Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Lerarenopleiding
VAKDIDACTIEK POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN
Academiejaar 2016- 2017

Taak Vakdidactiek II

Taak didactische excursie:
herinneringseducatie

Niels De Kind

Joke Bekaert
Bart Broidioi
Ellen Haerens

Prof. Dr. T. Valcke

Inzagerecht in ‘taak didactische excursie: herinneringseducatie’

Ondergetekende, Niels De Kind geeft hierbij toelating aan derden, niet-behorend tot de
vakdidactiek Politieke en Sociale Wetenschappen, om zijn taak in te zien.

Datum en handtekening

24/05/2017

…

2

Deze toelating geeft aan derden tevens het recht om delen uit de taak te reproduceren of te
citeren, uiteraard mits correcte bronvermelding.

-----------------------------------------------------------------------------------

3

Inhoudsopgave
1.

INLEIDING ................................................................................................................................................5

2.

HOOFDSTUK 1: DE LINK TUSSEN HET VERLEDEN EN HET HEDEN ..................................................................6

3.

HOOFDSTUK 2: HERINNERINGSEDUCATIE ..................................................................................................8
3.1.
PIJLER 1: KENNIS EN INZICHT + WERKVORM............................................................................................................. 9
3.1.1.
Werkvorm 1: ........................................................................................................................................ 9
3.2.
PIJLER 2: EMPATHIE EN BETROKKENHEID + WERKVORM ........................................................................................... 10
3.2.1.
Werkvorm 2: ...................................................................................................................................... 10
3.3.
PIJLER 3: REFLECTIE (OVER ACTUALITEIT) EN ACTIE + WERKVORM .............................................................................. 11
3.3.1.
Werkvorm 3: ...................................................................................................................................... 11

4.

BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................................... 12

5.

BIJLAGEN................................................................................................................................................ 13
5.1.
5.2.

WERKVORM 1: ............................................................................................................................................... 13
WERKVORM 2: ............................................................................................................................................... 21

