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Beste leerkracht van de bovenbouw,
Van harte bedankt om met je leerlingen actief aan het Kraterfront deel te 
nemen.
Met deze handleiding hopen we je nog beter op weg te kunnen helpen.
Let wel, dit is een vrijblijvend stappenplan: het staat je natuurlijk volledig vrij 
om de zaken anders aan te pakken.

Met dit project willen we volgende doelen bereiken met je leerlingen:
 De leerlingen ervaren en begrijpen dat een oorlog een blijvend litteken nalaat in het 
leven van de mens en zijn natuurlijke omgeving.

 Ze begrijpen de oorzaken en gevolgen van de Mijnenslag en ervaren via getuigenissen 
en poëzie dat een oorlog verschrikkelijk is.

 Ze kunnen kaarsen creatief versieren en hierin eigen gevoelens leggen, associaties 
met vrede maken...

 Ze begrijpen en ervaren dat de kaars een oorlog herdenkt en een lichtteken kan zijn 
voor meer vrede. 

Met dit pakket werk je aan verschillende eindtermen uit het leergebied wereldoriëntatie. 

De leerlingen 
3.5 kunnen historische elementen in hun omgeving situeren in de juiste tijdsperiode aan 
de hand van een tijdband.
3.8 kunnen aan de hand van  littekens in het landschap illustreren dat de geschiedenis 
deze omgeving beïnvloedde.
3.9. tonen belangstelling voor het verleden, hier en elders.
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Uitbreiding 
2 tot 3 lestijden

a. ‘Horen, zien en voelen’
Leerlingen lezen korte getuigenissen over 7 juni 1917 en oriënteren die op een kaart. Op die manier kunnen ze inschatten tot 

hoe ver men die mijnenslag heeft opgemerkt.

b. Tekenen: ‘Father William Doyle’ 
Leerlingen maken een tekening van ‘de Mijnenslag’ op basis van de getuigenis van Father William Doyle.

c. ‘Duizend soldaten’ 
Willem Vermandere

Beluister met je leerlingen dit veelzeggende lied. Je kunt het ook in kleine groepjes op Youtube laten bekijken. Daarvoor raden 

we volgende film aan (met veelzeggende beelden) https://www.youtube.com/watch?v=6Swo6WhdbSY 

Bespreek samen in je groepje. Klopt het wat er in het lied staat dat tegenwoordig enkel wapens worden gebruikt om oorlog 

te beletten?

d. ‘Conflictenteller’ 
Bekijk met je groepje de kaart op www.conflictenteller.nl. Ontdek je conflictgebieden waar je niets van wist? 

Voor de oudsten: ga verder naar het onderdeel ‘verteller’ en bekijk en of beluister de verhalen over Kosovo, het land van 

Shelbatra. (http://conflictenteller.nl/verteller/kosovo.html )

e. Knip en leesoefening: ‘Er was eens… een zomereik’ 
Leerlingen knippen ‘vredesgebeurtenissen’ uit, zoeken het bijhorende jaar op en kleven dit op de juiste plaats. 

f. ‘Over vogels’  
In heel veel gedichten die tijdens de oorlog werden geschreven komen vogels aan bod. Vogels, altijd maar vogels, ondanks het 

gebulder van kanonnen, het gekletter van obussen en shrapnels. Ontdek en bespreek hoe dit komt.

g. ‘En wat lezen we in de kranten?’ 
De Belgische Standaard

Lees een artikel uit de krant van 9 juni 1917, kort na de Mijnenslag. Het beschrijft de gebeurtenissen van 7 juni 1917. Zet  

een beschrijving op papier van wat er bij jullie gebeurde op 7 juni 2017, 100 jaar na datum. Post deze krantenartikelen op  

www.Kraterfront.be of op de Facebookpagina van ‘WOI in de klas’! Bekijk de kranten van vandaag: wat verschijnt er 100 jaar 

na datum zoal in de krant?

h. Kosovo: ‘krantenartikelen; en vandaag?’
Lees de krantenartikelen in kleine groepjes. Verdeel de krantenartikelen zo, dat elk groepje een ander krantenartikel krijgt. Laat 

de leerlingen hun artikel kort samenvatten en voorstellen voor de groep.

