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VOORWOORD
Naar aanleiding van de herdenking 2014-2018 is het belangrijk om de 
enthousiaste mensen, die een project rond WO I hebben of willen 
opstarten, te ondersteunen. ‘Leren uit de Groote Oorlog’ is een 
aspect waar de provincie West- Vlaanderen al een hele tijd mee bezig 
is. Het verhaal van de oorlog zou een verhaal met een duidelijke 
vredesboodschap moeten zijn. Dit kan alleen maar vanuit een 
verantwoorde herinnering. Deze handleiding is daar een onderdeel van. 

‘De Groote Oorlog door kinderogen’ is een samenwerking tussen de 
provincie West-Vlaanderen, projectvereniging BIE, CO7, stad Brugge, 
stad Kortrijk, Kidscam en Lessen in het donker. Voor dit project werden 
de handen in elkaar geslagen om 14 WO I-thema’s te laten verfilmen 
door leerlingen. De leerlingen (3e graad basisonderwijs) maakten een 
eigen interpretatie van het thema en kozen ook een bepaalde stijl 
waarin ze het filmpje maakten. Dit educatief pakket verzamelt deze 
filmpjes, aangevuld met achtergrondinformatie, filmanalyse en heel wat 
originele muzische suggesties. Deze handleiding werd ontwikkeld voor 
het (buitengewoon) basisonderwijs, maar is zeker ook bruikbaar in de 
eerste graad van het secundair onderwijs. 

We wensen jullie alvast veel plezier en succes met deze originele 
insteek om rond WO I te werken.

Bij de verschillende onderdelen kan je de linken terugvinden naar de 
gemaakte stopmotionfilmpjes van de leerlingen. De DVD’s waar deze 
oorspronkelijk op verschenen, zijn niet meer beschikbaar. Een DVD 
is namelijk sinds 2015 zo goed als uit de klas verdwenen. We deden 
daarom deze toevoeging van de youtubelinken aan het educatief pakket. 
Heb je een gedrukte versie in je handen, kan je heel gemakkelijk in 
youtube de filmpjes terugvinden. Typ de naam van de film, gevolgd door 
‘Groote oorlog door kinderogen’ in de zoekbalk en klaar is kees!

We wensen jullie heel veel inspiratie met dit project.
Dienst erfgoed mei 2022

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu
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THE MAKING OF 
Animatiestudio van Kidscam
Dertien klassen uit de derde graad basisonderwijs en één groep  
10-12 jarigen uit het jeugdwerk kregen de opdracht een animatiefilm 
uit te werken met als thema ‘De Groote Oorlog door kinderogen’.  
KIDSCAM begeleidde deze jongeren tijdens dit filmtraject. 
Een traject startte met een kennismaking met de wereld van de cinema 
en animatiefilm. Er werd sterk geïnvesteerd in een actieve introductie 
rond het thema ‘De Groote Oorlog’. Vervolgens doorliepen de 
deelnemers het volledige proces van filmproductie: scenarioschrijven, 
storyboarding, grafische uitwerking van personages en decors, filmen 
en toevoeging van geluidsopnames. 
De invalshoeken voor de filmpjes waren zeer uiteenlopend. Wel 
vormde historisch materiaal steeds het vertrekpunt: brieven, 
dagboekfragmenten, poëzie, geluids- en beeldfragmenten uit die 
periode.  Het werkproces liet ruimte voor de bedenkingen, fantasieën, 
reacties die dit thema 100 jaar later bij kinderen oproept.   

Lesboekje met ruime omkadering
Bij elke film krijg je als leerkracht inhoudelijke duiding (historisch/
thematisch), een vragenwaaier om een klasgesprek op te starten 
en ook enkele opdrachten waarbij een muzische invalshoek wordt 
aangeboden. Er is ook aandacht voor de bouwstenen van film zoals 
camerastandpunt, geluid, muziek, verhaallijn, kleur... Er wordt telkens 
teruggekoppeld naar het filmpje en de thematische insteek, met vaak 
ook een link naar het heden en de eigen realiteit van je klas. Zo kan je 
elke film ruim kaderen, waarbij een combinatie ontstaat van film- en 
herinneringseducatie. 
Hanteer bij elk filmpje enkele basisvragen: Wie en wat zag je? Welk 
beeld is je bijgebleven? Welke emoties heb je ervaren tijdens het 
kijken? Zijn er visuele elementen die je opvielen? Welke geluiden vielen 
je op? Was er muziek? Wat vond je mooi of origineel? Is er iets dat je 
niet begreep? 
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Kijk als leerkracht mee naar de filmpjes ‘door de ogen van jouw 
leerlingen’ en ‘door de ogen van de leerlingen die de filmpjes maakten.’ 
Blijf dicht bij de film tijdens de nabespreking door regelmatig terug te 
koppelen naar het filmverhaal, bepaalde beelden en emoties, en trek 
die door naar de inhoud en thema’s.  

ENKELE REACTIES 
“Het was heel leuk, we hebben veel bijgeleerd en het mooiste was 
het eindresultaat. Iedereen vond het schitterend. En wij dachten: dat 
hebben wij gemaakt. Het was gewoon fantastisch!”
Louis

“Ik wilde altijd al eens zoiets doen, dus het was een leuke ervaring om 
dat met de klas te doen.” - An Sofie

“Het leukste was de poppetjes maken en het verschuiven om er dan een 
foto van te nemen.” - Thibo

“Het was de leukste week van het zesde jaar.” - Louis

“We deden allerlei werkjes zoals: de popjes maken, de foto’s nemen ... 
het leukste was de geluiden opnemen.” - Amber

	Enkele reacties van de leerlingen van VBS Oogappel uit Lo-Reninge 
(maakten het filmpje ‘Allo Lo’, zie pag. 19): 

“Het was plezant om te leren hoe een stop-motionfilm gemaakt wordt.” 
- Robbe

“We werkten een hele week intens samen, het resultaat was leuk om te 
zien.” - Jacinta

“Ik vond het tofste dat we iets samen maakten en onmiddellijk het 
resultaat konden bekijken.” - Thibaut

Evaluatie van het project door Bart Vandeportaele, klastitularis van het 
6e leerjaar bij VBS Madonna en Sint-Juliaan (maakten het filmpje ‘De 
jacht op het beest’, zie pag. 44): 

“De leerlingen waren zeer enthousiast over dit project. En voor mij als 
leerkracht was het perfect te verantwoorden hieraan deel te nemen, 
vanuit het leerplan muzische vorming: BEELD (creëren achtergrond 
+ popjes) en MUZIEK (zingen volkslied + geluidsopnames). Bovendien 
was het thema goed gekozen. Het sluit perfect aan bij het actuele 
gebeuren rond vredeswakes en oorlogseducatie. De leerlingen konden 
tijdens de ‘actiemomenten’ intens bezig zijn, iedereen had zijn taak. In 
het filmpje herkenden ze gemakkelijk de stukjes die ze zelf gemaakt 
hadden. Het eindresultaat was heel leuk en verrassend!”
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STOP MOTION? 
De kortfilmpjes uit deze compilatie zijn animatiefilms. Dat wil zeggen 
dat het verhaal niet gespeeld wordt door acteurs of dieren, maar 
door getekende of geboetseerde figuren. Er bestaan verschillende 
technieken om een animatiefilm te maken, maar de essentie is telkens 
dat de film beeld per beeld wordt opgenomen. De filmmaker zorgt 
ervoor dat elke opname van de tekening of het object een klein beetje 
verschilt van de vorige opname. Elk afzonderlijk beeld staat stil, maar 
wanneer je de opeenvolgende beelden snel na elkaar toont, lijkt het 
alsof de tekeningen of figuurtjes bewegen. Om één seconde tekenfilm 
te maken zijn maar liefst 24 beelden nodig. Om een filmpje van tien 
minuten te maken heb je dus 14.400 (!) beelden nodig. 
Om de leerlingen te laten kennismaken met het principe van tekeningen 
die leiden tot bewegende beelden kan je deze opdrachten uitvoeren:

Maak je eigen flipboekje 
Op deze website staan twee handige filmpjes over hoe je te werk gaat: 
www.cinekidclub.nl/tekenen/flipbook 

Het Filmlab
Neem zeker een kijkje op deze website. Het is een platform met leuke 
tips om heel laagdrempelig met je leerlingen stop-motionfilmpjes te 
maken. Aan de hand van een to-the-point stappenplan word je op weg 
gezet. Op de website staat ook een virtuele cinema! Post je filmpje op 
de site en het wordt online vertoond. www.filmlab.be is een initiatief 
van het Europees Jeugdfilmfestival. 

En nu het echte werk: maak je eigen stop-motionfilmpje!
Wat heb je nodig?
Digitaal fototoestel en statief
Computer met montageprogramma (bv. Windows Movie Maker, dit 
programma zit standaard op alle Windows-pc’s )
Materiaal voor de scène (bv. knutsel samen een decor, gebruik 
speelgoedfiguren of klei voor de personages)

Hoe ga je te werk?
Stel het materiaal vooraf op. Je maakt het filmpje het best op een tafel. 
Het fototoestel plaats je op een statief op ongeveer een meter van de 
tafel. Zoom in of uit totdat het decor mooi in het beeldkader past.
Zorg ervoor dat je een proper kader hebt: een effen achtergrond, geen 
afleidende details in beeld.
Het is belangrijk dat het kader steeds exact hetzelfde is. Kleef 
plakkertjes op de grond waar de poten van het statief staan zodat je 
het na een eventuele botsing kan terugplaatsen.
Een leerling maakt een foto, een andere leerling zet de figuurtjes een 
stapje verder, een andere leerling maakt de volgende foto, enz. Wissel 
regelmatig van taak.
Tip: hoe kleiner de veranderingen die je aanbrengt, hoe vloeiender het 
resultaat.
Na de opnames laad je de foto’s op in je computer en verwerk je ze 
met je montageprogramma.

In plaats van met een fototoestel en pc, kan je ook met de iPad of 
tablet werken. Meer info op www.filmlab.be 

Making Movies 
MakingMovies is een jaarlijks terugkerend evenement van Jekino 
tijdens het Jeugdfilmfestival. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen 
hun zelfgemaakte filmpjes inzenden en een selectie ervan wordt in de 
bioscoop vertoond. Op hun website staan handige tips om zelf filmpjes 
te maken. www.makingmovies.be/tablet/help.html

http://www.cinekidclub.nl/tekenen/flipbook
http://www.filmlab.be
http://www.makingmovies.be/tablet/help.html
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EVARIST
 6de leerjaar van VBS ’t Fort, Kortrijk

  www.youtube.com/watch?v=PLtCjM-aPTU 

  5 min. 22 sec.

 Spionage

Info rond de persoon van Evarist de Geyter
Evarist de Geyter was een spoorwegambtenaar in Kortrijk. Tijdens 
WO I was Kortrijk een belangrijk spoorwegknooppunt. De spoorwegen 
waren noodzakelijk voor het vervoer van troepen, wapens en 
munitie, paarden, post en voedsel. Hier viel dus heel wat strategische 
informatie te verzamelen. Op vraag van de Britten werd Evarist een 
spion. Hij speurde dag en nacht de stationsbuurt af en riskeerde 
daarbij zijn leven. In de herfst van 1917 liep hij tegen de lamp. Hij 
werd veroordeeld tot de dood met de kogel. Dat hij uiteindelijk niet 
gedood werd, had Evarist wellicht te ‘danken’ aan de dood van zijn 
enige dochter. Zij kwam om tijdens een Brits bombardement op 
Kortrijk. Hierdoor schonken de Duitsers Evarist genade. Zijn doodstraf 

werd omgezet in een gevangenisstraf. Op wapenstilstandsdag werd 
Evarist vrijgelaten en keerde hij terug naar huis. Daar werd hij als een 
nationale held ontvangen. 

