierigheid wekken (zie pagina 9).
EINDE: Geef aan elke leerling een kleefbriefje.

1. Vraag hen op het kleefbriefje vijf dingen te noteren die ze over India/WOI geleerd hebben.
2. De leerlingen vergelijken wat ze op de eerste kleefbriefjes noteerden met wat ze nu opschreven.

Bezoektips:
Commenwealth war graves commission
Algemeen
De Commonwealth War Graves Commission is verantwoordelijk voor het herdenken van bijna 1.700.000
militairen van het Britse Gemenebest die het leven lieten tijdens beide wereldoorlogen. De graven en
gedenktekens voor deze mannen en vrouwen, die uit alle delen van het Britse Gemenebest kwamen, bevinden
zich in meer dan 150 landen over de hele wereld. De CWGC is actief op meer dan 23.000 locaties op alle
continenten behalve Antarctica.

TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN

Begraafplaats Colne Valley
“Op ontdekking in Colne Valley Cemetery” is een ontdekkingsbrochure met een aantal leuke opdrachtjes voor
kinderen van 6 t.e.m. 8 jaar. Dit educatief pakket, bedoeld voor leerkrachten die lesgeven aan leerlingen in deze
leeftijdscategorie, is een uitbreiding bij de ontdekkingsbrochure “Op ontdekking in Colne Valley Cemetery”.
Je kunt zowel het educatief pakket als de brochures voor je leerlingen bestellen via de Commonwealth War
Graves Commision (+32 (0)57 22 47 50 of contact.wea@cwgc.org).

begraafplaats Zantvoorde

Algemeen

Registers werden geproduceerd door de Commissie per begraafplaats of per memoriaal. Ze bevatten een
vermelding voor elk individu, met vermelding van hun rang, regiment, eenheid en datum van overlijden. Veel
van de inzendingen kunnen ook aanvullende informatie bevatten, zoals details nabestaanden.
Grave Registratie Reports (GRRs) zijn standaardformulieren die in detail de graven waarvoor de Commissie
verantwoordelijk is binnen een bepaalde begraafplaats weergeven. Ze bieden basisgegevens van de individuen,
zoals naam, service nummer, rang, regiment, eenheid en datum van overlijden, en die zijn opgenomen in Plot,
Rij en Graf orde.

De CWGC heeft twee kantoren in West-Europa, namelijk een in Ieper (België) en een in Beaurains (Frankrijk).
Behalve België en Frankrijk is dit West-Europees gebied ook verantwoordelijk voor Duitsland, Nederland,
Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Monaco, Polen, Zwitserland en Oostenrijk.
Voor het hele West-Europees Gebied werken zo’n 600 mensen, waarvan het merendeel tuinmannen zijn,
die instaan voor het onderhoud van het gras, de planten en de bomen op de begraafplaatsen. Daarnaast zijn
er ook heel wat medewerkers die deel uitmaken van de bouwafdeling, die alle structurele elementen op de
begraafplaatsen onderhoudt, zoals de grafstenen, muren, gebouwen, … De rest van het personeel werkt op
het kantoor.

Symbolen
• Cross of sacrifice: zwaard met de punt naar beneden (staken van de strijd). Dit Cross of sacrifice kan je op
alle militaire begraafplaatsen van de Common Wealth Graves Commission terugvinden, van zodra het gaat
om meer dan 40 graven.
• Verschillende godsdiensten liggen hier ook zij aan zij begraven. Ze vochten ook zij aan zij voor hetzelfde doel.
In tegenstelling tot de conflicten die nu aan de gang zijn, en die vaak gaan over verschillende godsdiensten,
ging het tijdens WOI enkel over bezit van land/grondgebied. Joden leggen soms steentjes op de graven,
dit is hetzelfde als de bloemen bij ons, maar de steentjes zijn meer blijvend, doorheen weer en wind. De
steentjes verwijderen staat gelijk aan grafschennis. Hier kan je als leerkracht de link leggen naar de vele
verschillende godsdiensten in India die ook vreedzaam naast elkaar leven.
• De Engelsen verboden om de doden terug te sturen naar hun land, omdat ze in hun eigen land wilden
triomferen. Als er constant grote aantallen doden terugkwamen, gaf dit een verkeerde indruk en kon dit
ontmoedigend werken naar nieuwe soldaten toe.

Delegatie / Delegation India - Zandvoorde - 13/11/2004
Op zaterdagvoormiddag 13 november 2004 bezocht een delegatie uit India de militaire begraafplaats Zantvoorde
British Cemetery in Zandvoorde (deelgemeente van Zonnebeke). Ze werden er verwelkomd door burgemeester
Dirk Cardoen en de schepenen Gino Comyn en Franky Bryon, alsook door toerismeverantwoordelijke Franky
Bostyn. Last Post door 2 klaroeners van de Ieperse brandweer.