4

1. Inleiding
In het kader van de taak herinneringseducatie moesten vier SLO-studenten een gekozen thema of
invalshoek kiezen (politiek, communicatie, transport,…) dat verband houdt met één van de sites die tijdens
de didactische inleefreis van 12 mei 2017 bezocht werden. De sites waren: 1) de ‘Dodengang” in Diksmuide
2) de Duitse militaire begraafplaats in Langemark 3) de Commandobunker in Kemmelberg of 4) de stad
Ieper. Op de site moet één werkvorm toegepast worden die maximum 20 minuten mocht duren. De site
die ik kreeg toebedeeld, was de Duitse militaire begraafplaats Langemark.
Het thema/invalshoek waar ik voor gekozen had, was collectieve herinnering van kind-en
studentensoldaten. Dit thema had ik gekozen doordat er zowel in het verleden als in het heden nog veel
kindsoldaten actief zijn in oorlogsgebieden. De site Duitse militaire begraafplaats Langemark is hier een
historisch voorbeeld van, voornamelijk tijdens WOI. Dit is ook één van de uitgangspunten die zeer
belangrijk zijn bij herinneringseducatie om de link te leggen tussen het verleden en het heden. In het
verdere verloop van deze paper, wordt hier dieper op ingegaan. Bij het opstellen en uitvoeren van de
werkvormen heb ik rekening gehouden met de drie cruciale pijlers van herinneringseducatie: 1) kennis en
inzicht 2) empathie en inleving en 3) reflectie (over actualiteit) en actie. Daarnaast heb ik ook rekening
gehouden met de leerdoelen en leerinhouden van de vakken cultuurwetenschappen,
gedragswetenschappen en geschiedenis. Bij de praktijkwerkvorm op de site, werd voornamelijk aandacht
besteed aan de tweede pijler van herinneringseducatie doordat mijn site de nodige sereniteit en
ingetogenheid uitstraalde om een sterke empathie en inleving op te wekken die nodig was tijdens de
opdracht. Voor de eerste pijler en derde pijler kunnen de leerlingen de opdrachten in de klas of thuis
uitvoeren. De werkvormen staan allemaal met elkaar in verbinding en zijn hiërarchisch opgebouwd
volgens de Taxonomie van Bloom.
Deze paper zal bestaan uit verschillende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk zal wat dieper ingaan op de
Duitse militaire begraafplaats zelf en de link leggen met kindsoldaten uit hedendaagse oorlogsgebieden.
Vervolgens zullen de pijlers van herinneringseducatie beschreven worden en hierbij zullen de werkvormen
per pijler geformuleerd worden. De leerlingen dienden de opdrachten uit te voeren voor, tijdens en na het
bezoek aan de begraafplaats. Ten slotte zullen de bijlagen worden ingegeven die gebruikt werden om deze
taak tot een goed einde te brengen.
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2. Hoofdstuk 1: De link tussen het verleden en het heden
De begraafplaats is de laatste rustplaats van ruim 44.000 Duitse
soldaten die tijdens WOI zijn omgekomen, waarvan 3.000
studenten en kinderen zijn. Daarom is deze begraafplaats uniek
omdat er ontzettend veel jonge kindstudenten begraven liggen.
De ruim 3.000 jonge mannen die zich in 1914 vrijwillig gingen
aanmelden om te strijden voor het vaderland, vonden de dood in
de Eerste Slag bij Ieper. Later werden ze begraven op de Duitse
soldatenbegraafplaats Langemark. Omwille van deze reden heeft
de begraafplaats de bijnaam “Studentenfriedhof”
gekregen. Desondanks dat Duitsers snel de stempel krijgen Figuur 1: Duitse begraafplaats Langemark (eigen foto)
van slecht, barbaars en schuldig aan oorlogsfeiten, wil ik
tijdens mijn werkvorm bekrachtigen dat je niet elke Duitse kindsoldaat over dezelfde kam mag scheren.
Het is zo dat we ons nog te vaak laten leiden door vooroordelen die er zijn tegenover Duitse kindsoldaten.
Tijdens de tweede opdracht wens ik de leerlingen te laten kennismaken om dieper te kijken onder die laag
van vooroordelen. Begrijp me niet verkeerd, er zullen ook kinderen geweest zijn die zich bewust schuldig
hebben gemaakt aan oorlogsfeiten, maar NIET iedereen. Dat is de nuance die vaak wordt vergeten bij deze
toch gevoelige materie. Hierbij is het ook een uitdaging om de leerlingen te laten kennismaken met de
leefwereld van de daders en omstaanders en niet enkel met die van de slachtoffers. Dit stond namelijk
centraal tijdens de opdracht die de leerlingen/medestudenten dienden uit te voeren op de begraafplaats
zelf. Het is namelijk zo dat kinderen en studenten vaak het eerste en makkelijkste slachtoffer zijn van een
oorlog, ook al hebben ze hier niet zelf bewust voor gekozen. Kinderen zijn vaak slachtoffer van een situatie
die hen wordt opgedrongen door volwassenen. Om die vooroordelen wat te ontkrachten, is er als tweede
werkvorm gekozen om te werken met morele dillema’s aan de hand van brieven van kindsoldaten die ook
echt op de begraafplaats begraven liggen. Door de combinatie van kindsoldatenbrieven, morele dillema’s
en namen te gebruiken van personen die op de begraafplaats liggen, wens ik bij de praktische werkvorm
in te spelen op de tweede pijler van herinneringseducatie en de leefwereld van studenten en kinderen.
Voor een meer gedetailleerde omschrijving van de Duitse begraafplaats zelf, verwijs ik graag naar de
bijlagen. Deze informatie werd tevens gebruikt voor de eerste opdracht die hoort bij de eerste pijler van
herinneringseducatie.
Onderstaande cijfers en gegevens geven weer dat het gebruik van kindsoldaten geen middel is dat enkel
gebruikt werd in het verleden, waar de Duitse begraafplaats symbool voor staat.
Een aantal bedroevende hedendaagse feiten en cijfers over het gebruik van kindsoldaten:
-