Info over de film
Evarist doet een poging om zijn gevoelens kenbaar te maken aan een 
mysterieuze vrouw. Spionnen waren uiterst creatief in het bedenken 
van manieren om hun berichten door te geven: via kleine papiertjes, 
seinlampen, duikboten, wasgoed in de tuin… De Duitsers schilderden 
bijvoorbeeld hun duiven geel om ze duidelijk te onderscheiden van die 
van de tegenstanders. 
De vormgeving van deze animatiefilm refereert naar openingstitels van 
spionagefilms, zoals die van de Amerikaanse ontwerper Saul Bass.

Vragenwaaier
 Waaraan herken je het thema ‘spionage’ in de film? (denk zowel 

aan beeld als muziek)
 Wat was de rol van een spion tijdens de oorlog?
 De ogen van de personages zijn niet zichtbaar. Waarom kozen de 

makers hiervoor? (mysterie, spionnen dragen vaak 
 zonne brillen, ogen verraden veel)

 Op welk moment hoor je gelach? (de lachband – bij mislukte 
pogingen van Evarist)

 Welke betekenis geef je aan het einde van de film? Loopt het goed 
of slecht af? (Hij is in een val getrapt en wordt opgesloten!) 

 Waaraan merk je dat de vrouw bij de vijand behoort? (pin op haar 
hoofd)

 Kan je omschrijven wat een silhouet precies is?

Opdrachten
Creëer een nieuwe soundtrack 

Bij dit filmpje is de muziek opvallend aanwezig en ook zeer bepalend 
voor de sfeer van de film. 
Laat je leerlingen een eigen soundtrack creëren aan de hand van de 
app ‘GarageBand’. Je kan muziek maken met een ingebouwde piano, 
drumstel… 

https://www.youtube.com/watch?v=PLtCjM-aPTU


Uitleg over de app vind je op YouTube via de zoekterm ‘Apple iPad 2 
GarageBand App’ (in het Engels, maar zeer eenvoudig toegelicht).
Je kan ook eenvoudigweg op zoek gaan naar leuke muziekfragmentjes 
en die dan afspelen bij de film. Wat past en wat niet? Verandert de 
sfeer van de film als je er klassieke muziek bij laat afspelen? Of luide 
rockmuziek?
Wie een instrument bespeelt, kan zijn of haar instrument meebrengen, 
zo kan iedereen helpen bij de muzikale begeleiding van de film. 

De app GarageBand is niet gratis (€4,99) en enkel beschikbaar voor Apple. Gratis alternatief is 
een programma dat je kan downloaden op je pc: surf hiervoor naar www.raresoftware.org en 
tik volgende termen in de zoekbalk ‘Garageband 6.0.5’.

Geef een geheime boodschap door via:
 Met citroensap schrijf je een tekst (bv. met een wattenstaafje; 

als je dat laat drogen en voor een lamp houdt, wordt de tekst 
zichtbaar), met kaarsvet of wasco’s (om de boodschap zichtbaar te 
maken schilder je erover met aquarelverf)

 Taalcode: spelen met taal
 Door met woorden en zinnen te spelen kan je ook heel wat 

geheime boodschappen of cryptogrammen schrijven. Splits bvb. 
alle woorden in drie letters. Zo krijg je bvb. een zin als: gan aar lin 
ksb ijd ebe uk. Eigenijk betekent dit dan: ga naar links bij de beuk. 
Of je kan telkens een bepaald woord tussen alle letters schrijven. 
Galaai naiaalalarai lailalnaikaisal. Laat alle ai’s weg en je krijgt 
‘ga naar links’. Of draai alle woorden om ag raan sknil= ga naar 
lnks. Nog moeilijker: draai de hele zin ook nog eens om. Je krijgt 
dan sknil raag ag. Hoe langer de zinnen, hoe moeilijker het wordt 
natuurlijk en hoe meer tijd de tegenpartij zal nodig hebben om de 
opdrachten te ontcijferen. Of maak er anagrammen van.

Extra
Hebben je leerlingen de smaak van het geheimschrift te pakken? Surf 
dan naar www.nooitmeeroorlog.be lager - uitbreidingen - aan het front 
en ontdek heel wat dagboekfragmenten ( 48, 52, 53, 56, 66, 67, 80) in 
geheimschrift!
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JOHNNY
 5de leerjaar van de Vrije Basisschool in Houthulst

 www.youtube.com/watch?v=604fWrt9hzY 

  5 min. 09 sec. 

 Verwoesting

Info over het thema 
“Going over the top”, de sprong uit de loopgraaf was de allesbepalende 
en meest beangstigende ervaring van de Eerste Wereldoorlog. Eindeloos 
wachten, uitdelen van rum, kotsen van de zenuwen, aftellen, het 
fluiten, en dan de loopgraaf uit op de vijand af, door het prikkeldraad, 
rennen voor je leven in een onvoorstelbare herrie van kogels, mijnen en 
granaten, en dan schieten, branden, steken en doden.

Info over de film
Johnny was bijna 18 toen hij vertrok naar het front. De dag dat hij 18 
zou worden deed hij zijn eerste aanval. Hij ontving een medaille, onze 
jonge held! Helaas slaan de verschrikkingen van de oorlog wonden, 

http://www.youtube.com/watch?v=604fWrt9hzY
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Johnny is een beklijvende film rond het thema ‘De verwoesting van 
WOI’. De film is gebaseerd op het gedicht ‘Johnny’ van Garmt Stuiveling, 
een Nederlands schrijver en pacifist die tijdens de 20ste eeuw leefde. 

Over het creatieproces
Verschillende technieken uit het stopmotiongamma komen in deze film 
aan bod: rotoscoping, waterverf op glas en leganimatie. Voor de namen 
en de regen werd een lichtbak-animatie (tekenfilm) toegepast. Veel 
aandacht ging naar het maken van ‘filmische’ beelden. Het effect werd 
bereikt door kleine elementen vlak voor de camera te plaatsen om een 
groter gevoel van diepte te krijgen en door over de lens van de camera 
een nylonkous te trekken om een meer sfeervol beeld te krijgen. De 
sterke tekst die het verhaal vertelt, maakt het mogelijk het beeld 
abstracter te benaderen. Zo beelden de klaprozen, symbool bij uitstek 
van deze oorlog, zowel liefde als dood uit.
De klaproos werd het symbool voor de herdenking door het gedicht van 
John McCrae ‘In Flanders Fields’. Het viel hem op hoeveel klaprozen te 
vinden waren op de graven. Je vindt het gedicht op deze link: 
www.inflandersfields.be/nl/iff-gedicht

Vragenwaaier
 Wat kan je zeggen over de kleuren bij aanvang van het filmpje 

en de kleuren vanaf het moment dat Johnny aan het front zit? 
(De kleuren worden donkerder naarmate het leven voor hem ook 
grauwer en gevaarlijker wordt.)

 Rood is een belangrijke kleur in dit filmpje, waar staat het voor? 
 Let op de geluiden in het filmpje. Wat hoor je allemaal? (Speel het 

filmpje af zonder beeld, zodat je enkel het geluid hebt. Pauzeer 
de film af en toe om de geluiden te benoemen.)

 Hoor je wat je ziet of zie je wat je hoort? (Vergelijk de geluiden 
die je hiervoor noteerde met wat je ziet in het filmpje.) Heeft het 
geluid of het beeld een andere betekenis dan je dacht?

 Het wordt soms zwart in het filmpje. Wat voor momenten zijn dat? 
Wat denk je dat er gebeurt wanneer het beeld zwart wordt? (te 
erg om te kijken, personage of kijker in shok, of het effect van een 
bominslag bv.)
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Opdrachten
Klaprozen: beeld voor beeld

In het filmpje zie je klaprozen op het einde. Het is een belangrijk 
symbool van WO I en dus een interessant element om op verder te 
werken. 
Laat de leerlingen elk een klaproos maken en gebruik hierbij rode en 
zwarte verf als basiskleuren. Suggesties: schilderen drukken op een 
stuk stof, met koffiefilters, stempels maken met aardappelen… Je kan 
de klaprozen beeld voor beeld laten verschijnen afhankelijk van wat je 
gekozen hebt: papier, een stuk stof enz. 
Plaats een camera voldoende hoog (bv. op een tafel) en richt die 
naar beneden op de gekozen lege ondergrond. Druk tweemaal op de 
opnameknop om een beeld te maken van het lege vlak, laat de eerste 
leerling zijn/haar klaproos erop leggen, drukken, stempelen… Druk 
telkens tweemaal op de opnameknop. Ga zo verder tot alle klaprozen 
erop staan (let op dat je geen handen in beeld krijgt). Dit is een 
eenvoudige stopmotiontechniek waarbij het vlak stelselmatig gevuld 
wordt met de klaprozen van de leerlingen. 
Deze opdracht kan je ook vlot uitvoeren met de app iStop Motion. 

Schaaltjes van klaprozen maken

Bekijk volgende website: www.klaprozen.be. Kunstenares Anita 
Huybens maakte deze als artistieke nagedachtenis van WO I. Dit kan 
ook een fijne inspiratiebron zijn om met klei aan de slag te gaan! Op 
die manier kan je ook de herdenking op jullie school of thuis concreet 
maken door de klaprozen een plaats te geven in de tuin!

http://www.klaprozen.be


HELDENLOON
 6de leerjaar van VBS Oostnieuwkerke

 www.youtube.com/watch?v=Hha3em-dQs4  

  3 min. 49 sec. 

 Vrije tijd & kattenkwaad in de oorlogsjaren

Info over het thema
In oorlogstijd bestaat ‘vrije tijd’ niet uit voetballen, fietsen, spelletjes 
spelen… Velen moesten thuis helpen. Maar toch werd nog veel 
kattenkwaad uitgehaald als de soldaten het niet zagen natuurlijk! Vaak 
was de vrije tijd ook spannend. Zo gebeurde het dat kinderen hielpen 
om eten te smokkelen of te spioneren. Wie verdenkt er immers een 
(spelend) kind? 
Voor velen kwam er ook een abrupt einde aan het ‘kind-zijn’. Alle 
mannen, niet te jong en niet te oud, werden verplicht om naar het 
front te gaan om te vechten. Dit kan je lezen in het dagboek van 
Maurits Decancq, fragment 2, op www.kindereninbezetgebied.be 
(Personen).
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Info over de film
Een jongeman ziet zijn leven drastisch veranderen op het moment 
dat hij een brief ontvangt van het leger. Hij krijgt een wapen, een 
patroontas en uniform om te gaan vechten voor het heil van het 
vaderland. De film is gebaseerd op het chanson ‘Heldenloon’ van 
Maurice Dumas, een Nederlandse zanger en humorist die succesvol was 
begin 20ste eeuw.

Over het creatieproces
Daar het filmpje gaat over vrije tijd wordt duidelijk verwezen naar 
het cabaret, waar mensen toen heen gingen om te ontspannen en 
waar de rauwe werkelijkheid werd omgezet in satire. Cabaret is een 
vorm van theater. Dit is meteen ook een verwijzing naar de gruwelijke 
werkelijkheid waarin de soldaten als marionetten worden behandeld.