• Visitors book: daarin kunnen bezoekers iets schrijven. Als je daarin kijkt, zie je dat deze begraafplaats wordt
bezocht door mensen van allerlei nationaliteiten (Canada, Engeland, Amerika, Nieuw-Zeeland, Japan…)
• De ‘history’ van de begraafplaats: Daarin vind je een plan van de plaats + een lijst van alle militairen
die er begraven liggen Aan de hand van de naam kan je extra informatie terugvinden (de namen staan
alfabetisch). Bij de naam staat een letter + nummer vermeld. Met deze letter en dit nummer en het plan
van de begraafplaats kan je snel de laatste rustplaats van de soldaten terugvinden. Dit kan handig zijn voor
mensen die op zoek zijn naar lang verloren familieleden.

38

In de voetsporen van Sher Singh

In de voetsporen van Sher Singh

39

1917

1917

TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN

Uitbreiding:
123 piano:

Maak via het SuperWereldTijdschrift kennis met 3 wereldreporters: Ogo uit Senegal, Maria uit Guatemala en
Samiksha uit India. Rijd mee met de camioneta naar Guatemala-stad, proef de heerlijke aloo tikki burgers uit
Mumbai en leer Awa kennen, Ogo’s lieve oma.
Maak van je leerlingen ook echte wereldreporters!

Waarom?
Met dit SuperWereldTijdschrift maak je thema’s die aan bod komen in de 2de graad mondiaal rijker. Via dit
vakoverschrijdende project werk je aan de realisatie van verschillende eindtermen.

Wat?
Bij dit SuperWereldTijdschrift hoort een dvd met beelden uit het dagelijks leven van de drie kinderen, een
digitale handleiding en een webpagina.
Heel wat thema’s uit de dagelijkse leefwereld van Ogo, Samiksha en Maria komen aan bod.
Bij de 6 thema’s Tekenen, Vervoer, Familie, Schoolfeest, Spelen en Lunch hoort telkens een lesblaadje dat je
kan vinden op de webpagina. Per thema kan je telkens een lesuur aan de slag.
Bij de andere thema’s (humor, taal, mode, muziek, spelletjes) hoort geen lesblaadje. Op deze pagina’s komen
de leerlingen nog meer te weten over de 3 wereldreporters. Er horen facultatieve opdrachten bij, die vooral
muzisch zijn.

TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN

Mik@doe
Scholen nemen elk jaar enthousiast deel aan heel wat solidariteitsacties: Dikketruiendag, Saved by the Bell,
Wereldwaterdag, Week van de Fair Trade, Broederlijk Delencampagne, … Op het eerste zicht staan al die
acties los van elkaar, maar wie een beetje dieper graaft, ziet dat die acties op een of ander manier wel verband
houden met elkaar. We leven namelijk in één wereld, waarin alle hoeken van de wereld met elkaar in verbinding
staat. Hoe wij bijvoorbeeld hier in Vlaanderen leven, heeft impact op het leven van mensen in Latijns-Amerika,
Afrika, … en vice versa. Aan de hand van MIK@DOE en de bijhorende mikadostokjes ontdekken we de
verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling en hoe deze acties met elkaar verband houden.
MIK@DOE is een educatief pakket voor lagere scholen. Centraal figuurtje Mik neemt je leerlingen op sleeptouw
en laat hen op een speelse manier antwoorden ontdekken op vragen als: Wat is duurzaamheid? Hoe sta ik
tegenover armoede, eerlijke handel, honger? Hoe werk ik mee aan een leefbare wereld? Hoe zet ik samen
met de klas een zinvolle solidariteitsactie op?
Een methodiek op maat helpt je bovendien om doordachte keuzes te maken over de solidariteitsacties en
-projecten op school.
MIK@DOE is opgebouwd volgens de principes van EDO (Educatie voor Duurzame Ontwikkeling). Je kan er
bij elke solidariteitsactie of op elk tijdstip mee aan de slag.
Inclusief spelbox met aangepaste mikado-stokken en een inlogcode. Met die code krijg je toegang tot
www.mikadoe.be, waar leuke animatiefilmpjes, originele spelmethodieken en kant-en-klaar lesmateriaal
verzameld staan.