-

Afrika heeft het grootste aantal kindsoldaten, waarschijnlijk 100.000, die direct in gewapende
conflicten ingezet worden. Kindsoldaten worden gebruikt in Burundi, Ivoorkust, Congo, Rwanda,
Somalië, Soedan en Oeganda. In landen als Sierra Leone en Liberia worden kindsoldaten sinds
enige jaren gereïntegreerd in de samenleving.
In Azië werken duizenden kinderen in het leger bij conflicten en wapenstilstand; omdat de
regeringen geen waarnemers toelaten in de conflictgebieden, is een juiste schatting van de
aantallen moeilijk. Birma is uniek in de regio. Het is het enige land waar de regering kinderen
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-

-

rekruteert tussen 12 en 18 jaar. Er zijn ook kindsoldaten in Afghanistan, India, Indonesië, Laos en
de Filipijnen, waar ze meestal deelnemen aan verzetsgroepen die horen bij clans of religieuze of
etnische minderheden. In Sri Lanka maken honderden kinderen deel uit van de leiding van het
belangrijkste oppositieleger.
In het Midden-Oosten worden kindsoldaten gebruikt in Iran, Irak, en in de Palestijnse gebieden.
Er zijn kindsoldaten actief in de stammenstrijd in Jemen. Ook terreurgroep Islamitische Staat zet
kindsoldaten in.
In Latijns-Amerika zijn circa 14.000 kinderen onder de wapenen bij gewapende politieke
groeperingen en paramilitaire eenheden in Colombia.

Bron cijfers: Wikipedia (kindsoldaat) en rapport Clingendael: Militaire inzetmogelijkheden in Afrika
Uit een verschenen rapport van de Coalition to stop the use of Child Soldiers van Unicef in 2008, blijkt dat
in de afgelopen jaren kindsoldaten meededen in gevechten in 19 landen. Uit een rapport van de secretarisgeneraal van de VN uit 2005 blijkt dat er toen door 42 conflictpartijen in 11 landen kindsoldaten werden
ingezet.
Hiermee dienden de leerlingen aan de hand van de ervaring op de Duitse militaire begraafplaats in te zien
dat het gebruik van kindsoldaten ook nog altijd hedendaags fenomenen zijn en niet enkel tot het verleden
behoren. In opdracht 3, die behoort tot de derde pijler van herinneringseducatie, komt de link tussen de
Duitse militaire begraafplaats en het huidige gebruik van kindsoldaten verder aan bod.
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3. Hoofdstuk 2: herinneringseducatie
“Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige maatschappij vanuit
de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen als
oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag worden”
(Definitie herinneringseducatie; Bron: Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie).
Het doel van herinneringseducatie is om jongeren in te lichten en ze nieuwe inzichten te geven over
maatschappij ontwrichtende gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het is belangrijk
dat leerlingen hier kennis over hebben, zodat ze deze inzichten kunnen meenemen om zich kritischer te
leren opstellen in de huidige maatschappij. Bepaalde historische gebeurtennissen hebben de wereld
gemaakt tot wat ze vandaag is. Het is belangrijk dat leerlingen dit kunnen begrijpen, maar ook kritisch zijn
en weten dat niet elk fenomeen iets “nieuws” is maar dat soortgelijke fenomenen in het verleden hebben