Vragenwaaier
 Vond je het grappig of eerder tragisch?
 In welk decor speelt het verhaal zich af? Was dit ‘leuk’ theater om 

naar te kijken. (link naar info over het cabaret hierboven)
 Veel kinderen gingen niet meer naar school tijdens de 

oorlogsjaren. Hoe kwam dit? Wat zouden ze dan zoal gedaan 
hebben in hun vrije tijd? (mama helpen in het huishouden, zorgen 
voor broers en zussen, in de rij staan voor de voedselbedeling…)

 Hoe zag de jongeman eruit bij het begin van het filmpje? En op het 
einde? Merk je een evolutie in het gezicht van het hoofdpersonage? 
(Je ziet dat zijn gezicht ‘getekend’ is door de oorlog, hij gaat er 
steeds slechter uitzien.)

Opdrachten
Maak een vervolgverhaal met de app ‘Book Creator’

In het filmpje krijg je een kort stukje uit het leven van het personage 
te zien. Zodra hij terug thuis is, gaat zijn leven natuurlijk verder. Zoek 
op internet naar informatie over het leven na de oorlog… 
(www.kindereninbezetgebied.be via thema ‘Heropbouw’)
Maak een vervolgverhaal van maximum acht bladzijden met tekeningen 
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http://www.youtube.com/watch?v=Hha3em-dQs4
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en tekstballonnen. Zoek op YouTube op zoekterm ‘Hoe gebruik ik de 
app Book Creator BS Mozaïek’ voor een korte presentatie van de app. 

Bron: BS Mozaïek Sint-Kruis Brugge, Juf Nele Tilleman

Metamorfose van je gezicht

In het filmpje zie je het gelaat van het hoofdpersonage veranderen. 
Hij gaat er steeds slechter uitzien. Wat is de oorzaak (de oorlog, het 
vechten, modder, maar ook emotioneel gaat hij er volledig onderdoor). 
Bedenk met je leerlingen hoe ze hun gelaat ook kunnen ‘transformeren’ 
van een gaaf gezicht naar een vermoeid, vuil en getergd gelaat.
Experimenteer met schmink, aarde, verschillend lichtinval (schaduwen 
kunnen wallen creëren, overbelichting accentueert bepaalde zaken). 
Maak foto’s voor en na deze make-over. 

Schrijf een brief naar jouw held 

De titel Heldenloon verwijst naar het gedicht waarop dit filmpje werd 
gebaseerd. 

 Wat maakt van iemand een held? Wanneer ben je een held en blijf 
je heel je leven een held? Zijn er verschillende soorten helden? 
Waarom is de man een held? 

 Kregen jullie ooit een medaille? Waarvoor werd je toen beloond? 
Wat is volgens jullie het nut van medailles?

 Wie is een held of idool voor jou? Schrijf hem of haar een brief of 
mail. Wat zou je hem of haar willen vragen of vertellen? Stuur de 
brief op en wie weet krijg je wel antwoord? 

 Hoe interpreteer jij de titel? Wat is ‘het loon’ van een held? Kan je 
iemand vergoeden voor wat hij heeft gedaan?

* Deze opdracht is geïnspireerd op een blaadje uit de Muzische Scheurkalender van Kunst in 
Zicht. Benieuwd naar deze publicatie vol kunstzinnige inspiratie? Via deze weblink vind je alle 
info, en kan je een exemplaar met 201 kunsteducatieve opdrachten bestellen:  
www.kunstinzicht.be/publicaties/muzische-scheurkalender 
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ALLO LO
 3de graad van VBS Oogappel, Lo-Reninge

 www.youtube.com/watch?v=ot1aKj3QeIU&t=3s 

  5 min. 17 sec.

 Het leven achter het front

Info over het thema
Het filmpje werd vrij geïnspireerd op het verhaal van Jules Destrooper 
(jawel, van de koekjes!). Tijdens WO I werd hij ontslagen van militaire 
dienst en keerde hij terug naar Lo. De fabriek was echter gesloten. 
Jules zocht een andere bron van inkomsten en begon met het 
uitgeven van postkaarten waarop foto’s van de streek en typische 
oorlogstaferelen stonden afgebeeld. Hij verkocht ze aan soldaten die ze 
verstuurden over de hele wereld. (bron: www.nooitmeeroorlog.be)

http://www.youtube.com/watch?v=ot1aKj3QeIU&t=3s
http://www.nooitmeeroorlog.be
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Info over de film  
Een kruidenier probeert in de benarde oorlogsjaren zijn winkel 
draaiende te houden. Dit lijkt goed te gaan tot soldaten van allerlei 
slag hun intrede doen. Het blijkt een moeilijk cliënteel dat sporen 
nalaat. Gelukkig heeft de kruidenier in zijn achterkamer nog 
een fototoestel staan. Achter de frontlinie leefden soldaten en 
burgerbevolking naast en door mekaar. Deze dagelijkse realiteit 
leidde soms tot verbroedering, soms tot conflictsituaties. Alle mannen 
tussen de achttien en de vijftig jaar werden opgeroepen om dienst te 
nemen in het leger. De geallieerden riepen ook hun mannen op uit hun 
kolonies. Marokkanen, Algerijnen en Senegalezen dienden de Fransen; 
Canadezen, Australiërs, Zuid-Afrikanen, Indiërs en Chinezen stonden 
aan de kant van het Britse Rijk. Zo kom je al gauw tot een 50-tal 
verschillende nationaliteiten die aan het front aanwezig waren.

Vragenwaaier
 Hoe komt het dat het moeilijke tijden zijn voor een winkelier in de 

oorlog?
 Wat gebeurt er met de winkel als de kruidenier weg is? Waar is hij 

naartoe (hij werd opgeroepen om te gaan vechten)?
 Merk je de knipoog naar het verhaal van Jules Destrooper? 

(de koekjes in de bokalen, de foto’s die genomen worden en 
uitgedeeld aan de soldaten)

 Er wordt een verhaal verteld zonder dat de personages spreken. 
Hoe weet je toch wie de personages zijn? En waardoor weet je hoe 
de personages zich voelen? (begintitels, keelgeluiden als ‘hm, hihi’, 
muziek en geluidseffecten, uitdrukkingen op de gezichten)

 Let eens op de kleur van het licht in de film. Benoem de lichtbron, 
waar komt het licht vandaan (lampen in de winkel, licht achter 
de ramen, donkere/lichte lucht boven de huizen, flitslicht van de 
camera). Vergelijk nu momenten met elkaar waarop het licht  
verandert: wat vertelt (de kleur van) het licht ons? (pauzeer de 
film bv. op momenten in de winkel: 0:40, 2:16, 2:50, 3:12 t/m 3:15, 
3:28 en 4:31 t/m 4:35 of op straat: 1:50 t/m 2:00) 

Opdrachten
Stuur jouw vredesboodschap de wereld rond

Neem een kijkje op www.nooitmeeroorlog.be. 
Deze postkaarten werden in 2014 herdrukt. Het is de bedoeling om ze 
terug de wereld rond te sturen, net zoals de soldaten 100 jaar geleden. 
Maar nu met een vredesboodschap in plaats van een verhaal uit de 
loopgraven. Je kan op een wereldkaart aanduiden waarheen de kaart is 
verstuurd! Info om de postkaarten aan te vragen vind je op de site.

Digitaal verhaal vertellen bij foto's uit het verleden met de app 

Tellagami

Ga op zoek naar oude foto’s van plaatsen die je leerlingen kennen (de 
school, gemeente of stad, de buurt rond de school) of gebruik een foto 
uit de tijd van WO I. Aan de hand van de app kan je ze uploaden en er 
een persoon bij plaatsen die vertelt wat er te zien is op de foto. 
Zoek op YouTube op zoekterm ‘instructie Tellagami’ voor een korte 
presentatie van de app 

Bron: BS Mozaïek Sint-Kruis Brugge, Juf Nele Tilleman

Tip! 
Je vindt tal van geschikte foto’s op volgende sites: 
www.erfgoedbankmidwest.be, www.veertienachttien.be, 
www.kindereninbezetgebied.be, www.erfgoedinzicht.be, 
www.beeldbankbrugge.be, www.europeana1914-1918.eu/nl, 
www.westhoekverbeeldt.be, www.kortrijkbezet14-18.be/beeldbank 
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Eén van de postkaarten van Jules Destrooper

http://www.nooitmeeroorlog.be
http://www.erfgoedbankmidwest.be
http://www.veertienachttien.be
http://www.kindereninbezetgebied.be
http://www.erfgoedinzicht.be
http://www.beeldbankbrugge.be
http://www.europeana1914-1918.eu/nl
http://www.westhoekverbeeldt.be
http://www.kortrijkbezet14-18.be/beeldbank


HET VLUCHTELINGSKE
 5de leerjaar van VBS ’t Brugske, Dadizele 

 www.youtube.com/watch?v=BYhkyI6TTvk&t=2s 

  4 min. 45 sec.

 Verzorging

Info over het thema
Het leven in bezet gebied, of algemeen in oorlogstijd is zeer moeilijk. 
Niet alleen heb je geen eten genoeg, maar ook zowat alle dokters en 
verpleegkundigen zijn naar het front gestuurd om daar de soldaten te 
verzorgen. Bovendien doet ook de Duitse bezetter vaak een beroep op 
hen. Burgers moeten zich alleen zien te redden. De gezondheid van 
veel mensen is, ook door een gebrek aan voldoende voedsel, helemaal 
niet goed.

Info over de persoon Julien Matten / de film
Julien Matten was afkomstig uit Boezinge bij Ieper. Op 22 april 1915 
kwam hij als tienjarig jongetje in de chaos en paniek terecht na 
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de eerste Duitse gasaanval. Julien vluchtte samen met zijn dove 
22-jarige buurvrouw Marie Desaegher richting Roeselare. Tijdens hun 
tocht raakten ze gewond door granaatscherven. Samen gingen ze op 
zoek naar hulp, ze belandden op een boerderij waar Duitse soldaten 
verbleven. De soldaten lieten Marie en Julien overbrengen naar 
Langemark. Hier werden ze verzorgd en ondervraagd. Diezelfde avond 
nog werden ze naar een klooster in Roeselare overgebracht waar ze 
herstelden van hun verwondingen. Toen Julien weer beter was, werd 
hij in huis genomen door Edmond Pil. Kort daarna werd hij opgenomen 
in het ziekenhuis voor een operatie. Hij verzwakte en overleed op 
7 februari 1917. Julien was zeer geliefd in Roeselare. Op zijn begrafenis 
was bijna heel de stad aanwezig.

Vragenwaaier
 Hoe praat de Duitser in het filmpje? Praten Duitsers echt zo?
 Wat zou die zin betekenen ‘Maar mijn wonde die blijft pijn doen’? 

Wat kan er gebeuren als een wond niet geneest? Wat denk je dat 
er met Julien is gebeurd op het einde van het filmpje? (Zagen ze 
het doodsprentje op het einde?)

 Omschrijf het verschil tussen hoe de wond er bij Marie uitziet en 
hoe we de wond van Julien in het filmpje zien? Waarom zit daar 
een verschil tussen? (We kijken ‘in de wond’ van Julien, de ernst 
van de wond wordt benadrukt. Let ook nog eens op wat je bij dit 
beeld hoort: een naar geluid.)