Wereldreis

Wereldreis is een mondiaal maandblad dat bij de Wereldkalender van 11.11.11 hoort. Elke maand zoomt
Wereldreis in op een land en een thema, uitgewerkt per graad. In een handomdraai verrijk je je lessen met
een wereldse toets. Elk jaar gaan we op bezoek in tien landen en bieden we een waaier aan thema’s. Bij elk
nummer horen digitale extra’s.
Wereldreis geeft je de kans om één lesuur per maand de wereld naar je klas te halen. Het draait telkens rond
een centrale figuur die je leerlingen mee op sleeptouw neemt. Per graad zijn er apart uitgewerkte werkbladen.
In Wereldreis staan leuke verhalen, oefeningen, liederen, recepten, knutseltips ...

5P’s

Algemeen
Omdat de 17 milenniumdoelen, die onverdeelbaar moeten uitgevoerd worden, een moeilijke communicatieve
oefening is naar een breed publiek, bundelt men in het voorwoord de ambities rond 5 P’s. De klassieke 3 P’s
van duurzame ontwikkeling People, Planet en Prosperity (opvallend is gekozen voor welvaart i.p.v. Profit),
aangevuld met de P’s van Peace en Partnership. De SDG’s bestaan uit 17 ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ in
functie van een wereld ‘vrij van armoede, honger, ziekte, waarin elk individu een vervullend leven kan leiden’.
De ‘Agenda 2030’ steunt op 5 pijlers: mens (leven in waardigheid), planeet (de planeet beschermen), voorspoed
(een leven dat ontplooiingskansen biedt), vrede (vrij van angst en geweld) en partnerschap (een vernieuwde
mondiale solidariteit waar iedereen aan meedoet opdat niemand achterblijft). De 17 millenniumdoelstellingen
kunnen allemaal ondergebracht worden in één van die 5 P’s.
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WONEN EN LEVEN IN INDIA - ACHTERGROND VOOR DE LEERKRACHT
INDIA, DE ONMOGELIJKE VRAAG
“Een van de basisregels in de journalistiek is dat je origineel moet zijn, een eigen invalshoek vinden, een eigen
standpunt innemen. Tegen die basisregel wil ik wel eens even zondigen. India is bij mij vooral overgekomen
zoals het bij elke bezoeker overkomt: overdonderend, massaal, niet in een categorie te vangen. Mijn eerste
Indiase uren heb ik doorgebracht in een door Rajasthaans woestijnstof verstikt New Delhi. Tussen de toeters
en bellen van vastgelopen verkeer. Overweldigd door de geuren en de kleuren van sikhs (ik logeerde vlakbij
een tempel met gouden koepel, die het vooral goed deed bij zonsondergang), Hindoes, Tamils en andere
mensen die er om ter verscheidenst uitzagen maar wel allemaal onder de noemer ‘Indiër’ vielen. Geïrriteerd
door de nooit aflatende pogingen van taxichauffeurs, verkopers van nuttige en overbodige zaken en van
bromfietstaxi-drivers om meer te vragen voor minder dan je wenst.
India was tegelijk ook de prikkelende geur van wierook, de bazaars en tempels, de snelheidsrecords in Engels,
de volgestouwde boekenwinkels met onvoorstelbaar goedkope én interessante boeken. India was de klanken
op de radio van Hindi-pop en sufi-rock (of hoe omschrijf je de klonen van Nusrat Fateh Ali Khan?), van sitar
en santoor, van tabla en glissandi-makende stemmen. De eerste dagen in New Delhi waren een bestorming
van mijn zinnen en mijn oordelen. En wat meer is: elke dag dat ik in India gespendeerd heb, is die bestorming
blijven doorgaan.
Ik ben een reiziger, natuurlijk, geen migrant. Ik heb in totaal zo’n twee maanden in India rondgelopen. Heb
de lage Himalaya gezien in Uttar pradesh, het Rode Fort in Delhi en zijn oerversies in Agra en in Fatehpur
Sikri, heb de krioelende tempels van Chennai en Madurai gezien, gesproken met vissers in Kerala en met
schuldslaven in Kodaikanal, heb theologische discussies gevoerd in Pune en cultureel-ideologische gesprekken
in Bangalore, ben zoals elke Belg in Mumbai rondgeleid door Jeanne Devos (die me de mooie mensen in
de lelijkste onderkant van het land liet zien), heb de vallei van Kashmir doorkruist en de vluchtelingen rond
Jammu gesproken.
Ik durf dus over India niets zeggen want wie zoveel verscheidenheid binnen de grenzen van één natie verpakt,
die maakt het verder onmogelijk om over die natie nog één zinnig woord te zeggen. Maar dat is een huizenhoog
cliché over India en als journalist behoor je origineel te zijn, een eigen invalshoek te vinden, een eigen oordeel
te vellen.”

Gie Goris, hoofdredacteur Wereldwijd, juni 1997.

