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1. Inleiding
Dit werkstuk maakt deel uit van de opdracht rond herinneringseducatie bij het opleidingsonderdeel ‘Vakdidactiek
II’ van de specifieke lerarenopleiding (SLO) politieke en sociale wetenschappen. De opdracht bestaat uit twee delen:
een eerste deel bestaat uit de voorbereiding van didactische activiteiten in het kader van de inleefreis, het tweede
deel omvat deze schriftelijke neerslag met onder andere de motivering van die eerder uitgewerkte activiteiten. Ter
aanvulling wordt er in dit schriftelijk rapport een extra onderdeel aan de ‘les’ toegevoegd waarin we trachten zaken
uit het verleden te koppelen aan actuele gebeurtenissen. Dit kadert specifiek in het opzet van herinneringseducatie;
het terugkoppelen naar hedendaagse toestanden en gebeurtenissen vormt immers een van de ‘pijlers’ van
herinneringseducatie.
Ter voorbereiding van de didactische excursie ‘herinneringseducatie’ op 4 mei werkten de studenten van de SLO
politieke en sociale wetenschappen in groepjes activiteiten uit, waarbij elk groepje zich steeds toelegde op één
specifieke site van de inleefreis. Wegens omstandigheden werkten Sarah Shelmerdine en ikzelf elk apart aan een
opdracht over de Dodengang in Diksmuide. Ik koos ervoor mijn vervangopdracht uit te werken via het online
leerplatform Bookwidgets. De resulterende webmodule valt als ‘webquest’ te doorlopen via smartphone, laptop of
tablet (gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes is aangeraden). De link er naartoe wordt hier tussen haakjes
weergegeven: (https://www.bookwidgets.com/play/EEAJPC?teacher_id=6246751788859392). De doelgroep van
de online module en de les in zijn geheel is de 3e graad ASO voor het vak cultuurwetenschappen.
Na deze inleiding komen er verder nog twee onderdelen aan bod. Eerst bieden we een overzicht van de online
module over de Dodengang, waarbij we de onderdelen van deze module telkens bespreken en beknopt motiveren.
In het laatste deel maken we via de thematiek van chemische oorlogsvoering de link tussen Wereldoorlog 1 en
actuele gebeurtenissen in het Syrische conflict.
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2. Online module ‘de Dodengang’
De online module over de Dodengang bestaat uit vier ‘pagina’s’, die telkens uit één of meerdere widgets of
opdrachten bestaan. Hieronder overlopen we achtereenvolgens de vier pagina’s en lichten we beknopt elke opdracht
toe. Bij de toelichting worden telkens screenshots van de online module toegevoegd. De screenshots staan in
chronologische volgorde. Er zal steeds eerst een afbeelding staan van de hoofdpagina (rode rand) en daaronder de
widgets of opdrachten waarnaar verwezen wordt (zwarte rand).
Na de inleiding en situering van de Dodengang op pagina 1, richt de focus zich op pagina 2 en pagina 3 op de
specifieke vorm van oorlogsvoering in de loopgraven. Daarbij gaat pagina 3 vooral in op het ‘dagelijks leven’ van
de soldaten. Pagina 4 biedt via een afsluitend filmfragment een verbindingspunt naar actuele gebeurtenissen in de
Syrische burgeroorlog. Er zijn ook twee opdrachten ter plaatse voorzien voor de studenten, deze worden eveneens
toegelicht.

2.1.

Pagina 1: ‘Intro: wat weet jij over de Dodengang? Doe de quiz!’