 Zou je dit verhaal ook met live-action beelden kunnen vertellen 
(echte acteurs)? Wat zie je in de animatie gebeuren dat niet in 
live-action kan? (Dingen verschijnen en verdwijnen in de film, 
poppen komen te voorschijn of schuiven het beeld in. Het 
verbeelden van de wond. De mensen uit het verhaal leven niet 
meer dus kunnen ze niet acteren.) 

 Vind je animatie de juiste manier om het verhaal van Julien te 
vertellen? Waarom?   

Opdrachten
Het verhaal achter een oud portret of klasfoto’s

Zoek online een oude foto van een klas, gezin of groep uit de periode 
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http://www.youtube.com/watch?v=BYhkyI6TTvk&t=2s
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van WO I. Bekijk de foto aandachtig met je groep. Laat de leerlingen 
één persoon uitkiezen en er een persoonlijk verhaal aan ophangen. Wat 
zou jij willen vragen aan die persoon? 
De app Tellagami kan je hier ook toepassen (zie duiding bij ‘Allo Lo’, op 
pag. 19). 

Lees onderstaand gedicht over de gasaanvallen met je 

leerlingen

Het is erg aangrijpend en geeft heel goed weer hoe dit stille maar erg 
gevaarlijke wapen mensen onverwachts overviel…. Ook veel burgers 
werden slachtoffer van deze aanvallen. De beslissing om gas in te 
zetten tijdens de oorlog werd genomen in Tielt. Het was wereldwijd de 
eerste keer dat gas voor zo’n doeleinden werden ingezet.
Hoe wordt het gas verbeeld in het filmpje? (als groene wolken)  
Kunnen de leerlingen een andere manier bedenken om iets  
‘dreigends en onzichtbaars’ in beeld te brengen?

Mijn lieve kinderen, die ochtend  
deed niets vermoeden dat het  
zachte briesje dat zo hemels  
door onze haren streelde zo  
verraderlijk zou zijn. 

We lachten, we ademden  
de lucht diep in. Tot even  
later een gifgroene wolk  
onze richting uit dreef, alsof  
we gestraft moesten worden  
voor zoveel gulzigheid.

Onze adem stokte.
We grepen naar onze keel, 
vielen op onze knieën 
kropen over elkaar heen. 

Die ochtend deed niets 
vermoeden dat we zouden  
sterven door iets zo  
ongrijpbaars als lucht. 

Jullie vader 
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LIEFSTE,
 6de leerjaar van GBS Hooglede

 www.youtube.com/watch?v=QtZw3pLRpQU

  6 min. 04 sec.

 Vluchten en gescheiden door oorlog

Info over het thema
Kinderen uit de frontstreek werden vaak naar school gestuurd in 
Frankrijk. Daar werden heuse school kolonies opgericht. De kinderen 
kwamen meestal pas op het einde van de oorlog terug naar huis. Of 
denk aan de vele papa’s die als soldaat moesten gaan vechten. Dat 
was voor de mama’s en kinderen niet altijd gemakkelijk, want hij 
was meestal de enige kostwinner. Wie anders dan papa kan je beter 
troosten als je moet schuilen als er gevochten wordt? 
Lees aanvullend een fragment uit het dagboek van Alfonsine Cracco 
op www.kindereninbezetgebied.be (Personen - Alfonsine Cracco - 
dagboekfragment 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=QtZw3pLRpQU
http://www.kindereninbezetgebied.be
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Info over de film
Een West-Vlaams gezin wordt door de oorlog uiteengerukt. Simon komt 
terecht in de loopgraven achter het front. Zijn vrouw Leonie vlucht met 
de kinderen naar Noord-Frankrijk. Via brieven houden ze een liefdevol 
contact met elkaar. De brieven zijn een lichtpunt in alle oorlogsellende.

Over het creatieproces
De film toont twee fictieve personages (Leonie en Simon), door middel 
van hun brieven. Maar ook visueel is de omgeving waar ze verblijven 
contrasterend. Noord-Frankrijk (Leonie) is in beeld gebracht met 
heldere kleuren, met natuur en muziek in de klankband. De oorlog 
(Simon) wordt verbeeld in donkere aardekleuren, met zand, aarde en 
stenen, met onweer en explosies in de klankband. Het effect van met 
zand vermengde waterverf op glas versterkt de sfeer. De film toont de 
verbeelding van de ‘lezer’ van brieven. Zo zien we de oorlog door de 
ogen van Leonie die in Noord-Frankrijk bang afwacht tot het allemaal 
voorbij is.

Vragenwaaier
 Wat betekenen de helmen met een punt?
 Hoe krijgen we een beeld van het weer? 
 Je ziet twee paar handen in de film. Van wie zijn de handen? Hoe 

zien ze eruit? Wat zijn de verschillen? Zie je ze evolueren?
 Wat kunnen de rode bloedvlekken nog voorstellen? (bloemen)

Suggestie 
Vertaal deze gevoelens naar muziek. Laat de leerlingen een kort 
muziekstukje zoeken dat die gevoelens kan typeren.

Brieven schrijven 

Brieven werden vaak gesmokkeld in oorlogstijd. Families in het 
buitenland probeerden contact te houden met soldaten aan het front. 
In die tijd was een brief schrijven naar een Belgische inwoner of soldaat 
strikt verboden indien dit niet via de juiste weg gebeurde. Wanneer je 
een brief naar iemand stuurde via de verplichte manier werd de brief 
gecontroleerd om te zien of er al dan niet gevoelige informatie over 

de Duitsers instond. Via deze weg bereikten de meeste brieven hun 
bestemming niet. Daarom begon men met het smokkelen van brieven. 
Wie betrapt werd tijdens het smokkelen kon een geldboete krijgen, een 
gevangenisstraf, of in het ergste geval werd je geëxecuteerd. 
Kunnen de leerlingen zich voorstellen hoe het was zonder telefoon, 
e-mail, Skype of Facebook om contact te houden?
Vergelijk deze communicatievorm van toen met die van ons nu. Schrijft 
iemand uit de klas soms nog een brief op papier? Of zou iemand zelf 
graag een brief ontvangen?

Anonieme ontvanger

Schrijf een brief waarin je vertelt over dit filmpje: waar gaat het over, 
welke indruk liet het op je na, wat vond je er goed aan? Voeg de link 
toe waar je het filmpje kan zien (www.kidscam.be/films). Vraag de 
lezer om het ook te bekijken en je een antwoord te sturen met zijn 
reacties. Stuur de brief op naar iemand die je kent of wissel adressen 
uit met klasgenootjes. Wie weet krijg je een antwoord? (tante, nonkel, 
oma, opa…).

Zie ook de vredesboodschap bij “allo Lo”.

Vluchten vandaag

Bekijk samen met je leerlingen de website www.opdevlucht.be. Daar 
kan je heel wat informatie, getuigenissen,… vinden over dit thema, op 
maat van de kinderen.
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http://www.opdevlucht.be


HEAVY TRAFFIC
 Popsjot Poperinge (jeugddienst Poperinge) i.s.m. WO I-cel Stad Poperinge

 www.youtube.com/watch?v=kQKlCFU2BVw 

  3 min. 18 sec.

 Transport

Info over het thema
Tijdens WO I maakte men voor de aanvoerlijnen naar het front veel 
gebruik van de trein. In strategisch minder belangrijke regio’s zoals 
Antwerpen en Limburg werden de spoorlijnen afgebroken omdat ze 
elders meer nodig waren, bijvoorbeeld in Kortrijk en Ieper, dicht bij 
het front. Vanaf oktober 1914 is de lijn naar Ieper de slagader in het 
treinverkeer. Maar in november 1914 valt het station in handen van 
de Duitsers. Hierdoor wordt Poperinge tijdens WO I het belangrijkste 
station dat niet in Duitse handen is. Treinen stomen het station binnen 
met verse troepen. Treinen rijden het station uit met verlofgangers, 
zieken, gewonden en vluchtelingen. Dagelijks arriveren tientallen 
goederentreinen met voedselvoorraad, militair materieel en 
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bouwmaterialen. De inwoners van Poperinge zien van alles passeren 
op het spoor: wagons met steenkool, zand, hout, stenen, tankwagens, 
paarden, geschut… Lees aanvullend het dagboekfragment op  
www.nooitmeeroorlog.be - lager - basisproject - aan het front - 
55.grap met luitenant

Info over de film
Fantasierijke film over de toenmalige Belgische koningin Elisabeth 
die kinderen uitgeleide doet als ze uit de Westhoek vertrekken 
richting schoolkolonies. De koningin wil hen chocolade schenken, een 
uitzonderlijke zoetigheid in oorlogstijd. Helaas gaan Duitse soldaten 
aan de haal met de chocolade. De kinderen en de koningin laten het 
hier niet bij.

Over het creatieproces
Tijdens een bezoek aan de tentoonstelling ‘Grote Beweging - Heavy 
Traffic’ in de Gasthuiskapel, ontdekten de kinderen allerlei anekdotes over 
deze aangrijpende periode waarin het treinverkeer een zeer belangrijke 
rol heeft gespeeld. Eén daarvan, namelijk dat koningin Elisabeth een 
fervente fotografe was die bovendien chocolade uitdeelde aan de kinderen 
die vertrokken met de trein, vormt de basis van het filmscenario. We zien 
de koningin in een heldenrol, wanneer zij de door de Duitsers gekaapte 
chocolade terug verovert. De foto’s die in de film voorkomen werden 
effectief door koningin Elisabeth genomen. Op een eigen manier wordt in 
dit verhaal het belang van het toenmalige transport verbeeld.

Vragenwaaier
 Waarom waren treinen toen zo belangrijk? (Auto’s waren toen erg 

zeldzaam, dus heel wat transport van goederen, mensen, wapens, 
eten… verliep via het spoor).

 Het filmpje begint met de foto en muziek van een fanfare. Let op 
de muziek. Welke soort muziek hoor je? Verandert die? Hoe? Past 
de muziek bij wat je op dat moment ziet? Waarom?

 Een foto maken ging in de tijd van WO I heel anders dan nu. Kijk 
maar eens hoe de camera van de koningin eruit ziet. Voeg de 
zoekterm ‘Kodak Vest Pocket Autographic’ toe in Google & Google 
afbeeldingen. 
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http://www.youtube.com/watch?v=kQKlCFU2BVw
http://www.nooitmeeroorlog.be
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 Ken je nog films waarin een achtervolging zit? De filmcamera volgt 
zo’n achtervolging. Bekijk de achtervolging uit dit filmpje nog eens 
en raad waar de camera staat.

 Koningin Elisabeth deelde chocolade uit, wat in de oorlog bijna 
niet meer te krijgen was. Welk eten zou jij het meest missen?

Opdrachten
Koningin Elisabeth aan het woord

Gebruik de app ‘Morfo’ waarbij je een digitale foto van de koningin 
(zoek via Google afbeeldingen) uploadt en haar via de app aan het 
woord laat (haar mond en ogen bewegen, je kan zelf tekst inspreken 
die dan uit haar mond komt). Laat haar vertellen wat er in het filmpje 
te zien is, dat ze foto’s maakte vanuit de trein enz. Het verhaal 
vanuit haar vertelstandpunt dus. Zoek op YouTube op zoekterm ‘Hoe 
gebruik ik de app Morfo’ en krijg een korte en duidelijke uitleg over de 
toepassing van de app! 