plaatsgevonden weliswaar in andere vormen.
Daarnaast speelt herinneringseducatie een grote rol om bepaalde gebeurtenissen te laten voortleven in
onze maatschappij. Zo kunnen volgende generaties inzichten verwerven in de mechanismen die achter
deze gebeurtenissen plaatsvonden. De geschiedenis wordt gekenmerkt door oorlogen, aanslagen of
rampen. Op zich is dit vandaag nog niet veranderd ten opzichte van het verleden. Belangrijk is wel dat
onderwijzers de mechanismen achter deze gebeurtenissen dienen bij te brengen aan de leerlingen, zodat
ze hieruit kunnen leren. Het leren over deze fenomenen is het begrijpen van de mechanismen achter deze
gebeurtenissen. Herinneringseducatie blijft het meeste bij als onderwijzers opteren voor persoonlijke
verhalen, zodat leerlingen zich kunnen verplaatsen in de leefwereld waar mensen vroeger dienden in te
leven of in te overleven.
Bij mijn werkvorm heb ik gekozen voor de vermenselijking van gruwelijke gebeurtenissen a.d.h.v.
collectieve herinnering op de Duitse militaire begraafplaats. Dit is ook een belangrijk deelaspect bij
herinneringseducatie. Collectieve herinnering heeft meestal een plaats in het collectieve geheugen en zijn
geen geïsoleerde gebeurtenissen zonder maatschappelijke gevolgen. Een situatie zoals WOI, met hierbij
de Duitse militaire begraafplaats als uitganssite, creëert boeiende
educatieve contexten. Ook al worden kindsoldaten op de Duitse
begraafplaats al op voorhand gestereotypeerd als criminelen,
barbaars, moordzuchtig, etc. Toch dient er onder de algemene
laag van vooroordelen gekeken te worden naar de persoonlijke
verhalen. Zo wordt het saaie en op “feiten” gebaseerde
geschiedenisboek verlaten en wordt de overgang gemaakt naar
het dagelijkse leven van de kindsoldaten van toen.
Om herinneringseducatie op een onderbouwde manier te
verwezenlijken wordt er over drie cruciale pijlers gesproken: 1) Figuur 2: Circulair model herinneringseducatie
kennis en inzicht 2) empathie en betrokkenheid en 3) reflectie (Bron: Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie)
(over actualiteit) en actie. Deze drie pijlers horen bij elkaar en
kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Pas wanneer er interconnectie is tussen deze pijlers, kan je
spreken van herinneringseducatie. Het uitganspunt is om jongeren tot nieuwe inzichten te leiden. Er zijn
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twee modellen bij herinneringseducatie, namelijk het lineair model en het circulair model. Ik heb gekozen
om te werken met het circulaire model aangezien hierbij nog sterker de link wordt gelegd met het heden.
Kind-en studentensoldaten worden nog altijd actief gebruikt (cfr.infra). Ook in dit geval kan er een link
worden gelegd tussen wat vroeger plaatsvond op de Duitse begraafplaats en de huidige maatschappelijke
gebeurtenissen en mechanismen bij het gebruik van kind-en studentensoldaten. Onderstaande pijlers zijn
de cruciale uitgangspunten van herinneringseducatie. Aan de hand van deze pijlers is de inspiratie voor de
uitwerking van de werkvormen tot stand gekomen. Per pijler zullen ook de werkvormen toegelicht worden
die hieraan gelinkt zijn.