De eerste pagina bevat twee widgets: de eerste is een inleidende quiz, de tweede bestaat uit een kaart waarop
leerlingen kunnen proberen om het ‘IJzerfront’ aan te duiden.
De quiz bestaat uit drie meerkeuzevragen die vooral een introductie en situering willen bieden van de Dodengang.
De eerste vraag peilt heel in het algemeen naar wat de Dodengang juist is, en geeft vier beschrijvende
keuzemogelijkheden. De tweede vraag gaat over de geografische situering en de derde koppelt de Dodengang aan
het IJzerfront. Na het doorlopen van deze korte quiz kunnen de studenten de juiste antwoorden bekijken, en wordt
er bovendien een korte uitleg gegeven die verduidelijking biedt. We leren vooral dat de Dodengang het enigste
bewaarde Belgische loopgravencomplex uit Wereldoorlog 1 is, dat het bij Diksmuide ligt en dat de rivier de IJzer
een belangrijke rol speelde.
Het gebruik van meerkeuzevragen is een aangename ‘opener’ voor studenten, het is een zeer toegankelijke
werkvorm die weinig inspanning vraagt. Tegelijkertijd zet het geven van antwoordmogelijkheden en een woordje
uitleg bij de oplossing achteraf de studenten aan het denken en brengt het ook effectief de nodige ‘kennis’ over.
Hiermee komen we bij de eerste pijler van herinneringseducatie: kennis en inzicht. Vooraleer we ingaan op de
beleving en het aanwakkeren van empathie, situeren we dus de Dodengang in tijd en ruimte. Dit is ook expliciet het
doel van de widget met de landkaart.
De tweede widget op deze pagina geeft een landkaart weer waarop leerlingen wordt gevraagd om te proberen het
IJzerfront te tekenen. Als ‘tip’ staat er een link naar een andere kaart die de leerlingen kunnen gebruiken om zich
te oriënteren. Het is best lastig om deze opdracht heel precies uit te voeren, de bedoeling is dan ook niet dat
leerlingen perfect het IJzerfront kunnen tekenen. Vooral willen we hiermee de leerlingen op een andere manier (cfr.
leerstijlen) laten werken, bepaalde vaardigheden (o.a. naar oriëntatie, kennis samenvoegen) aanspreken en vooral
ook de studenten activeren; in tegenstelling tot meerkeuzevragen vergt deze taak meer inspanning.
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2.2.

Pagina 2: ‘De Dodengang: oorlogsvoering in de..’

De volgende pagina bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel ‘2.1. De Dodengang: loopgraven aan het
IJzerfront’ opent met een kort tekstje dat wat uitleg geeft over wat loopgraven zijn, en de concrete structuur van
een prototypische loopgraaf wordt toegelicht. Dit wordt ondersteund aan de hand van afbeeldingen. Dit onderdeel
wilt vooral het concept van de loopgraven introduceren en dit meteen ook concreet maken (door beschrijving en
afbeeldingen) om het inleven van de leerlingen in de situatie van de soldaten als het ware ‘voor te bereiden’.
Onder de afbeeldingen staat de eerste OPDRACHT TER PLAATSE. Het is de bedoeling dat de leerlingen bij hun
bezoek aan de site van de Dodengang op zoek gaan naar de betekenissen van enkele termen die opgegeven werden
(‘de ruiterschans’, ‘de muizenval’, ‘de petroleumtanks’) en welke rol deze plaatsen speelden in het complex. De
daarboven gegeven beschrijving en afbeeldingen van loopgraven worden hier expliciet gekoppeld aan de
Dodengang. De eerder theoretische of algemene uiteenzetting over loopgraven wordt in de praktijk ‘toegepast’ op
de specifieke opbouw van de Dodengang. Deze opdracht zet de studenten aan om tijdens hun bezoek aan de
Dodengang actief bezig te zijn met de Dodengang te verkennen en in kaart te brengen. Dit kan zowel door buiten
rond te lopen, als door informatie in het museum te gaan opzoeken (cfr. ‘exploratie’ in de VOETen).
Het tweede onderdeel ‘2.2. De gruwel van de loopgraven’ zet verdere stappen naar de tweede pijler van
herinneringseducatie: empathie en betrokkenheid. Het onderdeel bestaat uit een filmfragment en een reeks vragen
bij dat fragment.
Het fragment komt uit de film War Horse en toont hoe een groep Britse soldaten zich klaarmaakt om vanuit de
loopgraven, over het ‘no man’s land’ de vijandelijke linie te gaan aanvallen. Het fragment geeft een behoorlijk
indrukwekkend beeld van een ‘charge’ tijdens een loopgravenoorlog. Voordat ze vertrekken, krijgt soldaat Andrew
de opdracht om elke Britse soldaat die terugkeert dood te schieten. Het fragment eindigt met een ‘cliffhanger’
wanneer een aantal Britse soldaten terugkeert en Andrew voor een zware keuze staat: wat gaat hij doen? (Dit
fragment krijgt een vervolg op de laatste pagina van de module: pagina 4). Filmfragmenten zijn uitermate geschikt
om aan een breed publiek van leerlingen een levendige indruk te geven of beeld te schetsen van een situatie. De
intensiteit van beeld, geluid en het dramatisch verloop is een heel goed middel om de aandacht van de studenten te
trekken en om inleving en empathie te stimuleren. Het vormt ook een goede afwisseling met andere werkvormen.
In de vragen die volgen op dit fragment willen we nadrukkelijk de leerlingen aanzetten hun inlevingsvermogen te
laten werken.
De reeks vragen moet de studenten vooral aan de slag laten gaan met het filmfragment en zo hun betrokkenheid
aanwakkeren. Er wordt gevraagd naar indrukken en emoties, maar ook naar het zelf bedenken van mogelijke
scenario’s over wat Andrew zou kunnen doen. Deze variatie aan vragen wilt de studenten hier individueel op
verschillende manieren prikkelen, aanspreken en ook creatief aan het werk zetten.
Met betrekking tot de VOETen, komt hierbij vooral de component empathie (‘houden rekening met de situatie,
opvattingen en emoties van anderen’) prominent naar voren.
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2.3.