Boven: Kinderen in het India-atelier Studio Globo - Roeselare
Onder: kinderen in India.
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INDIA-STEEKKAART

Munt

Maar... India is natuurlijk niet op steekkaart te brengen... Zo’n veelzijdig fascinerend, mysterieus land, een onbegrijpelijk
aantrekkelijk en tegelijk afstotend bijna-continent, smeltkroes van culturen, etnieën en godsdiensten, mengelmoes van
lokale tradities, talen, contrasten...

₮ = roepie.  ₮ 1 is onderverdeeld in 100 paisas. 1 lakh is ₮ 100.000
Via http://www.tijd.be/wisselkoersen kan je de wisselkoers van de roepie opzoeken.

Hoofdstad

New Delhi

Geschiedenis

India is nu een ‘onafhankelijk’ land maar gedurende duizenden jaren werden
de culturele en sociaal-economische ontwikkelingen er sterk beïnvloed door
andere volkeren die van buitenaf het gebied binnendrongen. Dit heeft een unieke
vermenging van culturen tot gevolg gehad.

Uurverschil

In India is het vier en een half uur later dan bij ons.
(In de zomertijd - zomeruur - is het verschil drie en een half uur).
India ligt tussen 37°6’ en 8°4’ NB en tussen 68°1’ en 97°25’ OL.

Ligging

India is in onze contreien een redelijk druk bereisd en besproken land. Het wordt
soms beschouwd als het scharnierpunt tussen westerse rationaliteit en oosterse
mystiek.
India is het grootste land van Zuid-Azië, het gebied waartoe ook Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Malediven, Nepal en Bhutan worden gerekend.

Buurlanden

Pakistan, Afghanistan (afhankelijk van het al of niet bij India rekenen van het meest
noordelijke deel van Jammu & Kashmir), China, Nepal, Bhutan, Myanmar (Birma),
Bangladesh, Sri Lanka, Malediven.

Natuurlijke grenzen

In het westen: Arabische Zee.
In het noorden: Himalayagebergte.
In het oosten: Golf van Bengalen.
In het zuiden: Indische Oceaan.

Oppervlakte

3.287.590 km² (100 x zo groot als België).
Lengte: 3 000 km.
Breedte: 3 200 km.
India is het zevende grootste land van de wereld.

Officiële naam

Republic of India, Bharatiya Ganarajya (Hindi).

Vlag

Het oranje (saffraangeel) is symbool voor de moed en opofferingsgezindheid en
verwijst ook naar de hindoebevolking.
De kleur groen staat voor het geloof in vruchtbaarheid en verwijst naar de
islamitische bevolking.
Het wit symboliseert reinheid en waarheid en het verlangen naar vrede tussen
beide bevolkingsgroepen.
De blauwe charkha (spinnewiel) is een oud-boeddhistisch symbool dat beweging
en vreedzame verandering weergeeft. Dit symbool werd in de vlag opgenomen
toen India in 1947 onafhankelijk werd.

Talen

Er zijn 22 officiële talen en 1 650 dialecten.
Hindi is grondwettelijk vastgelegd de officiële taal en wordt gesproken door zo’n
40% van de bevolking. Daarnaast is ook het Engels nog tijdelijk als officiële taal
erkend. In het Dravidische Zuid-India is er veel weerstand tegen het Hindi, de taal
van het Noorden. Deze weerstand en het belang van de regionale partijen maakt
dat het Engels nog steeds de voertaal is van het Indiase parlement en de regering.
3 à 5% van de bevolking beheerst het Engels. Daarnaast zijn nog 22 andere talen
als officiële deelstaattalen erkend.
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Geschiedenis in grote lijnen:
- Er was reeds omstreeks 2500 voor Christus een hoogontwikkelde beschaving
in de Indusvlakte (het gebied dat zich nu uitstrekt over Noord-India en vooral
Pakistan).
- 1500 voor Christus: Ariërs, blanke veenomaden uit de Zuid-Russische
steppen, vallen binnen. Een groot deel van de reeds aanwezige Dravidische
bevolking zakt af naar het zuiden van India.
- Vanaf 900 na Christus wordt de invloed van de islam merkbaar. In de 13de
eeuw veroveren Afghaanse, Centraal-Aziatische en Perzische legers grote
delen van ‘Hindustan’. De islamitische Mogol-dynastie kent een hoogtepunt in
de 17de eeuw.
- Vanaf 1500 ‘ontdekken’ ook Europese handelaren het gebied waar vooral
specerijen, de indigo-plant en katoenen en zijden weefsels hun aandacht
trekken. Anderhalve eeuw later zal de Britse East India Company een

monopolie verwerven.
- Naderhand neemt de Britse overheid de controle van de East India Company
over en halverwege de 19de eeuw steekt een periode van negentig jaar
Brits-Indië definitief van wal.
- Na een lange onafhankelijkheidsstrijd met o.a. het geweldloze verzet van
Gandhi, worden de Britten in 1947 buitengezet. De eenheid van Brits-Indië kan
niet worden behouden. De moslims scheuren een eigen staat af: Pakistan. In
1971 vallen Oost- en West-Pakistan uiteen in Pakistan en Bangladesh.