3.1.

Pijler 1: kennis en inzicht + werkvorm

Kennis en inzicht zijn een belangrijke eerste stap. Zonder kennis en inzicht te geven aan de leerlingen is
het begrijpen van de volgende pijlers moeilijk. In deze stap is het belangrijk dat de gebeurtenissen goed
worden uitgelegd en dat de leerlingen deze kunnen schetsen in een historische context. Hierbij is er bij
voorkeur een wisselwerking tussen economische, politieke, culturele en sociale factoren. De wisselwerking
van deze factoren leidt tot hedendaagse gebeurtenissen die ook in het verleden hebben plaatsgevonden
in andere vormen. Belangrijk is dat studenten deze kennis meenemen, want dit vormt een essentiële basis
om hier verder mee aan de slag te gaan.
3.1.1. Werkvorm 1:
Op de begraafplaats zelf was er maximaal 20 minuten voorzien voor het uitvoeren van de werkvorm.
Doordat dit een beperkte tijd was, koos ik ervoor dat de leerlingen op voorhand thuis twee
voorbereidende opdrachten dienden te doorlopen. Deze twee (korte) opdrachten hadden als doel om de
kennis en inzicht te vergroten rond de Duitse militaire begraafplaats. De opdracht werd gecommuniceerd
via het forum van vakdidactiek politieke en sociale wetenschappen II. Hieronder vindt u de opdracht terug
die letterlijk werd gecommuniceerd naar de leerlingen/medestudenten:
Beste leerlingen/medestudenten
Alvorens onze klasuitstap van 12/05/2017 naar de Duitse begraafplaats Langemark te starten, zou ik aan
jullie willen vragen om op voorhand twee zaken te doen. De gekozen invalshoek die op de begraafplaats
zal worden belicht is de collectieve herinnering van Duitse kind-en studentensoldaten in WOI. Als eerste
zou ik graag hebben dat jullie reageren op minstens drie verschillende bronnen naar keuze over de
Duitse begraafplaats Langemark. Je plaatst je reactie op dit forum. In de rubriek "studentenpublicaties ",
kunnen jullie het document met de verschillende bronnen over de Duitse begraafplaats terugvinden. Jullie
kunnen kiezen uit:
1) Een introductiefilm
2) Een gedicht
3) Foto's
4) Historisch beeldmateriaal
5) Stripfragmenten
In je reactie op het forum vermeld je de gekozen bronnen en beantwoord je telkens volgende vragen per
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bron:
1. Welke sfeer roepen de gekozen bronnen bij jou op?
2. Welke gevoelens koppel je hieraan?
Dit forum blijft open tot 11/05, 12u.
Naast deze opdracht zou ik, door het gebrek aan tijd op de begraafplaats, willen vragen om op voorhand
al een kort tekstje te lezen over de Duitse begraafplaats (eerste 5 pagina's). De tekst vind je tevens terug
bij de studentenpublicaties. Zo hebben jullie op voorhand toch al een beetje voorkennis. Probeer zoveel
mogelijk informatie uit de tekst te onthouden. De opgedane kennis zal vast en zeker nuttig zijn tijdens de
busrit op weg naar de begraafplaats.
Alvast bedankt en veel succes!
Door deze opdracht op voorhand te laten uitvoeren, wordt de tweede werkvorm vergemakkelijkt. De
leerlingen hebben op voorhand namelijk al kennis en inzicht verworven over de Duitse begraafplaats. Zo
kunnen de leerlingen gemakkelijker empathie en betrokkenheid opwekken die nodig was bij het uitvoeren
van de werkvorm ter plaatse. Voornamelijk de eerste deelopdracht waarbij de leerlingen hun gevoelens
en sfeer over de verschillende bronnen van de begraafplaats op het forum dienden te plaatsen, was een
goede voorbereiding voor de empathische werkvorm ter plekke. De kennis over de begraafplaats werd
getest tijdens de busrit op weg naar de begraafplaats door een kleine quiz via Kahoot te organiseren.
Hierbij werden zeven vragen over de begraafplaats gesteld. Bij de vragen werd ook rekening gehouden
met het thema, namelijk collectieve herinnering van kind-en studentensoldaten. Tijdens de vragen door,
gaf ik telkens wat meer duiding per vraag over de Duitse begraafplaats. De vragen werden door mij
voorgelezen op de bus. De antwoordmogelijkheden (zonder het geven van de vraag) kregen de leerlingen
al op voorhand doordat er geen projectie aanwezig was op de bus. Alle documenten die horen bij deze
opdracht, vindt u terug in bijlage.

3.2.