Pagina 3: ‘De loopgraven: het leven zoals het is’

Op de derde pagina gaat de module in op enkele aspecten van de levensomstandigheden van de soldaten in de
loopgraven. In het onderdeel ‘3.1. Het leven in de loopgraven’ vatten we aan met een animatiefilmpje dat een
opsomming maakt van de ongemakken waarmee de soldaten elke dag te maken kregen. Hoewel dit filmpje ook
aanzet tot empathie, slaagt het er vooral ook in om kennis en inzicht over te brengen op de studenten. De toon is
veel luchtiger dan het fragment uit War Horse en biedt op die manier ook afwisseling; het is minder indrukwekkend
maar meer informatief.
In sectie ‘3.1.1. Leven in de loopgraven: soldatenpost’ staan we kort stil bij wat de oorlog deed met iets wat voor
ons toch zo vanzelfsprekend lijkt: postbedeling. Hiervoor gebruiken we weer een filmpje. Ditmaal gaat het niet om
fictie of animatie, maar gebruiken we documentair beeldmateriaal uit een herwerkte versie van de film Met Onze
Jongens aan den IJzer. Het gebruiken van documentair materiaal brengt op zijn beurt een andere toon, en het zien
van ‘echte’ beelden trekt mogelijks de aandacht op een andere manier dan animatie- of fictiefilm. Na het filmpje
staat er de tekst van een brief die soldaat Raymond Molle schreef aan zijn vrouw. De studenten wordt gevraagd om
de brief te lezen en er vervolgens kort hun gedachten of gevoelens neer te schrijven die ze krijgen bij het lezen van
de brief. In de opdracht staat dat ze enkele zinnen mogen schrijven over wat ‘in hun opkomt’. We stellen bewust
een open vraag om de leerlingen vooral zelf te laten beslissen wat hier in feite belangrijk aan is. Het volgende luik
‘3.1.2. Leven in de loopgraven: omgeving en gezondheid’ bestaat uit een kort fragment uit dezelfde herwerking van
Met Onze Jongens aan den IJzer en heeft het kort over de barre omstandigheden en de rol van ziektes en hygiëne.
Op het einde van de pagina vinden we nog de tweede OPDRACHT TER PLAATSE. We vragen de studenten om
tijdens hun bezoek aan de Dodengang van twee zaken die hen opvallen, aanspreken, raken,.. foto’s te maken die ze
dan uploaden naar een gezamenlijke padlet. Wanneer ze de afbeeldingen online zetten, schrijven ze er een kort
begeleidend tekstje bij (waarom dit tafereel gekozen?). De studenten hebben hier en zeer grote vrijheid en
autonomie om vorm te geven aan hun beleving van het bezoek aan de Dodengang (niveau ‘creëren’ in de taxonomie
van Bloom). Dit raakt ook aan de component ‘attitudes’ die in herinneringseducatie soms te weinig aan bod komt.
Net zoals in het vorige luik raakt dit onderdeel aan de VOETen via het stimuleren van empathie.
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2.4.