Laat de oudsten ook de reportages of documentaires over de conflicten bekijken.
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HOREN, ZIEN EN VOELEN…

Laat de leerlingen voor deze opdracht in kleine groepjes samen werken.

Op 8 juni, de dag na de Mijnenslag, schreef de Britse krant The Times dat de Britse premier Lloyd George tot zijn grote 

 genoegen de schok had gevoeld en de kanonnen had horen bulderen. Hij verbleef toen op zijn landgoed in Walton Heath, 

Surrey, in vogelvlucht ongeveer 220 kilometer verwijderd van de plaats van het gebeuren. Om niets van het spektakel te 

missen, had George zich voor de zekerheid om 3 uur laten wekken, aldus The Times, maar blijkbaar waren de omwonenden 

van Walton Heath en kabinetsmedewerkers van de premier in Londen ook ‘door het hevige gebulder van kanonnen gewekt’. 

Klopt dit verhaal? 
Lees onderstaande getuigenissen en trek zelf je besluit…

OPDRACHT

1. Lees de getuigenissen.

2. Noteer onder de getuigenis hoe ze de Mijnenslag hebben ervaren:

 weet van NIETS

 kon het HOREN

 kon het HOREN en VOELEN

 kon het HOREN, VOELEN en ZIEN 

3. Bij elke getuigenis staat een letter.

Neem het kaartje en je stiften.

Schrijf de letter van de getuigenis in de juiste kleur op de plaats waar de schrijver zat:

 BLAUW : weet van NIETS

 GROEN : kon het HOREN

 ORANJE : kon het HOREN en VOELEN

 ROOD : kon het HOREN, VOELEN en ZIEN

© In Flanders Fields Museum
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a. Achiel Van Walleghem – Reningelst

Wat een helse muziek, wat een gruwelijk schouwspel! Duizenden kanonnenbliksems en -slagen per minuut onder de vuurregen 

en kletterende ontploffingen van obussen en shrapnels. Och, ware het geen mensenslachterij, men zou het ‘prachtig’ noemen.

ERVARING: ………………………………………………….........................................................……………….......…………..

b. Virginie Loveling – Gent

in de broeierige onweerslucht ‘uit de richting achter ons’ klonken verschillende dreunen.

ERVARING: ………………………………………………….........................................................……………….......…………..

c. Joseph Coppieters – Loppem

Er voltrekt zich in de verte een formidabele explosie waarvan de trillingen in opeenvolgende golven weergalmden.

ERVARING: ………………………………………………….........................................................……………….......…………..

d. Marguerite Ghyoot – Kortrijk

Nog maar eens een gewelddadige kanonnade vannacht, die haar hoogtepunt bereikte om ongeveer 4u deze ochtend. Het leek 

wel of de aarde volop aan het beven was…

ERVARING: ………………………………………………….........................................................……………….......…………..

e. Philip Gosse – Lijssenthoek

Wij bevonden ons hier bij Remy Siding, sliepen op de grond in onze tent, amper 15 km verwijderd, en we hebben er helemaal 

niets van gehoord.

ERVARING: ………………………………………………….........................................................……………….......…………..

f. Kurt Zehmisch – Komen

Vroeg, om 4.15 u, als ik nog half wakker in bed lag, hoorde ik 5 opeenvolgende explosies die aanvoelden als een aardbeving, 

en elke keer bewoog en beefde het huis een paar seconden.

ERVARING: ………………………………………………….........................................................……………….......…………..

g. Jean Verhoye – Marke

Verledene nacht bereikte het artillerievuur eene nog nooit gehoorde sterkte, een trommelvuur van d’ergste soort en van zeer 

zware geschutten.

ERVARING: ………………………………………………….........................................................……………….......…………..
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FATHER WILLIAM DOYLE

De Mijnenslag maakte een diepe indruk op 

de Ierse aalmoezenier Father William Doyle. 