Pijler 2: empathie en betrokkenheid + werkvorm

Bij de tweede pijler is het belangrijk dat je leerlingen in staat stelt zich te kunnen inleven en/of meeleven
met historische gebeurtenissen uit het verleden. Het is niet de bedoeling dat leerlingen zich vereenzelvigen
met historische personen, maar wel dat leerlingen geconfronteerd worden met keuzes. Het doel is dat de
leerlingen begrijpen waarom bepaalde personen bepaalde keuzes maakten, binnen een bepaalde context
en welke gevolgen het al dan niet maken van keuzes heeft. Hierbij is het ook een uitdaging om de
leerlingen te laten kennismaken met de leefwereld van de daders en omstaanders en niet enkel met die
van de slachtoffers. Dit stond namelijk centraal tijdens de opdracht die de leerlingen/medestudenten
dienden uit te voeren op de begraafplaats zelf.
3.2.1. Werkvorm 2:
Voortbouwend op de eerste opdracht hadden de leerlingen al kennisgemaakt met de verschillende
bronnen van de begraafplaats. Uit de reacties op het forum kon ik afleiden dat de meeste
leerlingen/medestudenten gevoelens van angst, verdriet, frustratie, hoop en zelfs heldhaftigheid hadden
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bij de begraafplaats. Iedere persoon laat zich leiden om een oordeel te vellen op basis van waarop een
bepaalde gebeurtenis wordt weergegeven. Dat was belangrijk om hier even bij stil te staan. Ook bij een
bezoek van een Duitse militaire begraafplaats hebben mensen op voorhand al oordelen klaar dat elke
kindsoldaat die hier op de begraafplaats ligt, schuldig is aan zware oorlogsmisdrijven. Dit zal voor een deel
waar zijn, maar zoals eerder al aangehaald geldt dit NIET voor iedereen. Als er over de rol van daders wordt
gesproken bij herinneringseducatie mag er bij voorbaat al niet in deze val getrapt worden. Er moet onder
de laag van vooroordelen gekeken worden naar de menselijke verhalen achter de feiten alvorens een
oordeel te vellen. Bij de opdrachten die de leerlingen kregen, werden ze hiermee geconfronteerd. De
leerlingen werden in vijf groepen van twee personen onderverdeeld en kregen een soldatenbrief van een
kindstudent die echt op de begraafplaats ligt. In die kindsoldatenbrief staat de identiteit, gegevens, foto
en gevoelens van het kind neergeschreven. De taal van de brief is zo authentiek mogelijk. Op het einde
van de brief worden de leerlingen met een moreel dilemma opgezadeld. In groepen per twee, kiezen de
leerlingen onderling welke groepskeuze ze wensen te maken en staven ze hun keuze met minstens twee
argumenten. Hierbij werd er niet aan de leerling gevraagd om iets op te schrijven, de inleving in het verhaal
van de kindsoldaat was voldoende. Hiervoor kregen ze acht minuten voorbereidingstijd. Ondertussen ging
ikzelf langs bij alle groepen om te horen of er zich moeilijkheden voordeden en om de staat van vordering
per groep op te meten. Nadien werden de leerlingen gegroepeerd volgens keuze op de begraafplaats en
dienden ze aan elkaar hun standpunten uit te leggen. Doordat niet elke groep dezelfde keuze maakte,
kwam een discussie op gang. Indien er bij de leerlingen overeenstemming was en er geen debat op gang
kwam, had ik nog een tweede verhaal mee van een kindsoldaat als reserve. Doordat er debat was, en door
het gebrek aan tijd, is de tweede kindsoldatenbrief niet aan bod moeten komen. Op het einde van het
debat verwees ik naar het gebrek aan keuzes die deze kindsoldaten hadden. Deze kindsoldaten werden in
een bepaalde situatie geduwd waar ze zelf geen vat op hadden. Op het einde van het debat, legde ik de
link met de huidige kindsoldaten (Rwanda, Congo, Syrië,…) die ook geen keuzes hebben en ook in situaties
worden geduwd waar men zelf niet voor koos. Als afsluiter werden er nog enkele bezienswaardigheden
van de begraafplaats uitgelegd die de leerlingen eerder al terugzagen bij de quizvragen. Alle documenten
die nodig waren bij de werkvorm ter plekke, kan u terugvinden in bijlage.

3.3.