Pagina 4: ‘Chemische oorlogsvoering vroeger en nu: van de Westhoek tot Syrië’

Via de laatste pagina van de online module willen we de brug maken naar de huidige oorlog in Syrië. Zoals
we eerder aankondigde krijgen we hier eerst het vervolg op de ‘cliffhanger’ uit het fragment van War Horse
(Pagina 2). Het opsplitsen van het filmfragment heeft dus niet alleen een inhoudelijk doel; de studenten
worden ook nieuwsgierig gemaakt en blijven zo mogelijks gemotiveerd om verder te werken aan de module.
Het fragment sluit af met een gasaanval op een loopgraaf. Van hieruit willen we de link met het heden maken
(dit raakt aan de pijler ‘reflectie’) door het toen ‘vernieuwende’ gebruik van chemische wapens te linken aan
de gifgasaanvallen in het Syrisch conflict.
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3. Link met het heden: ‘chemische oorlogsvoering: van de Westhoek tot Syrië’

3.1.

Introductie chemische wapens

Bij wijze van introductie op chemische wapens zou ik deze montage van de VRT gebruiken
(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/15/chemische-wapens--terug-van-nooit-weggeweest/). Er wordt zeer snel
doorheen de afgelopen eeuw een aantal momenten aangehaald die verschillende contexten tonen waarin chemische
wapens een rol hebben gespeeld. Het is een goede introductie omdat het juist deze momenten over de tijd verbindt
via de thematiek van de chemische wapens (heden → verleden). Op het einde wordt er door een toxicoloog
omschreven wat het effect kan zijn van blootstelling aan dergelijke wapens kan veroorzaken.

3.2.

Klasgesprek: stellingen – reflectie (over actie)

Met het laatste onderdeel van de les willen we zeer letterlijk verwijzen naar de laatste component van
herinneringseducatie: reflectie en actie. We willen dit doen door middel van een klassikaal gesprek over een twee
à drie stellingen (afhankelijk van hoe vlot het gesprek verloopt). Indien er voldoende tijd is, kan er een moment (45 minuten) gelaten worden om de leerlingen individueel tot denken aan te zetten in plaats van direct aan het gesprek
te beginnen.
De stellingen kunnen onder andere zijn:
- Raketten en granaten die door hun ontploffing mensen doden en verwonden zijn even slecht als chemische
wapens. Waarom/waarom niet?
- De president van de Verenigde Staten dreigde na de gifgasaanvallen met dreigementen en er werden ook
bombardementen uitgevoerd als ‘vergelding’ tegen het Syrische regime. Stelling: militair ingrijpen is de
beste oplossing om te reageren op chemische aanvallen. Waarom/waarom niet?
- Na de gifgasaanvallen kwamen er in verschillende landen burgers op straat uit protest. Stelling: het is zinvol
om als burger naar buiten te komen en duidelijk je mening te laten horen over dit soort geweld.
Waarom/waarom niet?
Verder kan er ook eventueel gevraagd worden naar welke ideeën de leerlingen hebben om zelf hun stem naar buiten
te brengen of een engagement aan te gaan: ‘wat kunnen wij doen tegen dit soort gebeurtenissen’?
Met betrekking tot de VOETen raken we hier aan het communicatie vermogen (‘brengen belangrijke elementen
van communicatief handelen in de praktijk’) en het kritisch denken (o.a. ‘kunnen onderwerpen benaderen vanuit
verschillende invalshoeken’).
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