Bron: filmkanaal BS De Mozaïek Sint-Kruis Brugge, juf Nele Tilleman

Camera Obscura

Een foto maakt geen geluid. In het filmpje horen we de fanfare echter 
wel bij de foto van de trompetisten. Ook horen we het gehuil en 
gekerm van de soldaten bij de foto’s van de gewonden die naar het 
station gedragen worden. Zet foto en geluid samen in deze opdracht. 
Dit kan op twee manieren: uitgaan van gevonden foto’s of van 
zelfgemaakte foto’s. Met gevonden foto’s: schrijf in een lijstje wat 
je allemaal ziet op de foto. Past er overal een geluid bij? Kunnen er 
ook geluiden bij die je niet ziet op de foto, zoals sfeermuziek? Boots 
de geluiden na met je stem en met gevonden spullen. Presenteer je 
foto aan de klas terwijl je (of jouw groepje) de geluiden maakt. Met 
zelfgemaakte foto’s: werk in groepjes. Per groepje wordt er een foto 
gemaakt waarin ze zelf acteren. De foto’s worden dan uitgewisseld in 
de groepjes. Vervolgens verzint en maakt elk groepje geluiden die bij 
de foto van een ander groepje horen. Presenteer de foto’s met geluiden 
aan elkaar.
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DIKKE BERTA EN LANGE MAX
 5e leerjaar van GVBS De Lisblomme, Lissewege

 www.youtube.com/watch?v=8U8cKl88Aog  

  4 min. 26 sec

 Bombardementen

Info over het thema
Oorlog gaat gepaard met veel kanon gebulder. Stations, vliegvelden, 
kruispunten, opslagplaatsen… zijn een geliefkoosd doelwit. Maar 
ook kerktorens en molens moeten het geregeld ontgelden. Dat zijn 
immers prima uitkijkposten om troepen en bewegingen van de vijand 
in de gaten te houden. Maar niet alle bommen komen terecht op het 
beoogde doelwit. Bij luchtbom bardementen worden even goed gewone 
burgerhuizen geraakt. Of ziekenhuizen, terwijl die nochtans wel een 
groot rood kruis op het dak hebben, om duidelijk te maken dat hier 
gewonden worden verzorgd. 
“Tijdens bombardementen schuilde ik samen met mijn gezin in een 
gereinigde beerput. Vaak moesten we in de beerput slapen, want de 

http://www.youtube.com/watch?v=8U8cKl88Aog
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bombardementen duurden soms heel lang. Op een dag was er opnieuw 
een bombardement. Ons gezin en dat van mijn tante schuilden in de 
beerput. Er viel een bom vlak bij onze schuilplaats. Twee neefjes en 
nichtjes zaten bij de ingang. Zij stierven meteen ter plekke. Ik had 
geluk. Ik zat deze keer wat verder in de beerput.”

Fragment uit het dagboek van Paula Sintobin 
Bron: www.kindereninbezetgebied.be - Personen - dagboek

Info over de film
Dikke Berta is een moeilijke tante die de boel graag op stelten zet met 
haar zwaar geschut. Lange Max is een imponerende boom van een vent, 
die eigenlijk niet zo goed kan mikken. Ze krijgen ruzie en de indiaan, 
een toevallige passant, wordt daar het slachtoffer van. De vete wordt 
verder uitgevochten op straat, en niets of niemand wordt gespaard. De 
indiaan besluit dat het tijd is voor wraak, wacht de nacht af en bakt 
beide amokmakers een koekje van eigen deeg. Een animatiefilm die 
verwijst naar het mortiergeschut dat door Duitsland ingezet werd. Ook 
de zeppelin als nachtelijke sluipmoordenaar mocht niet ontbreken. Het 
geheel werd overgoten met een western-sausje.

Vragenwaaier
 Waarvoor werd een zeppelin gebruikt tijdens de oorlog. Zoek 

eventueel samen op? (verkennen van de eigen linies en de 
vijandelijke gebieden)

 Hoe maken dikke Berta en lange Max ruzie? Waaraan merk je dat?
 Net als in sommige tekenfilms of stripverhalen zie je hier op 

een speciale manier hoe Berta en Max boos worden. Hoe? Kan 
je nog meer van dit soort ‘cartoon’ symbolen bedenken? (de 
stoomwolkjes uit de oren)

 Hoe komen ze in beeld? 
 Hoe schieten ze naar elkaar?
 Wie wint uiteindelijk? (de indiaan, die de grootste bom heeft)

Opdrachten
Maak een thaumatroop met de twee hoofdfiguren

Knip twee cirkels van acht centimeter doorsnede uit een blad papier. 

Teken op de ene cirkel Dikke Berta in ‘gevechtshouding’ en op de 
andere Lange Max. Plak de twee cirkels op elkaar met een stokje 
ertussen. Je kan in plaats van een stokje ook een potlood nemen. Zorg 
dat alles stevig vastzit. Neem het stokje tussen je vingers en rol het 
snel heen en weer. Wat zie je?

Dikke Berta en Lange Max maken ruzie: jabbertalk

Jabbertalk is een onbegrijpelijke taal. Je zoekt naar de juiste 
intonatie en verzint zelf geluiden waarmee je communiceert. Er 
worden geen bestaande woorden gebruikt.

Variant 
Laat twee leerlingen de rol innemen van Dikke lange Berta en Max en 
stel één tolk aan die ‘vertaalt’ wat er wordt gezegd (improvisatie).

Zeppelin

Een zeppelin is een stijf, sigaarvormig luchtschip bestaande uit een 
lichtgewicht (aluminium) skelet met daarin zakken die zijn gevuld met 
een licht gas. Hij is genoemd naar de grote pionier van het luchtschip, 
graaf Ferdinand von Zeppelin. 
Engeland nam veel maatregelen om  zeppelins tegen te houden, want 
die zorgden voor veel schade. 
In de reeks ‘Kleine handen in een grote oorlog’ gaat één aflevering over 
dergelijke zeppelinaanvallen boven Engeland.
 
Zoek het op www.npo.nl / zoekterm invoeren: ‘Kleine handen in een 
grote oorlog’ aflevering van 27 april 2014.

Wist je dat…

… Lange Max en Dikke Berta twee kanonnen waren die door de 
Duitsers gebruikt werden. Lange Max kan nog steeds bezocht worden in 
Koekelare. www.langemaxmuseum.be 
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http://www.kindereninbezetgebied.be
http://www.npo.nl
http://www.langemaxmuseum.be
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DE WITTE BARON
 3de graad van Het Open Groene, Marke

 www.youtube.com/watch?v=7OD4mn1rZRY

  4 min. 02 sec.

 Vliegtuigen

Info over het thema
Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden voor het eerst vliegtuigen 
ingezet in een oorlog. Eerst voor verkenningsopdrachten om te kijken 
waar de soldaten van de tegenpartij zich bevinden. Later ook om 
doelgericht strategische plaatsen te bombarderen. 
Lees aanvullend het dagboekfragment op www.nooitmeeroorlog.be/ 
lager/uitbreiding/aan het front/80.luchtgevecht

Info over de film
Centraal in de film staan de Belgische luchtvaartpionier Jan Olieslagers 
en de Duitse oorlogsheld Manfred von Richthofen, beter bekend als de 
Rode Baron. Jan de luchtvaartpionier is gefascineerd door alles wat 
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vliegt. Fotografie was in die tijd een nieuw medium dat een grote rol 
speelde bij het verkennen van de vijandelijke linies. Jan wil enkele 
vogels op de gevoelige plaat vastleggen, maar die nemen een loopje 
met hem. De achtervolging begint, en brengt hen pal boven kasteel de 
Béthune, alwaar de Rode – toen nog Witte – Baron geniet van verzorging 
door zijn privéverpleegster. Een onfortuinlijk toeval doet onze Witte 
Baron geloven dat Jan het op hem gemunt heeft, en zo ontstaat er 
een kat-en-muisspel in de lucht tussen onze twee “Aces” (Ace: hier, 
een piloot die in WO I veel vijandelijke vliegtuigen neerhaalde; een 
toppiloot). Tot de Witte Baron de vogels op z’n weg treft… Ondanks zijn 
vele successen, delft hij het onderspit, en leeft hij voor altijd verder als 
de Rode Baron.

Vragenwaaier
 Welke rol speelt fotografie in dit filmpje?
 In het filmpje gebeuren veel dingen na elkaar. Weet je wat een 

domino-effect is? Zo niet, zoek het eens op in het woordenboek of 
op internet. Zet op een rijtje wat er gebeurt in deze film en hoe 
de acties tot reacties leiden.

 Hoewel de film van papier is gemaakt, beweegt en vliegt alles. 
Waaraan kan je in het beeld zien dat de vogels, vliegtuigen, de 
vogelstront en de bom door de lucht vliegen? (Ze gaan het beeld 
in en uit, de wolken bewegen voorbij, je ziet de wereld van 
bovenaf...)

 Hoe komt het dat de Witte Baron verandert in de Rode Baron? (In 
dit filmpje kleurt hij rood door de vogels die in zijn motor draaien. 
In het echt was het omwille van het grote aantal slachtoffers dat 
hij maakte.) 

Opdrachten
Kijken door de lens: een selfie met Olieslagers 

Fotografie speelt een belangrijke rol in het filmpje. Ook tijdens 
WOI werd dit medium vaak gebruikt. Toen was er nog geen digitale 
fotografie. Merkte je op dat het slotbeeld van de film een ‘selfie’ was? 
Olieslagers maakte een foto van zichzelf met een… vogel! 
Ga aan de slag met foto’s van Olieslagers of von Richthoven (Google 

http://www.youtube.com/watch?v=7OD4mn1rZRY
http://www.nooitmeeroorlog.be/ lager/uitbreiding/aan het front/80.luchtgevecht
http://www.nooitmeeroorlog.be/ lager/uitbreiding/aan het front/80.luchtgevecht
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afbeeldingen) en maak een selfie met één van de vliegeniers. Wees 
creatief met schaar en papier of gebruik Photoshop.

Maak een webquest rond beide historische figuren

Zowel de Rode baron als Olieslagers speelden een belangrijke rol in 
WOI. Laat de leerlingen meer informatie opzoeken en een minipaspoort 
samenstellen bij elk van hen (naam, beroep, geboorteplaats, rol tijdens 
WO I, weetjes en opvallende eigenschappen…). Na het uitvoeren van 
deze opdracht breng je alle info in kaart. Bekijk het filmpje nogmaals. 
De leerlingen zullen gerichter kijken door de opgedane kennis. 
Is je tijd te beperkt om een webquest te maken? Dan kan je je klas in 
2 groepen opdelen en ze elk laten googelen op één van beide figuren 
om het paspoort op te maken. Baken de tijd af, bv. verzamel de info in 
15 minuten.

Toepassing van app Morfo 

Zie uitleg bij Heavy Traffic / Breng de personages uit het filmpje aan 
het praten!

Camera obscura 

Laat je leerlingen door een camera kijken zoals die van Olieslagers. 
Hoe je dit kan doen kan je uitgebreid bekijken op de website  
www.kidzlab.nl of www.goedprogramma.nl. Hoe werkt een camera 
en hoe werkt het oog: die vragen worden beantwoord in deze doe-
opdracht.

37

-
  

d
o

o
r

 k
in

d
e

r
o

g
e

n

HONGER
 5e leerjaar van de Bellevueschool Izegem

 www.youtube.com/watch?v=O6oTse7GHcw

  4 min. 32 sec.