Pijler 3: reflectie (over actualiteit) en actie + werkvorm

In deze laatste stap is het belangrijk om de leerlingen te laten stilstaan bij de gevoelens en gedachten die
opborrelden tijdens de activiteit op de begraafplaats. Het is belangrijk dat de leerlingen de inzichten die
ze verkregen op de begraafplaats meenemen. Vaak gaat herinneringseducatie over zeer zware
onderwerpen en is het dus noodzakelijk te reflecteren, te praten en actie te ondernemen in verband met
de besproken thema’s. Het is ook belangrijk dat de leerlingen deze inzichten kunnen meenemen om
huidige situaties correct te beoordelen over het hedendaagse gebruik van kindsoldaten in
oorlogsgebieden. Hiermee wordt de link gelegd bij de reflectie over wat er vandaag de dag allemaal
gebeurt in de wereld en dat deze gebeurtenissen niet als het ware “nieuw” zijn, maar ook reeds in het
verleden hebben plaatsgevonden weliswaar in andere vormen en contexten.
3.3.1. Werkvorm 3:
Deze opdracht is fictief, maar sluit mooi aan bij de doelstellingen van herinneringseducatie. Bij deze
opdracht zouden de leerlingen hun ervaringen en nieuwe inzichten neer moeten schrijven in een
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reflectieverslag over kindsoldaten in oorlogsgebieden. Bij de opdracht zou er ook een link dienen te zijn
tussen het verleden en het heden. Leerlingen zouden hierbij door de leerkracht informatie krijgen over
een actueel gebied waar er nog altijd veel kindsoldaten worden ingezet zoals bijvoorbeeld Rwanda, Sierra
Leoné, Syrië, etc. In het reflectieverslag dient er ook een link te zijn met de ervaringen en inzichten die de
leerlingen hebben opgedaan tijdens het bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats. Hierbij wordt de link
nagestreefd tussen het verleden en het heden, wat een belangrijk doel is van herinneringseducatie. Een
aantal suggestieve invalshoeken zouden aan de leerlingen kunnen worden meegegeven als inspiratiebron
voor het reflectieverslag:
•
•
•
•
•
•

De gelijkenissen en verschillen tussen kindsoldaten op de Duitse militaire begraafplaats en
kindsoldaten in Rwanda, Sierra Leoné, Syrië…
Het gebruik van kindsoldaten in de jaren 10’ en nu: evolutie, devolutie of status quo?
Culturele verschillen in het gebruik van kindsoldaten: Europa, Afrika, Azië, Latijns-Amerika en
Midden-Oosten
Rechten van kinderen: nooit geen kindsoldaten meer
Duitse militaire begraafplaats: geen keuzes mogelijk voor kinderen van de vijand
…

Deze invalshoeken kunnen besproken worden in de vakken cultuurwetenschappen, geschiedenis en
gedragswetenschappen. Bijkomend aan deze opdracht zouden de leerlingen ook een collage maken die
hun gevoelens verduidelijkt bij het gebruik van kindsoldaten. Hierbij kunnen de leerlingen een onderscheid
maken tussen de gevoelens die ze hadden voor het bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats en hun
gevoelens na het bezoek. Zoals eerder aangehaald, hebben de leerlingen hun gevoelens geplaatst op het
forum van vakdidactiek. Hiermee wordt voldaan aan het actie aspect van de derde pijler bij
herinneringseducatie.
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5. Bijlagen
5.1.

Werkvorm 1:

Bronnen Duitse begraafplaats Langemark
1) Introductiefilm
Surf naar volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=fgrzH-QBijs
Vergeet hierbij zeker niet te luisteren naar de muziek!!
2) Gedicht
Dat gebeurde op de dag van Langemark Toen bestormden, een lied op hun lippen,
Zij die gisteren nog de kleurige band droegen;
En duizenden doden reden door het land,
En maaiden met suizende hiepen …
Dat gebeurde op de dag van Langemark De Vlaamse aarde dampte
Van het jongste, het edelste Duitse bloed Jij fluitende kogel die goed trof!
O heilig offergebaar!
Dat gebeurde op de dag van Langemark Toen droegen veel moeders en bruiden
De donkere rouwband op hun kleed
En ze snikten, hun blik gericht naar de herfstachtige hemel,
In rouw en brandend leed
En weer is het gedenkdag van Langemark,
En Duitsland is in schand en boeten
De doden klagen de levenden aan:
‘Wat heb jij Duitse jeugd gedaan
Om het trouwe vaderland te redden?’
En op de dag van Langemark
Stijgt een bruisende trom in de lucht.
De student reikt stom onder eed
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De man aan de machine, de boer op het land de hand
Boven onvergetelijke grafkelders:
Jullie doden, jullie bleke gezichten van Langemark,
We volgen jullie spoor!
Eens galmt over Vlaamse aarde het geschrei:
Uitgewist in de schand, en Duitsland is vrij,
En vrij zijn de inheemse velden!
Tekst: Heinrich Anacker
(vertaling: Christiaan Germonpré)
Bron: V., P.J., ‘Soldatenfriedhof Langemarck’, Groeninghe, 2009, Kortrijk, p. 42