Op 11 juni schreef hij zijn ervaringen neer.

“Stipt te drie uur tien ging er een diep, vlug 

gesmoord gezucht op; de grond voor mij 

werd opgeheven alsof een reus, uit zijn 

slaap opgestaan, zich een weg baande naar 

de oppervlakte der aarde; dan zag ik zeven 

ontzaglijke zuilen van rook en vlammen, 

honderden voet hoog, de lucht ingaan, terwijl 

duizenden kilo’s klei en stenen naar alle kanten 

werden geslingerd. 

Niet alleen beefde de aarde, maar zij werd voor-

en achteruit geschud, zo, dat ik moeite had om 

mij staande te houden.

De volgende dag reed ik over de kam, 

deels met de tank, en nooit zal ik de aanblik 

vergeten. Ik herinner mij zo goed hoe ik, bij het 

betreden van een betonnen schuilplaats nabij 

Spanbroekmolen, er vier Duitse officieren vond 

om een tafel gezeten – allen dood – getroffen 

door de weerslag. 

Zij hadden kunnen bezig zijn met kaartspelen. 

In de tas van een van hen vond men het 

afschrift van een bericht verzonden te 2u40  

’s nachts – 30 minuten voor het uur nul – en 

meldend ‘toestand betrekkelijk rustig’…”

Op 17 augustus 1917 kwam William Doyle bij 

de Frezenberg (Zonnebeke) om het leven. Een 

gekend graf heeft hij niet gekregen, zijn naam 

staat vermeld op het memoriaal op Tyne Cot 

Cemetery.
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DUIZEND SOLDATEN 

Willem Vermandere

als ge van ze leven in de westhoek passeert

deur regen en noorderwinden

keert omme den tied als g’ alhier passeert

den oorlog ga j’ hier were vinden

ja ‘t is den oorlog da ‘j hier were vindt

en ‘t graf van duizend soldoaten

altied iemands voader altied iemands kind

nu doodstille en godverlaten

laat de bom’n nu maar zwieg’n 

en dat ‘t gras niets verteld

en de wind moet ‘t ook maar nie zing’n

dat julder’n dood tot niets hè geteld

dat woaren al te schrik’lijke dingen

zeg ‘t goat al goed der is welvaart in ‘t land

en de vrede ligt vast in de wetten

we maken wel woapens maar met veel meer verstand

maar just om den oorlog te beletten

en grote raketten atoom in den top

we meugen toch experimenteren

we mikken wel ne keer naar mekaar zijne kop

maar just om ons ‘t amuseren

als ge van ze leven in de westhoek passeert

deur regen en noorderwinden

keert omme den tied als g’ alhier passeert

den oorlog ga j’ hier were vinden

ja ‘t is den oorlog da ‘j hier were vindt

en ‘t graf van duizend soldoaten

altijd iemands voader altijd iemands kind

duizend en duizend soldoaten

duizend en duizend soldoaten

duizend en duizend soldoaten

https://www.youtube.com/watch?v=6Swo6WhdbSY 
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ER WAS EENS… EEN ZOMEREIK

Werk samen in een kleine groep. Knip volgende gebeurtenissen uit en plak ze op de juiste plaats op de tijdlijn. Zoek gerust 

extra informatie op indien nodig!

Eerste Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

Oorlog in Kosovo

Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist. (Ghandi geboren in 1869, India)

Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fout ziet, bied dan je hulp aan.  

(Mandela geboren in 1918, Zuid-Afrika)

Ik heb een droom, dat ooit mijn 4 kinderen in een land zullen leven waar zij niet beoordeeld 

worden op hun huidskleur, maar op hun karakter. (M.L.King geboren in 1929, in USA)

VN = Verenigde Naties werd opgericht in 1945 door 51 landen met als doel veiligheid in de 

wereld te bevorderen.

Eén kind, één leerkracht, één boek en één pen kunnen de wereld veranderen.  