In de voetsporen van Sher Singh

Staatsvorm

India is op basis van de grondwet uit 1949 een federale parlementaire democratische
republiek met een president als staatshoofd. Hij wordt om de vijf jaar verkozen.
In juli 1997 werd Kocheril Raman Narayanan verkozen tot president. Voor het
eerst bekleedde een ‘dalit’ (kasteloze) deze in hoofdzaak ceremoniële functie.
In 2007 kreeg India voor het eerst in de geschiedenis een vrouw als president:
Prathiba Patil. Sinds juli 2012 is Pranab Mukherjee de president. Het systeem van
de parlementaire democratie nam India over van de Britten waarvan ze in 1947
onafhankelijk werden. Sedertdien kent het land vrije verkiezingen (in principe om
de vier jaar). De huidige premier is Narendra Modi (verkozen in mei 2014). Hij is de
machtigste figuur in het Indiase politieke leven.

Deelstaten

India is een federatie met 6 centraal bestuurde gebieden (Union Territories),
29 deelstaten en I hoofdstedelijk gewest, Delhi. Delhi en de 29 deelstaten hebben
elk een eigen parlement en regering.
In november 2000 zijn drie deelstaten opgesplitst. Zo is het aantal deelstaten
van 25 tot 28 gegroeid. Zijn opgesplitst: Madhya Pradesh in Madhya Pradesh en
Chhattisgarh. Uttar Pradesh in Uttar Pradesh en Uttaranchal en Bihar in Bihar en
Jharkhand. In februari 2014 werd ook de deelstaat Andhra Pradesh opgesplitst in
2: Seemandhra en Telangana.
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Bevolking

Volgens de laatste volkstelling: 1.210.193.422 (in 2011). Volgens niet-officiële
schattingen telt het land anno 2013 ongeveer tegen de 1.220.800.359 inwoners.
Enkel in China wonen nog meer mensen.
1 op 7 mensen in de wereld is Indiër.

Bevolkingsdichtheid

355 inwoners per km² (zelfde bevolkingsdichtheid als België).
16,7% van de wereldbevolking leeft er op maar 2,4% van de totale landoppervlakte
van deze aardbol. In bepaalde gebieden is de bevolkingsdichtheid zeer hoog, in
het bijzonder in de Gangesvlakte en langs de kust bv. in West-Bengalen: 904 per
km², Kerala: 819 per km².

Levensverwachting

65 jaar. 42% van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Er is 1 arts per 2.097 inwoners.

Grootste steden

Er zijn 27 miljoenensteden. De grootste stad is Mumbai met officieel 16 miljoen
inwoners. Andere grote steden: Delhi (13 miljoen), Kolkata (vroeger: Calcutta)
(13 miljoen), Bangalore (5,5 miljoen). Chennai (6,5 miljoen).

Verstedelijking

Een stijgend aantal mensen woont in de steden (30 % van de totale bevolking).
De aanzwelling is vooral een gevolg van de snelle aangroei van de bevolking en
van de plattelandsvlucht wegens de werkloosheid. Van die stedelijke bewoners
wonen er ruim 50 miljoen in sloppenwijken en daar naast leven nog vele miljoenen
mensen gewoon op de stoep ‘.(cijfers... zijn relatief en kunnen nogal eens verschillen

tropische, vochtige lucht uit de Indische Oceaan het subcontinent binnen en in de
winter stroomt ‘koude’, droge lucht er weer uit weg.
In het noorden is er een koel seizoen van oktober tot maart (+/- 21°) en een hete
periode van maart tot juni (+/- 40°); van juni tot oktober is het regenseizoen.
In het zuiden heeft het klimaat een tropisch karakter met geringe
temperatuurverschillen het jaar door.
Gebieden, vegetatie

Op rondreis door India kom je zowel besneeuwde bergtoppen als zandwoestijnen
en tropi sche wouden en kusten tegen.
(bijv. savanne op het Deccan-plateau of her en der tropisch en subtropisch
regenwoud) vind je vooral nog in reservaten en nationale parken. De natuurlijke
omgeving moest op heel veel plaatsen wijken voor akkerbouw. 52% van de
oppervlakte is in gebruik voor de landbouw. De bossen (19,5%) zijn vaak secundair.