 Eten

Info over het thema
Elke dag te eten hebben. In de oorlog was het niet evident. Naarmate 
de oorlog langer duurde, was er ook steeds minder en minder voedsel. 
De Duitse soldaten eisten ook vaak het eten op, waardoor er een groot 
voedseltekort ontstond. Wanneer er thuis geen eten meer was, konden 
de mensen gelukkig nog elders gaan. Er werden vaak voedselbonnen 
uitgereikt, waarmee (enkel) eten kon worden gekocht. Mensen, die 
geen voedselbonnen hadden, stonden in lange rijen om toch maar wat 
eten en soep te kunnen krijgen. Scholen organiseerden de ‘schoolsoep’. 
Kinderen en volwassenen raakten sneller uitgeput en ziek doordat ze 
niet genoeg aten.

http://www.goedprogramma.nl
http://www.youtube.com/watch?v=O6oTse7GHcw


38

-
  

d
e

 g
r

o
o

te
 o

o
r

lo
g

“Er was niet veel te eten tijdens de oorlog, maar er was wel iets waar 
ik echt verlekkerd op was. Het was een speciaal soort pannenkoeken. 
Dit is het recept: bewaar de schillen van de aardappelen, tot je er 
een hoop hebt. Maal ze fijn in de koffiemolen. Doe honing in het 
aardappelgruis. Neem dan een koekenpan en bak het mengsel. Als 
mama die aardappelkoeken bakte, was het feest.”

Fragment uit het dagboek van Margriet Debosschere

Info over de film
De voedseltoevoer valt stil door het aanhoudend oorlogsgeweld. De 
gevolgen voor het menselijk lichaam zijn nefast.

Over het creatieproces
De economie, de mens en de omstandigheden zijn de drie elementen 
waarop deze film is gebaseerd. Alles werkt als een geoliede machine... 
tot plots de omstandigheden veranderen. Twee elementen bepalen 
de stijl van de film: de objecten en tekeningen op kalkpapier. Het 
kalkpapier wordt gebruikt om een bepaalde stijl te verkrijgen door 
tekeningen of foto’s te omlijnen. Het contrast is ook een belangrijk 
verhalend element: de objecten verbeelden het mechanische en de 
tekeningen het menselijke/organische.

Vragenwaaier
 Welke geluiden uit de film zijn écht en welke zijn 

fantasiegeluiden? Vind je dat de geluiden goed gekozen zijn? 
Waarom wel of niet?  

 Animatiefilmpjes worden vaak gebruikt om dingen uit te leggen 
die je niet zomaar kan filmen, bijvoorbeeld voor de wetenschap 
of zoals in dit filmpje. Noem de dingen die je in het echt niet kan 
filmen, maar  die je wel ziet in deze film.

Opdrachten
Analyseer de twee luiken in de film

Merkten de leerlingen deel 1 en deel 2 op? Je krijgt zicht op de 
voedsel bedeling vóór de oorlog: die verloopt goed, er is toevoer van 
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gezond en gevarieerd voedsel met vlees en groenten, iedereen is  
gezond. Vanaf de tweede minuut keert alles om. Dan volgt de situatie 
tijdens WO I: gevechten, blokkades, de voedseltoevoer wordt beperkt, 
gevolg: geen eten beschikbaar, mensen eten ongezond (schoen!) en 
worden ziek, dit wordt gevisualiseerd in de maag en darmen, het hart 
wordt zwart. 
Laat de leerlingen deel 1 en deel 2 samenvatten aan de hand van 
trefwoorden. Schrijf ze op een blad of op het bord. Wat zagen ze en 
wat betekende het? Aten de mensen vroeger echt schoenen tijdens de 
oorlog of is dit bij wijze van spreken? Werden mensen ziek of gingen ze 
dood door het voedseltekort?

Speel een spel 

Welke gezelschapsspelen vinden je leerlingen leuk? Laat ze er enkele 
meebrengen van thuis (Zeeslag, Alexander de Grote, Risk…). Staan ze 
er bij stil dat sommige spelen gelijkaardige strategieën vereisen als 
in een oorlog? Verdedigen van land, voedselvoorraden, olie of andere 
grondstoffen. Verdedigen over land of op zee. Speel het spel en leg 
de link naar dit filmpje. Merk je bepaalde gelijkenissen? (spelbord en 
plattegrond in de film bv.)  

Tip 
Ganzenbord WO I met als thema de loopgraven.
www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie

Wapenstilstand: wafels bakken!

Op 11 november werd Wapenstilstand gevierd! Het einde van de oorlog! 
En dan was het feest. 
Hoe vier jij feest? 
Toen werden op heel wat plaatsen wafels gebakken. Bak er ook met 
je klas of de pannenkoeken van op pagina 36. Op die manier koppel je 
alvast ook een vrolijke noot aan het oorlogsverhaal. Een beetje muziek 
erbij? Lees dan de info over de fanfarekoffer!
Surf naar www.nooitmeeroorlog.be
Kleuter-> naar verhalenreeks ->Wapenstilstand-> suggesties

http://www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie
http://www.nooitmeeroorlog.be
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ZUSTERLIEFDE
 Klas 17 van de Zonnebloemschool, Izegem (buitengewoon onderwijs)

 www.youtube.com/watch?v=khp45-300Tg  

  3 min. 49 sec.

 Kinderarbeid, school

Info over het thema
In 1914 is de leerplicht ingevoerd. Oorlog of niet, tijdens de oorlog 
gaan de lessen gewoon door. Hoewel… echt makkelijk is het niet. 
Klaslokalen en schoolgebouwen worden met de regelmaat van de klok 
door de Duitse bezetter opgeëist als soldatenkwartier of hospitaal. De 
meeste leraars worden als soldaat opgeroepen of worden verplicht aan 
het werk gezet door de Duitse bezetter. Zelfs de leerlingen kunnen de 
lessen niet altijd bijwonen. Veel gezinnen zijn gevlucht naar Frankrijk 
of naar het binnenland. Kinderen tussen 3 en 16 jaar uit de frontstreek 
vertrekken naar schoolkolonies in Frankrijk en Zwitserland. Kinderen uit 
armere gezinnen moeten soms thuis helpen werken. Elke frank telt om 
het gezin voedsel, kleren, huisvesting... te geven. En de leerlingen uit 
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de hoogste klassen: die worden gemobiliseerd voor het front!
Lees op www.kindereninbezetgebied.be via ‘Personen’ een 
dagboekfragment van Marcel Decorte. Hij vertelt over zijn reis naar een 
kolonie in Zwitserland.

Info over de film
Een groep kinderen vertrekt met de trein uit België richting Frankrijk. 
Ze worden er opgevangen en krijgen er les in een schoolkolonie. Algauw 
blijkt dat het dagelijks leven bij de zusters niet echt een makkie is… 

Over het creatieproces
Zusterliefde is een bijtende satire op de situatie waarin kinderen 
terechtkwamen tijdens de oorlog. Zij ondervonden vaak de indirecte 
gevolgen van het geweld: weg gestuurd worden, eenzaamheid, slecht 
eten, kinderarbeid.... Maar dat mocht niet gezegd worden, alle brieven 
werden immers nagelezen! De stilering van de film contrasteert met de 
inhoud. De kinderfiguren, gemaakt van oude postkaarten, lijken te zijn 
weggelopen uit een lieflijk kinderverhaal.

Vragenwaaier
 Komen de beelden overeen met de woorden in de brief? Verklaar!
 Waarom wordt de werkelijkheid verdraaid? Waarom zou een kind 

liegen in zijn of haar brief? 
 Wie stuurt de kinderen bij het schrijven van de brief? Wanneer 

merk je dat in de film? (De zusters verplichten de kinderen  
bepaalde woorden op te nemen in de brief.)

 Kan jij je voorstellen dat je gedurende een hele periode in een  
ander land moet gaan leven, zonder je ouders?

Opdrachten
Creatief met de voice-over

Kennen jullie de term ‘voice-over’? Wat betekent dit? Dit is een stem 
die in een film of tv-programma buiten het beeld commentaar geeft. 
Laat de leerlingen een nieuwe voice-over inspreken bij het filmpje 
‘Zusterliefde’! Ga creatief aan de slag en maak je eigen versie van het 
verhaal. Vertel je in jouw versie de waarheid? Merk je hoe de betekenis 

http://www.youtube.com/watch?v=khp45-300Tg
http://www.kindereninbezetgebied.be
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van beelden verandert door de voice-over? Neem de stem synchroon op 
met het filmpje (zet het volume op stil, ook bij het afspelen van jullie 
versie).

Tip!
Opname van een voice-over met je smartphone en een deken. 
Bekijk het filmpje op YouTube ‘how to record a great voiceover with 
an iPhone’. Daarin wordt getoond hoe je via de opnamefunctie op je 
iPhone heel makkelijk een kwalitatieve voice-over kan maken, mits 
gebruik van een stevig deken die alle ruis weg filtert.

‘Ik hoop dat je me nog zult herkennen als ik terugkom.’

Hoe zie je de kinderen evolueren doorheen de film? Hoe wordt dit in 
beeld gebracht. Bij aankomst worden hun persoonlijke spullen en kledij 
afgenomen, ze gaan op in de groep. Hoe zou jij dit ervaren? 

Opdracht
Wat neem je mee als je moet vluchten en je slechts één rugzak kan 
vullen? Welke spullen zijn voor jou belangrijk en vertellen iets over 
wie je bent? Laat de kinderen eventueel een echte gevulde rugzak 
meebrengen naar school. 
Je kan de leerlingen ook vragen vijf spullen te selecteren en daar 
een foto van te maken. Verzamel alle foto’s (anoniem) en bekijk ze 
klassikaal. Kunnen de leerlingen raden bij wie de spullen horen? Start 
een gesprek over identiteit. 

‘Zie ook vluchten vandaag’ bij “Liefste”.
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SMOKKELROUTE
 6de leerjaar van de VBS De Regenboog, Ingelmunster

 www.youtube.com/watch?v=xEiuFgrPy2c 

  3 min. 52 sec.

 Geld verdienen, smokkelen

Info over het thema
De Duitsers eisten zoveel mogelijk etenswaren, waardevolle voorwerpen 
en vee op om hun leger te kunnen onderhouden. Wie kennissen had over 
de grens probeerde daar wat extra eten te vinden, meestal in ruil voor 
iets waardevols. In 1915 hadden de Duitsers er genoeg van dat iedereen 
zomaar de grens kon oversteken, daarom bouwden ze een elektrische 
versperring op de grens met Nederland. Deze versperring werd de 
dodendraad genoemd. De dodendraad bestond uit palen waaraan enkele 
elektrische draden waren bevestigd. Op deze draden zat een dodelijke 
elektriciteitsspanning. Dit maakte het smokkelen zeer moeilijk. Toch 
vonden vele smokkelaars allerlei middelen en manieren uit om de 
dodendraad te kunnen passeren, dit liep jammer genoeg niet altijd goed 

http://www.youtube.com/watch?v=xEiuFgrPy2c
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af. Tijdens de oorlog werd er veel voedsel gesmokkeld, maar ook zeep, 
dieren, linnen, steenkool, petroleum en brieven. 
“Samen met enkele vriendinnen werk ik bij de Duitse bevoorrading. Op 
een dag kon ik in het geniep 124 pekelharingen meesmokkelen naar huis. 
Mijn mama had nog maar net een baby gekregen. De baby was amper 
één jaar oud en was ziek. Toen de dokter langskwam, moesten we hem 
betalen. Hij zag dat we haring in huis hadden en smeekte ons bijna om 
er enkele te krijgen. In ruil voor enkele haringen kon hij ons wit meel 
geven. Met dit meel kon er voeding voor de baby gemaakt worden. Dit 
was zeer interessant, want het was oorlog en eten is dan meer dan 
welkom!”