(Malala, geboren in 1997 in Pakistan)

Nobelprijs voor de vrede, voor het eerst uitgereikt in 1901, altijd op 10 december.

Ikzelf, geboren in…
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1760 de zomereik werd geplant in het kasteelpark

1780

1800

1820

1840

1860

1880

1900

1917 scherven van een vliegtuigbom treffen de boom

1920

1940

1960

1980

1994 laatste levensjaar van de boom

2000
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OVER VOGELS…

Vreemd toch…
in heel veel gedichten die tijdens de oorlog werden geschreven komen vogels aan bod.

Vogels, altijd maar vogels, ondanks het gebulder van kanonnen, het gekletter van obussen en shrapnels. Te midden van het 

oorlogsgedruis toch oog (en oor) hebben voor een klein, nietig schepseltje…

Vreemd?
Misschien net niet…

Wanneer je midden een totaal verschroeid, omgewoeld, aan splinters geschoten landschap zit en dan plots een vogeltje hoort 

fluiten… Het moet een onwezenlijk gevoel geven.

Beeld je het volgende in…
Je zit in de eerste lijn van de loopgraaf…

De hele nacht heb je er doorgebracht…

Turend in het duister naar wat mogelijk komen gaat…

Gedempt gekuch, gezucht, gevloek en gefluister van de andere manschappen…

Rommelend gedonder in de verte van de artillerie…

Maar voor de rest… doodse stilte.

En dan… 

Op het moment dat de dag aanbreekt, is het eerste wat je hoort dit :

https://www.youtube.com/watch?v=y9_mk2mSMao 

Een leeuwerik!
Deze vogel doet, ondanks alles, gewoon wat hij al altijd heeft gedaan, van zodra het ochtendgloren aanbreekt: zingen.

Het lijkt moeilijk te vatten. Gelukkig bestaan er op zo’n momenten dichters die de woorden vinden om dit te omschrijven.  In 

veel gedichten duikt de leeuwerik op, maar ook de koekoek, het roodborstje, …
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De Redmondwandeling

Eén van de slachtoffers van 7 juni 1917 was William Redmond uit Ierland.

Hij raakte zwaargewond, werd nog geëvacueerd maar kwam tenslotte toch om het leven.

Vandaag vind je zijn graf in Loker.

Elk jaar herdenken de vrienden van het In Flanders Fields Museum dit moment.

Telkens op 7 juni, iets voor 4 uur in de ochtend, verzamelen ze aan één van de kraters. Van daaruit volgt een 

wandeling langs het traject waarlangs William Redmond werd geëvacueerd. De tocht eindigt aan zijn graf.

Dat moment, om 4 uur bij de krater, blijft een uniek gebeuren.

Het is het moment dat de dag aanbreekt en de natuur wakker wordt.

De eerste vogel die je op dat moment hoort, is de leeuwerik.

Van bij het eerste ochtendgloren, schiet die vogel de lucht in en begint hij te zingen…

Het besef dat exact op diezelfde plaats, zoveel jaar ervoor, de boel ontplofte, maakt het zoveel aangrijpender…
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EN WAT LAZEN WE IN DE KRANT?

Het Engelsch offensief om Yper begonnen

Gelijk wij het van voor drie dagen deden voorzien, hebben de Engelschen, na eene voorbereidende beschieting der duitsche 

stellingen, die dagen duurde, het offensief genomen voor YPER.

Het ambetelijk bericht meldt : “Dezen morgen om 3.10 uren zijn wij ten aanval getogen van de duitsche stelling: 

 MEESSEN-WIJTSCHAETE, op een front van 15 klm. Overal hebben wij de voorgestelde doeleinden bereikt. De vooruitgang van 

onze troepen, op’t gevechtsfront, houdt aan. Talrijke groepen krijgsgevangenen zijn reeds in de verzamelkampen toegekomen.”

Dit bericht geeft duidelijk te kennen dat de strijd ten onzen gunste verloopt. Wezen we echter niet voortvarend, doch betrouwen 

er op dat wij deze maal den doorslag zullen plaatsen.