Landbouw

De meeste producten worden in India zelf verbouwd, slechts 3.4% van het voedsel
moet worden geïmporteerd.
India is de derde grootste producent van de wereld van graan, tabak en k atoenzaad
en -vezels en van koeienmelk. de tweede grootste producent van rijst (na China),
sorghum (na VS), aardnoten (na China) en ruwe natuurzijde (na China) en de
grootste producent van gierst, bananen, mango’s, thee, rietsuiker, jutevezel en
hennepvezel, boter (cijfers ‘95).
India heeft ook de grootste veestapel ter wereld (runderen, buffels, geiten).
Zowat zes op tien Indiërs heeft een inkomen uit de landbouw.
De landbouw wordt hoofdzakelijk op traditionele wijze bedreven. Planten en
wieden wordt vooral door vrouwen gedaan, ploegen en mesten door mannen. De
voedselproductie kende de laatste twintig jaar een flinke groei. Dat kwam vooral
door de zogenaamde ‘groene revolutie’: wonderzaden en meststoffen zorgden
inderdaad voor ongeziene oogsten maar alleen wie veel geld heeft, kan die betalen.

naargelang de bron. We trachtten een zo juist mogelijke keuze te maken.

Godsdienst

hindoes: 82% van de bevolking
moslims: 12,1%
christenen: 2,3%
sikhs: 1,9%
boeddhisten: 0,8%
jains: 0,4%
overigen: 0,5%

Infrastructuur

India heeft een goed net van binnenlandse vlieglijnen en treinverbindingen
(met 62.000 km, het op één na grootste ter wereld).

Reliëf

Het centraal gelegen Deccan Plateau (440 tot 800 m) gaat in het noorden over in
de Indus- en Gangesvlakte en loopt in zuidoostelijke richting af naar de zee.
Langs de westkust liggen de Western Ghats die in het zuiden reiken tot 2700 m.
Langs de noordgrens ligt de Himalaya, het hoogste gebergte ter wereld.
Er is een hoogteverschil van nagenoeg 9000 meter tussen het zeeniveau en de
hoogste bergtoppen.

Rivieren

Klimaat
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(belangrijkste)
In het noorden: Brahmaputra en Ganges
Centraal: Narmada, Mahanadi, Godavari en Krishna
In het zuiden: Cauvery.
Met uitzondering van de Himalaya-keten en de woestijngebieden in het
 oordwesten (Tharwoestijn), bevindt het Indische subcontinent zich in de tropische
n
klimaatgordel.
Het klimaat en ook het leven worden bepaald door de moesson. In de zomer waait
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Belangrijkste energiebron Kolen. India behoort tot de drie grootste steenkoolproducerende landen.
Industrie

Na de onafhankelijkheid koos de Indiase regering voor een snelle industrialisatie
op eigen kracht. Lange tijd werden bijna alle goederen in India zelf geproduceerd.
Deze politiek van importsubstitutie werd in 1991 verlaten.

Structuur van de economie Aandeel in het BBP (bruto binnenlands product): landbouw: 17%, industrie: 28%,
diensten: 55% (in 2010).
Werkloosheid

Een hele kleine minderheid van de Indiërs werkt in de georganiseerde sector
(8,5%). 91,5% is werkzaam in de informele sector en de landbouw. Deze arbeid
wordt niet geregistreerd en de arbeidswetgeving is voor deze mensen dan ook van
geen tel.

Economische politiek

India was tot voor kort een economisch ‘Coca Colavrij’ eiland. India’s beleid
was gericht op zelfvoorziening. De klemtoon op de zware industrieën, bracht
India in de top tien van de grootste industrielanden ter wereld. Vanaf ‘84 kwam
de liberalisering van de economie op gang en in 1991 werd de markt definitief
opengegooid. De economie kreeg hierdoor een geweldige impuls, de verdere
uitbouw van de infrastructuur, de telecommunicatie, banksystemen ... Er groeien
forse federale reserves en de Wereldbank applaudisseert, maar de slotsom is
dat de armen armer worden. Veertig procent van de bevolking blijft verstoken
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van e
 ssentiële basisgoederen: genoeg en gevarieerd voedsel, gezondheidszorg,
onderwijs, huisvesting, enz. Er is ook grote kritiek geweest op het opengooien van
de markt. Die is namelijk tot stand gekomen onder zeer zware druk van de VS. Veel
Indiërs voelden zich door de Gatakkoorden bedrogen. Anderen vonden het een
goede zaak. Nieuwe groeipolen zijn de boomende IT-steden Bangalore, Chennai
en Hyderabad waar de overheid buitenlandse ondernemingen probeert aan te
trekken met aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden (belastingsvrijstelling, ... ).
Export

India exporteert het grootste deel van zijn goederen en diensten naar de
Verenigde Staten (13%), de Verenigde Arabische Emiraten (10%), China (7%)
en Singapore (4%). Andere afnemers van India zijn Hong Kong, Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk, enz. Het grootste aandeel van de export is voor olie,

edelstenen en juwelen. Ook chemische producten (waaronder geneesmiddelen),
textiel, s oftware en machines maken een voornaam deel van de export uit.