Fragment uit het dagboek van Julie Cattryse

Info over de film
In oorlogstijd is een konijn goud waard. Een goochelaar gebruikt zijn 
handigheid om er een te bemachtigen. We volgen het dier langs zijn 
avontuurlijke smokkelroute. Zal het in een oven belanden of kan het 
zijn lot nog keren?

Over het creatieproces
Het leven tijdens WO I wordt verteld vanuit het standpunt van 
een konijn. Net als de mensen heeft het maar één doel voor ogen: 
overleven. Hiervoor werd er zelfs gestolen en gesmokkeld. Hier 
werd gebruik gemaakt van de klassieke leg animatie met enkel ‘live’ 
elementen (de handen). Er werd gekozen voor een heldere stijl. De 
achtergronden en personages werden gemaakt uit beschilderd papier, 
met één eenvoudige zwarte of witte lijn.

Vragenwaaier
 Welk huisdier heb jij? Hoe zou jij dat over de grens smokkelen?
 Hoe zou jij het woord ‘smokkelen’ omschrijven?
 Wat werd er in oorlogstijd nog gesmokkeld?
 In een film volg je wat de personages meemaken. In deze 

animatiefilm zie jij als kijker ook nog een paar dingen die de 
personages in de film zelf eigenlijk niet kunnen zien. Kan je 
ontdekken wat dit is? (We zien het konijntje door de objecten heen, 
we zien ‘onder de grond’ en we zien echte mensenhanden die bv. de 
hoeden verwisselen.) 45
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 De personages hebben maar twee verschillende kleuren gekregen, 
zoals in een schaakspel. Waarom is dat denk je, hebben die kleuren 
een betekenis?

Opdrachten
Smokkelaars in de klas

Alle leerlingen krijgen een object dat tijdens de oorlog gesmokkeld 
werd. Dit hoeven geen voorwerpen te zijn uit die tijd. Het kunnen 
perfect hedendaagse voorwerpen zijn. De leerlingen verzinnen wat 
het voorwerp is en waarom het gesmokkeld moest worden. Start een 
dialoog. Laat enkele leerlingen zo’n voorwerp door de klas smokkelen, 
slagen ze in hun opzet? Zorg dat niet geweten is wie smokkelt.

Schrijf een elfje

De leerlingen schrijven een ‘elfje’ over het thema ‘smokkelen’. Van 
het elfje wordt er een woordbeeld gemaakt. Een elfje is een gedicht 
opgebouwd uit 11 woorden: op de eerste regel komt één woord, op 
de tweede regel twee woorden, dan drie woorden, vervolgens vier 
woorden en als laatste opnieuw één woord. Een elfje is een beknopte 
vertaling van de beleving van het thema in een minimum aan woorden. 
Het kan abstract zijn, zonder logica.

Suggestie

Gebruik bij deze opdracht enkele beelden uit de oorlog of verwijs naar 
een beeld uit het filmpje als inspiratiebron. 
Voorbeeld van twee elfjes die kinderen schreven rond De mythe van 
Polyphemus.

Hoe zou jij een konijn verstoppen in… 

De leerlingen krijgen voorwerpen en moeten voorstellen doen waar 
ze in het voorwerp een konijn zouden verstoppen! De leukste ideeën 
worden ook uitgetekend! Samen vormen ze een grote collage zoals in 
een prent van ‘Waar is Wally’!

Boos 
Woedend zijn 
Nooit meer blij 
verbrand is mijn oog 
Niemand! 

Pijn 
Veel tranen 
niemand is hier 
boomstam in mijn oog 
Blind 



DE JACHT OP HET BEEST
 3de graad van VBS Madonna en Sint-Juliaan

 www.youtube.com/watch?v=h5lkvfa--1o

  5 min. 50 sec.

 Propaganda

Info over het thema
Propaganda wil de publieke opinie beïnvloeden om aanhangers te 
winnen voor bepaalde opvattingen of standpunten. Men benadrukt 
selectief enkele feiten, andere laat men bewust achterwege. 
Propaganda gebeurt met affiches, cartoons, toespraken, filmpjes…
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“Het was in de zomer van 1915 toen de Engelsen propagandabriefjes 
uitstrooiden boven de vijandelijke linies. Achiel en ik waren juist op 
het veld en hoorden de vliegtuigen naderen. We zagen iets zwarts naar 
beneden komen en dachten dat het bommen waren. Maar opeens vloog 
het open en zagen we allemaal kleine zwarte vlekjes, die langzaam 
naar beneden dwarrelden. Het waren briefjes om ons moed in te 
spreken en om te vragen om de Duitsers zoveel mogelijk te saboteren. 
Soms werden er uit die vliegtuigen ook kleine ballonnetjes gegooid, met 
mandjes waarin jam zat. Er stak een briefje bij van de Engelsen om uit 
te leggen dat zij dat thuis op hun boterham aten.”

Fragment uit het dagboek van Sylvère Dezegher

Info over de film
Basis voor het verhaal zijn twee affiches: één waarop de Duitsers zijn 
voorgesteld als wilde apen en één waarop het Britse rijk is afgebeeld 
als een octopus. Twee kinderen zien deze posters in hun stad hangen. 
Allebei besluiten ze op jacht te gaan naar het ‘monster’ van de 
tegenpartij. Uitgerust met een val en een net gaan ze op pad.
Alle personages in de film zijn uitgeknipt uit propaganda-affiches. De 
volksliederen werden gezongen door de klassen van VBS Madonna en 
Sint-Juliaan. Ze vormen een knipoog naar de ‘Mythe van Langemarck’. 
(Zoek op internet wat deze mythe precies is.) Bij deze animatiefilm 
werd voor het artistieke proces inspiratie gehaald uit Britse en Duitse 
affiches die de tegenpartij als monsters afbeelden.

Vragenwaaier
 Wie is de octopus? Waarom?
 Wie is de aap? Waarom?
 Waarom lachen de kinderen op het einde van het verhaal?
 Hoe wil het meisje de aap vangen? Hoe gaat de jongen dat doen?
 In dit filmpje zien we de jongen en het meisje om de beurt. Op 

het einde van de film zien we ze tegelijk. Zijn de jongen en het 
meisje dan ook op dezelfde plaats? Op welke momenten wel of 
niet? (Wanneer de kinderen in de val lopen, zien we ze tegelijk in 
beeld terwijl ze zich elk in een andere loopgraaf bevinden. Tussen 
het meisje en de jongen zit een witte balk: dit is een gespleten 
scherm, ofwel splitscreen.)

47



48

-
  

d
e

 g
r

o
o

te
 o

o
r

lo
g

Opdrachten
Propaganda affiche ontwerpen

Neem een nieuwsbron en laat de leerlingen elk één onderwerp kiezen 
uit de actualiteit. Vervolgens maken ze er een woordweb rond. Voeg 
associaties toe. Het gekozen onderwerp komt op een poster. Kunnen 
de leerlingen een boodschap verbinden aan hun woordweb? Bv. ‘Red 
het land’ of ‘Pas op!’. Bespreek vervolgens het begrip ‘metafoor’ 
(=beeldspraak). 
De leerlingen bedenken mogelijke metaforen voor hun onderwerp. De 
metafoor wordt getekend (enkel lijnen, geen opvulling!). Op een ander 
blad wordt een achtergrond gemaakt, zoek inspiratie bij bestaande 
propaganda posters. Laat je leerlingen bewuste keuzes maken in 
kleurgebruik enz. Zorg dat de poster bestaat uit  drie lagen: de 
achtergrond, de getekende metaforen en de tekst. Knip de metafoor uit 
en kleef die op de achtergrond. Voor de tekst kan je werken met stevig 
papier of karton waarop de leerlingen twee horizontale lijnen tekenen 
waarin de boodschap komt te staan in uitgesneden dikke letters. Je 
kan de tekst bv. stempelen op de poster. Hang ze op en bespreek de 
metaforen, boodschappen en het kleurgebruik met de leerlingen. 

Jezelf voorstellen als een dier 

Ga met je leerlingen op zoek naar andere propagandaposters (met 
dieren) laat ze er een uit pikken dat hen aanspreekt, ze moeten kunnen 
vertellen waarom. 
Start muziek op (breng eventueel filmmuziek mee) laat de leerlingen 
bewegen zoals hun gekozen dier. Wanneer de muziek stopt, staan ze 
stil. Kunnen de andere leerlingen raden welk dier de klasgenootjes 
kozen? Tip: je kan ook met de axenroos werken.

App Colar Mix

Met deze app kan je tekeningen downloaden, afprinten en inkleuren. Er 
zijn een aantal dieren beschikbaar (vogels, een haai, dino...). Door deze 
na het inkleuren te scannen met je tablet komen ze tot leven in 3D. De 
figuren hebben ook effectief de kleuren die jij gebruikte!
Bekijk een infofilmpje op YouTube met de zoekterm ‘colAR Mix  
Trailer’ of via colarapp.com (beschikbaar voor Apple en Android)
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RECONSTRUCTIE
 Graadsklas van GVBS Staden

 www.youtube.com/watch?v=00SzUMNPHek 

  4 min.10 sec.

 Herdenking en wederopbouw

Info over het thema
Na de wapenstilstand kwamen de mensen na een tijd terug van de 
plaats waarheen ze gevlucht waren. Meestal vonden ze een hoop puin 
op de plaats van hun huis. Het was natuurlijk de bedoeling om hun 
huis opnieuw op te bouwen, maar dat was niet zo gemakkelijk. Eerst 
woonden ze in een verblijf gemaakt van gevonden materiaal: hout, 
golfplaten... Langzaamaan werden de eerste stenen huizen gebouwd. 
Men bouwde de huizen in dezelfde stijl als voor de oorlog. Deze stijl 
wordt zelfs de wederopbouwarchitectuur genoemd.

Informatie over de film
Op de laatste dag van de oorlog verliest een soldaat zijn neus. De 

http://www.youtube.com/watch?v=00SzUMNPHek
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verdwenen neus is een metafoor voor de aangerichte vernieling en 
een link naar de ontwikkelingen in de plastische chirurgie na WO I. 
De man-zonder-neus doorloopt verschillende mentale stappen in de 
wederopbouw. Terugkeer naar huis, een voorlopige oplossing zoeken 
(overleven), de littekens onaangeroerd laten (zodat we niet vergeten), 
verder gaan met het leven (wederopbouw), herdenking (een monument 
voor zijn neus).
Deze animatiefilm is gekoppeld aan de kunststroming ‘Dadaïsme’, die 
ontstond op en rond het einde van WO I.

Vragenwaaier
 Hoe probeert de man in het filmpje zijn neus op te lappen?
 Hoe krijgt hij een nieuwe neus?
 Wat is er vreemd aan de verpleegster?
 Wat gebeurt er met de stad? Waar komen de geluiden vandaan?
 Symboliek: de man staat symbool voor een land na de oorlog. Hoe 

verklaar je dat? (gebruik bovenstaande informatie)

Opdrachten
Maak een zelfportret

Haal creatieve inspiratie uit het filmpje en ga aan de slag om een  
gezicht te maken door ogen, neus, mond uit boekjes te knippen. Je kan 
ook letters toevoegen, of maak een volledig lijf.