We beschikken over groote troepenmachten. Thanks met de macht en materiaal in overvloed.

Een plooien van de duitsche linie voor Yper, zou een achteruittrekken in Vlaanderen voor gevolg hebben.

De Belgische Standaard, 9 juni 1917

https://hetarchief.be
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KOSOVO; KRANTENARTIKELEN; EN VANDAAG?

1 Artikel op www.decorrespondent.nl over de leegloop van Kosovo (Karel Smouter – 26 febuari 2015): 

De laatste keer dat Kosovo zoveel mensen zag vertrekken, was tijdens de oorlog in 1998-1999, toen het nog een provincie van 

Servië was. Duizenden Kosovaarse Albanezen vertrokken naar alle uithoeken van de wereld, op de vlucht voor gruweldaden 

van de Servische president Slobodan Miloševic. Bijna de helft van de Kosovaren (45 procent) is werkloos en eenderde leeft 

onder de armoedegrens

Maar deze vluchtelingen zijn economische vluchtelingen. Ze zien geen toekomst in hun thuisland en hopen asiel te krijgen in 

een EU-land.

Want bijna de helft van de Kosovaren (45 procent) is werkloos en eenderde leeft onder de armoedegrens. Kosovo is daarmee 

een van de armste landen van Europa. Dat is het echter niet van de ene op de andere dag geworden. Het verklaart dus nog 

niet waarom al deze Kosovaren zo plotseling, in een bestek van twee maanden, de biezen pakken.

Die plotse uitstroom is te verklaren door een op het eerste oog simpele administratieve kwestie. Kosovo, dat zich in 2008 een-

zijdig onafhankelijk heeft verklaard, en Servië onderhandelen al jaren onder leiding van de Europese Unie over de ‘normalisatie 

van hun relatie.’

Een van de akkoorden die vorig jaar werden gesloten, is het versoepelen van reisrestricties voor Kosovaren. Kosovaren konden 

voorheen niet door Servië reizen op een Kosovaarse identiteitskaart omdat Servië Kosovo niet erkent als onafhankelijk land. 

Maar Servië ging akkoord met het schrappen van deze regel. Nu kunnen vluchtelingen dus vrij door Servië naar Hongarije.

Duitsland, veruit de populairste bestemming, kreeg in 2015 zodoende al 20.000 Kosovaarse asielverzoeken en is nu bezig 

de asielprocedures te versnellen. Slechts 0,3 procent van de Kosovaarse asielaanvragen wordt ingewilligd, zeggen Duitse 

autoriteiten. Duitsland heeft ook twintig politieagenten naar Servië gestuurd om de Servische grenspolitie te assisteren.

Oostenrijk zag in de eerste twee maanden van dit jaar 1.800 Kosovaren komen, vergeleken met 1.900 in heel 2014. De 

Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken heeft de Kosovaren via een advertentie in een Kosovaarse krant laten weten: 

bespaar moeite en geld, we zetten je meteen op het vliegtuig terug naar Pristina.

https://decorrespondent.nl/2466/Kosovo-loopt-leeg/194509017450-81053e1f

2 Artikel uit de KNACK (27 februari 2015):

Zeven jaar geleden scheidde Kosovo zich af van Servië. Hoe enthousiast de Kosovaren toen de straat optrokken met slogans 

als ‘hoop’, zo massaal migreren ze nu naar landen binnen de Europese Unie. Exact zeven jaar geleden, op 17 februari 2008, 

scheidde Kosovo zich af van Servië. Hoe enthousiast de Kosovaren toen de straat optrokken met slogans als ‘hoop’, zo 

massaal migreren ze nu naar de Europese Unie. Het officiële werkloosheidscijfer in het jonge land ligt rond de 30 procent, maar 

zou onder jongeren oplopen tot 55 procent. Volgens de Wereldbank leeft een derde van de bevolking onder de armoedegrens.