Import

Petroleum (en -producten), schroot, machines en transportmiddelen, parels en
edelstenen (ruwe diamant), elektronica, kunstmest.

Onderwijs

74% van de mannen en 51% van de vrouwen is geletterd.
Volgens de grondwet moet er algemeen verplicht en gratis lager onderwijs zijn
voor alle kinderen tot 14 jaar. Volgens de statistieken gaan zeer veel kinderen naar
school: 94 % volgt lager onderwijs. Velen echter zijn wel geregistreerd maar gaan
niet. Hoger onderwijs (na 14 jaar): jongens: 59% en meisjes: 52 %. Er zijn zo’n 200
universiteiten en hogescholen met universitaire status. India heeft een relatief hoog
aantal universitair gediplomeerden.

Sport en ontspanning

Cricket is heel populair.
Film is in India de populairste vorm van vermaak. De Indiase filmindustrie stelt zo’n
6 miljoen mensen te werk en haalde in 2008 een omzet van ongeveer 6 miljard
euro. Elke dag gaan 23 miljoen Indiërs naar de bioscoop. India is het grootste
filmproducerende land ter wereld. Jaarlijks worden maar liefst 800 films uitgebracht,
in ten minste 7 Indiase talen.
Chennai en Mumbai zijn belangrijke filmcentra. Mumbai wordt wel eens ‘Bollywood’
genoemd.
Maar ook in kleine dorpen - als het feest is - worden films vertoond in de openlucht,
als de duisternis is gevallen.
Eén van de belangrijkste werken is de bewerking van het antieke Mahabharata-epos.
De volledige film duurt 24 uur en wordt in afleveringen op tv uitgezonden.

India, een voortdurende slinger beweging

van . . .
stilte naar lawaai,
mooi naar lelijk,
hoopvol naar hopeloos,
rijk naar arm,
eenzaamheid naar drukkend druk,
ongeletterd naar hoog ontwikkeld,
proper naar smerig,
onderdrukking naar ontplooiing,
kinderarbeid naar kinderwelzijn,
kleurrijk naar kleurloos,
kurta naar lendendoek,
medelijden naar medeleven,
verwondering naar bewondering,
onbekend naar ontdekking,
gelatenheid naar strijdbaarheid.
India krijgt een gezicht: Mujeeb, Sabira, Nandita, Jervis, Sadji, Maria, Daisy, …
honderden gezichten, elk met z’n eigen verhaal,
voor een deel ook mijn verhaal geworden.
Jos Demarest, stafmedewerker Wereldsolidariteit, november 1996 India-woordenboek
verwondering naar bewondering,
onbekend naar ontdekking,
gelatenheid naar strijdbaarheid.
India krijgt een gezicht: Mujeeb, Sabira, Nandita, Jervis, Sadji, Maria, Daisy, …
honderden gezichten, elk met z’n eigen verhaal,
voor een deel ook mijn verhaal geworden.
Jos Demarest, stafmedewerker Wereldsolidariteit, november 1996

Naast de filmindustrie hebben ook de radio en de tv in de laatste decennia een
enorme vlucht genomen. Amerikaanse en Britse series verschijnen op de Indiase
televisie, maar er worden ook eigen series gemaakt, zoals bijvoorbeeld een
hindiversie van ‘Friends’. India heeft ook zijn eigen muziekzender: Channel V, de
Indiase variant van MTV. Maar ook MTV India bestaat, met zijn eigen VJ’s en een
mengeling van Westerse pop, rock, R&B, bollywoodsongs, enz.
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INDIA-WOORDENBOEK
ahimsa

Geweldloosheid

adivasi’s

Letterlijk: de eerste bewoners.

atman

Het ‘zelf’ (ego) dat diep in de mens zit en één is met het goddelijke.

Bhagavad Gita

Gezangenboek van het hindoeïsme, met verzen, hymnen en spreuken. Het geschrift
dateert van 250 voor Christus en is tot op vandaag een belangrijke bron voor het
dagelijkse religieuze leven. Het maakt deel uit van het grote epos, de Mahabharata.