Zelfportret in beweging

Neem een digitale camera. Draai het schermpje zodat de gefilmde  
zichzelf ziet. Sta met je gezicht heel dicht tegen de lens van de  
camera. Je ziet je eigen gezicht in close-up op het scherm. Vertel aan 
de hand van je afbeelding op het schermpje wat je leuk vindt aan je 
gezicht en wat minder leuk. Neem dit op. Achteraf bekijken jullie met 
heel de groep de filmpjes (vraag respect bij de leerlingen). Sla bij de 
bespreking de brug naar het filmpje, het thema plastische chirurgie 
vroeger en nu. Zou jij iets aan je lichaam willen veranderen? Wees 
waakzaam voor gevoeligheden bij bepaalde leerlingen.

Boem, Paukeslag van Paul van Ostaijen 

Maak de vergelijking tussen het filmpje en het gedicht! Welke 
gelijkenissen merk je op?

Het landschap getuigt

Het landschap dat 100 jaar geleden deel uitmaakte van het front gebied 
van de Eerste Wereldoorlog veranderde in een puzzel van huizen. Er 
is in die honderd jaar zoveel veranderd. Hierdoor zijn veel sporen 
verloren gegaan. Toch zijn er vele overblijfselen die ons  
herinneren aan deze tragische periode uit onze geschiedenis.  
We denken aan bunkers, schuilkelders, munitieopslagplaatsen,  
militaire begraafplaatsen.. We kunnen er niet naast kijken. Laat je 
leerlingen online afbeeldingen zoeken van de landschappen vroeger  
en nu. Vergelijk ze! Plannen jullie een uitstap naar een 
herdenkingsplaats of monument? Laat je leerlingen dan foto’s nemen 
van de dingen die hen belangrijk lijken. Zoek eventueel deze plekken 
op via de website www.wegwijzerwoi.be

* Deze opdracht is geïnspireerd op een blaadje uit de Muzische Scheurkalender van Kunst in 
Zicht. Benieuwd naar deze publicatie vol kunstzinnige inspiratie? Via deze weblink vind je alle 
info, en kan je een exemplaar met 201 kunsteducatieve opdrachten bestellen:  
www.kunstinzicht.be/publicaties/muzische-scheurkalender
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http://www.wegwijzerwoi.be
http://www.kunstinzicht.be/publicaties/muzische-scheurkalender
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PARTNERS  
DE GROOTE OORLOG 
DOOR KINDEROGEN
Diverse partners waren betrokken bij het ontwikkelen van De 
Groote Oorlog door kinderogen. Lees hier van elke partner een 
korte introductietekst en een greep uit hun aanbod basisonderwijs, 
aarzel niet om ook hun websites te bezoeken voor meer info.

Provincie West-Vlaanderen, Netwerk Oorlog En Vrede 
In 2002 besliste het provinciebestuur van West-Vlaanderen om alle 
initiatieven rond de oorlogsthematiek te verenigen in een provinciaal 
netwerk, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”. Het initiatief wordt mee 
gedragen door partners in de Westhoek zelf (musea, verenigingen, lokale 
besturen, enz.). In de aanloop naar de herdenkingsperiode 2014-2018 zet 
het netwerk volop in op het aspect “Leren uit oorlog”. Belangrijk daarbij 
is dat het verhaal van de oorlog omgebogen wordt naar een verantwoorde 
herinnering en een duidelijke vredesboodschap. 
Alle info over dit aanbod is te vinden op: www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie

Kidscam
KIDSCAM is een mobiele animatiefilmstudio voor kinderen en jongeren. 
Kinderen coachen om op artistieke wijze hun leefwereld te “verbeelden”, 
staat centraal in de werking van KIDSCAM. In elk traject doorlopen de 
kinderen alle stappen van filmrealisatie onder begeleiding van professionele 
audiovisuele kunstenaars met een ruime educatieve ervaring. KIDSCAM 
begeleidt artistieke projecten in scholen, het jeugdwerk en in het brede 
culturele en artistieke veld. Alle info op www.kidscam.be

Lessen In Het Donker
Lessen in het donker maakt scholen warm om goeie films te gebruiken bij 
een lesinhoud en leerlingen te laten kennismaken met filmtaal. Jaarlijks 
kan je als leerkracht kiezen uit een prikkelend filmaanbod voor basis en 
secundair onderwijs. Er staan vertoningen gepland op verschillende locaties, 
verspreid over heel Vlaanderen. Lessen in het donker biedt bovendien 
een fijn kortfilmpakket aan, met daarin een lesbundel vol interessante 
methodieken, nl. Kleine helden en rare kwasten. Alle info vind je op  
www.lesseninhetdonker.be	

Co7
Sinds 2009 is Erfgoedcel CO7 actief als regionale erfgoedcel voor de 
zuidelijke Westhoek. Erfgoedcel CO7 wil alles in het werk stellen om het 
cultureel erfgoed van de regio Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, 

Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke uit de marge én voor het 
voetlicht te halen. Dit kan door ondersteuning te bieden, maar ook door 
eigen projecten uit te werken. Samenwerking met lokale partners en het 
inspelen op reeds bestaande initiatieven zijn hierbij cruciaal. Meer info: 
www.erfgoedcelco7.be

Stad Brugge
Het Bruggemuseum is het stadsmuseum van Brugge. Dit betekent dat Brugge 
en zijn cultureel erfgoed centraal staan in de werking. Het Bruggemuseum 
toont de stad door middel van de collecties, verhalen, inhoudelijke 
invalshoeken en projectwerking en maakt de stad op die manier leesbaar. 
Het museum verdiept de ervaring van de stad voor bewoners en bezoekers. 
Educatief aanbod BaO: een inspiratiebundel (beschikbaar via  
www.brugge1418.be) brengt inhoud en voorbeeldlessen over WO I in Brugge.

Erfgoedcel Terf
Erfgoedcel TERF is een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
van zeven gemeentes (Roeselare, Izegem, Hooglede, Moorslede, 
Lichtervelde, Ingelmunster en Staden) rond erfgoed. Samen met de vele 
erfgoedvrijwilligers ontsluiten ze het rijke lokale erfgoed voor het grote 
publiek. Door het ontwikkelen van educatieve pakketten en het uitbouwen 
van een ondersteuningsbeleid stimuleren ze de erfgoedreflex bij zowel 
kinderen, jongeren als ouderen.De interactieve website www.kinderen-
inbezetgebied.be laat toe om in de klas te werken rond de verschillende 
thema’s van de Eerste Wereldoorlog. 

Stad Kortrijk 
In Kortrijk wordt er gemikt op jonge speurders die zich willen inleven in het 
verhaal van een WO I-spion. De tentoonstelling “In het spoor van een spion” 
in Kortrijk 1302 leert hen er alles over: beluister de geheime boodschappen 
aan de telefoons, speel mee en leer je plan trekken in het door Duitsers 
bezette Kortrijk. 

EINDTERMEN OPLIJSTING
Hieronder lijsten we een greep uit de eindtermen muzische 
vaardigheden op, waarrond dit project werkt. 

De leerlingen kunnen
1.  Muzische vorming - Beeld
1.1* door middel van kunst- en beeldbeschouwing een persoonlijk 

waardeoordeel ontwikkelen over beelden en beeldende kunst van 
vroeger, van nu en van verschillende culturen.

1.3 beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch 
tegenover staan.

1.4* plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten 
van wat beeldend is vormgegeven.

http://www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie
http://www.kidscam.be
http://www.lesseninhetdonker.be
http://www.erfgoedcelco7.be
http://www.brugge1418.be
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1.5 beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en 
gereedschappen en materialen hanteren om beeldend vorm te geven 
op een manier die hen voldoet.

2.  Muzische vorming - Muziek
2.1 muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de 

geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek: 
Klankeigenschap functie/gebruikssituatie.

2.2 improviseren en experimenteren, klankbronnen en 
muziekinstrumenten uittesten op hun klankwaarde en in een muzikaal 
(samen)spel daarvan gebruik maken.

3.  Muzische vorming - Drama
3.1* genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde culturele 

activiteiten.
3.2 spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen 

woord en beweging de expressie kan vergroten.
3.3 geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of 

voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of dramatisch 
weergeven.

4.  Muzische vorming - Beweging
4.2 een eenvoudig bewegingsverhaal opbouwen met als vertrekpunt iets 

wat gehoord, gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt wordt.

5.  Muzische vorming - Media
5.1 beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en minder 

geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen.
5.2 ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een nieuw 

geluid steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen.
5.3 soorten van eenvoudige hedendaagse audiovisuele opnamen en 

weergavetoestellen (informatiedragers) aanwijzen, benoemen en ze 
creatief bedienen.

5.4 een eigen audiovisuele taal gebruiken en het massale audiovisuele 
aanbod een relativerende plaats toekennen.

5.5 eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld 
herkennen, onderzoeken en vergelijken.

6.  Muzische vorming - Attitudes
6.1* blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
6.2* zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.
6.3* genieten van het muzisch handelen waardoor hun 

expressiemogelijkheden verruimen.
6.4* vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun 

creatieve uitingen tonen.
6.5* respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen 

en andere culturen.

* De attitudes werden met een asterisk (*) aangeduid.
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www.nooitmeeroorlog.be
www.kidscam.be
De muzische scheurkalender  
van Kunst in Zicht
Deze organisatie ontwikkelt actieve 
kunsteducatieve projecten. Alle info 
ontdek je op www.kunstinzicht.be  
of kan je opvragen via  
info@kunstinzicht.be en 014 47 23 35
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EVARIST
VBS ’t Fort, Kortrijk
JOHNNY 
VBS Houthulst
HELDENLOON 
VBS Oostnieuwkerke
ALLO LO 
VBS Oogappel, Lo-Reninge
HET VLUCHTELINGSKE 
VBS ’t Brugske, Dadizele
LIEFSTE, 
GBS Hooglede
HEAVY TRAFFIC
Popsjot (jeugddienst Poperinge) 
i.s.m. WO I-cel Stad Poperinge
DIKKE BERTA EN LANGE MAX
GVBS De Lisblomme, Lissewege
DE WITTE BARON
Het Open Groene, Marke
HONGER 
Bellevueschool Izegem
ZUSTERLIEFDE 
Zonnebloemschool, Izegem
SMOKKELROUTE
VBS De Regenboog, Ingelmunster
DE JACHT OP HET BEEST 
VBS Madonna en Sint- Juliaan 
RECONSTRUCTIE
GVBS Staden

is een samenwerking 
tussen de provincie 
West-Vlaanderen,  
Erfgoedcel TERF, CO7,  
stad Brugge, stad Kor-
trijk, KIDSCAM en Lessen 
in het donker. Voor dit 
project werden de handen 
in elkaar geslagen om 
14 WOI thema’s te laten 
verfilmen door leerlingen. 
De leerlingen (3e graad 
basisonderwijs) maakten 
een eigen interpretatie 
van het thema en kozen 
ook een bepaalde stijl 
waarin ze het filmpje 
maakten. Dit educatief 
pakket verzamelt deze 
filmpjes, aangevuld met 
achtergrondinformatie, 
filmanalyse en heel wat 
originele muzische  
suggesties.