Teleurgesteld

Vooral Duitsland krijgt een groot deel van de Kosovaarse asielaanvragen te verwerken. ‘Ik ben zo teleurgesteld over het leven 

dat ik leidde in Kosovo’, vertelt Bislim Shabani aan het persbureau AP. Hij trok met zijn vrouw en vier kinderen naar Duitsland. 

‘Het bedrijf waarvoor ik werkte in Kososvo liep 12 maanden achter met het uitbetalen van mijn loon. Zo kon ik niet langer voor 

mijn gezin zorgen.’

Verschillende Duitse deelstaten waaronder Beieren slaan alarm over de toenemende stroom Kosovaarse vluchtelingen. Deze 

trachten op allerlei erbarmelijke manieren via de Servisch-Hongaarse grens de Europese Unie te bereiken. Om de vluchtelin-

genstroom in te dammen, voert buurland Servië strengere controles uit aan de grens met Hongarije. Er wordt intensiever 

gepatrouilleerd en er is een ‘elite-eenheid’ op de been gebracht om vluchtelingen op te sporen. Zij worden bijgestaan door 

Duitse adviseurs.

In Duitsland wordt het merendeel van de vluchtelingen niet erkend, omdat Kososvo voor de Duitse overheid niet geldt als 

‘oorlogsgebied’, wel als een democratie.
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Spanning buurland Servië

De afgelopen weken trokken bewoners de straten van Pristina op om hun ongenoegen te uiten over de uitzichtloze situatie. 

De wijdverspreide corruptie onder politici wordt beschouwd als een belangrijke oorzaak van het wanbeleid. De grootste beto-

ging eind januari , aangevoerd door de nationalistische oppositiepartij, mondde uit in een stenengevecht waarbij agenten en 

demonstranten elkaar zelfs aanvielen met brandbommen.

Deze betogingen leggen de spanningen tussen Kosovo en buurland Servië nog maar eens pijnlijk bloot. De manifestanten 

verweten de regering namelijk te veel toegevingen te doen aan de Serviërs. Ze eisten het ontslag van verschillende Servische 

politici, nadat die de Albanese meerderheid zou hebben beledigd. (AVE)

http://www.knack.be/nieuws/wereld/kosovo-7-jaar-onafhankelijk-van-hoop-naar-teleurstelling/ 

article-normal-534147.html 

3. Artikel uit Het Laatste Nieuws (9 november 2007): kinderen in Kosovo gewond bij landmijnexplosie

In het zuiden van Kosovo zijn gisteren vier etnisch-Albanese kinderen gewond geraakt toen een landmijn explodeerde op 

de plaats waar zij de schapen van het gezin hoedden. Twee van de kinderen zijn met zware verwondingen in het ziekenhuis 

opgenomen. 

De landmijn was zeer waarschijnlijk een overblijfsel van de Kosovaarse oorlog van 1998-1999. Kosovo ligt nog bezaaid met 

landmijnen en onontplofte munitie uit de tijd dat Servische troepen in oorlog waren met etnisch-Albanese separatisten.

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/71702/2007/11/09/Kinderen-in-Kosovo-gewond-bij-

landmijnexplosie.dhtml 

4. Artikel uit De Standaard (27 augustus 2015): 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150826_01835874 

5 Reportages of documentaires over de conflicten in Joegoslavië

 Schooltv.nl 

 Een oorlog stopt niet als de wapens zwijgen. Een jong meisje vertelt hoe haar familie helemaal verscheurd werd ten gevolge 

van de oorlog in Bosnië-Herzegovina. Haar vader was moslim en haar moeder christen. Door de oorlog groeiden haar 

ouders uit elkaar… ‘Hoe is het mogelijk dat mensen die ooit van elkaar hielden, nu elkaar haten?’

 ht tp://www.schooltv.nl /v ideo/vroeger-zo-af l66-oorlog-in-verscheurd-joegoslavie/#q=cate-

gorie%3A%22Geschiedenis%22

 Het klokhuis

 Getuigenis van een klein meisje en een soldaat.

 http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-srebrenica-9/#q=categorie%3A%22Geschiedenis%22
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