Brahma

Samen met Vishnoe en Shiva een van de drie aspecten van het goddelijke in het
 indoeïsme.
h
Brahma is de (God) Schepper.

Paisa

Hindi voor ‘geld’. Tevens het honderdste deel van een roepie, de Indiase munteenheid.

Parvati

echtgenote van de god Shiva.

puja

Sanskriet en Hindi voor ‘verering, aanbidding’. Het is een opeenvolging van daden van
een hindoe tegenover de god van zijn keuze. Dit gebeurt veel meer in de huiskamer
dan in de tempel.

riksja

Typisch personenvoertuig voor maximum drie tot vier personen, ofwel (op drie wielen)
door een motor voortgedreven ofwel door een fiets. De loopriksja’s, die enkel door
lichaamskracht worden voortgetrokken, bestaan nog in Kolkata (Calcutta), hoewel ze
wettelijk verboden zijn.

sadhu

Zwervende asceet of kluizenaar; meestal zijn het aanhangers van Shiva. Gebruiken
vaak drugs voor de meditatie.

samsara

Tragische kringloop van de levens (geboren worden, sterven, hergeboren worden, ... )

Sanskriet

Een ‘dode’ taal waaruit het Hindi afstamt. Het is de taal waarin de heilige boeken
‘Veda’s’ en de mantra’s zijn geschreven.

sanyasi

Sanskriet voor ‘van de wereld afgekeerde’. Het sanyasi-stadium is de laatste van de
vier traditionele levensfasen van de hindoe.

chapati

Indiaas brood, een soort pannenkoek van tarwemeel.

dahl

Linzenschotel, rijk aan eiwitten en dus zeer voedzaam; wordt vaak gegeten in India.

dharma

De regels en plichten van de eigen kaste die je moet respecteren.

dhoti

Door mannen gedragen wikkelgewaad van wit katoen, dat even boven de knie eindigt.

sikhs

harijan

Letterlijk: ‘Kinderen van God’. Dit oude begrip werd door Mahatma Gandhi gepropageerd
om er de kastelozen mee te benoemen ter vervanging van het misprijzende ‘paria’
(onaanraakbare).

Bevolkingsgroep, herkenbaar aan hun tulband waaronder hun hoog opgemaakte haar
zit, dat ze volgens hun religie niet mogen afknippen.
Het sikhisme bevat hindoeïstische en islamitische elementen.

Shiva

Samen met Brahma en Vishnoe een van de drie aspecten van het goddelijke in het
hindoeïsme.
Shiva is de (God) Vernietiger die er ook voor verantwoordelijk is dat het proces steeds
opnieuw begint.

Veda

Sanskriet voor ‘weten’. De vier Veda’s zijn de oudste heilige boeken van het hindoeïsme.

Vishnoe

Samen met Brahma en Shiva een van de drie aspecten van het goddelijke in het
hindoeïsme.
Vishnoe is de (God) Onderhouder. Hij staat voor stabiliteit en houdt de universele
orde (dharma) in stand. Hij verschijnt op het toneel wanneer de orde dreigt te worden
verstoord: 24 nederdalingen waarvan de bekendste verpersoonlijkingen Rama en
Krishna zijn.

yoga

Yoga is een systeem van lichaams- en meditatieve oefeningen, dat degene die
ze beoefent na geruime tijd één moet maken met het goddelijke. Er bestaan vele
yogasystemen.

yogi

Beoefenaar van yoga.

karma

Handeling of daad. Karma is een wetmatigheid waaraan elke hindoe onderworpen is:
elke daad heeft zijn gevolgen en alleen de dader zal die gevolgen dragen, nu of later.

Lakshmi

De sjakti van Vishnoe: zijn echtgenote, zijn vrouwelijke energie. Lakshmi is de godin
van voorspoed en geluk.

mantra

Heilige formule waarvan het opzeggen een gunstige uitwerking heeft op degene die
haar opzegt.

moesson

Tropische wind die om de zes maanden vanuit de zee (zomermoesson) en vanuit het
land (wintermoesson) waait en die een ingrijpende verandering van het klimaat meebrengt.

moksha

Totale verlossing, bevrijding uit het rad van de reïncarnatie. Dit is het hoogste wat een
hindoe in het leven kan bereiken.

nirvana

Letterlijk: ‘het uitdoven van de adem’. Toestand van volmaakte rust en vrede waarin
de ziel vrij is van alle begeerte. Het hindoeparadijs waar de ziel vreedzaam opgaat in
het universum. Elke hindoe hoopt na zijn dood niet opnieuw te worden geboren maar
toegang te krijgen tot het nirvana.
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