3)

Foto’s van de begraafplaats

(Bron: eigen foto)

(Bron: eigen foto)

(Bron: eigen foto)

4) Historisch beeldmateriaal (WOI en WOII)

(Foto WOII met Adolf Hitler; Bron: toerisme Langemark)

(Foto WOI; Bron: toerisme Langemark)
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5) Stripfragmenten

(Bron: toerisme Langemark)

(Bron: toerisme Langemark)

Klasbezoek aan de Duitse militaire
begraafplaats in Langemark: een handleiding
Inleiding
Wie een bezoek brengt aan de Westhoek, kan de verkeerde indruk krijgen dat er tijdens de Eerste
Wereldoorlog alleen maar geallieerden vochten. De Britse begraafplaatsen en monumenten zijn alom
tegenwoordig en af en toe komt men ook een Franse of Belgische militaire begraafplaats of monument
tegen. De Duitse deelname aan de strijd rond Ieper is veel minder zichtbaar: er zijn geen monumenten –
voor verliezers worden geen monumenten opgericht - en op het grondgebied van de stad Ieper bevinden
zich geen Duitse begraafplaatsen meer. In heel West-Vlaanderen bevinden zich na 1958 slechts vier
Duitse militaire begraafplaatsen, met name in Vladslo, Hooglede, Menen en Langemark. Deze laatste ligt
het dichtst bij de stad Ieper en kan het makkelijkst ingepast worden in een rondrit over de voormalige
slagvelden.
Geschiedenis
Reeds bij de eerste gevechten in 1914 ontstonden hier enkele graven. Tijdens de oorlog lag deze plek
nu eens aan, dan weer achter het front. Het aantal graven nam steeds toe. Overal in de frontstreek
ontstonden Duitse begraafplaatsen met verschillende Duitse monumenten. In 1919 droeg deze
begraafplaats de naam Langemarck-Nord. Het was toen één van de 17 Duitse begraafplaatsen in
Langemark. Er waren 859 graven (627 Duitse, naast Franse, Britse en Belgische). Tussen 1924 en 1932
werden tal van kleinere begraafplaatsen door de Duitse Gravendienst “opgeruimd”. De doden werden hier
gegroepeerd. De verzamelbegraafplaats kreeg de naam Studentenfriedhof, omdat er onder de duizenden
doden, waarvan vele uit 1914, ongeveer 3000 studenten-oorlogsvrijwilligers waren. In 1932 waren er meer
dan 10 000 graven met zware houten kruisjes. De begraafplaats werd omsloten door een omheiningsmuur
en een poortgebouw.
Van 1955 tot 1958 werd het aantal Duitse militaire begraafplaatsen in West-Vlaanderen gereduceerd
van 68 naar 4. Het Studentenfriedhof werd uitgebreid tot een grote verzamelbegraafplaats. Naast de
bestaande 10 000 graven kwam er een nieuw deel met ruim 9000 graven (met nummerstenen en koperen
plaatjes) en een kameradengraf van bijna 25000 doden. De begraafplaats werd opgesmukt met enkele
groepen van vijf kruisen van basalt en een beeldengroep met vier bronzen figuren. In 1971 kwam er een
nieuwe inrichting met liggende grafstenen.

3
Beschrijving
1. Het poortgebouw ziet eruit als een bunker en is gemaakt uit Duitse rode zandsteen. Links in het
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gebouwtje werd een kaart aangebracht met de Duitse begraafplaatsen en vindt de bezoeker een tafel met
de registers. In het rechterkamertje bevinden zich namentafels met de namen van 6313 geïdentificeerden
die begraven zijn op het oudere deel van de begraafplaats. Uiterst links in het poortgebouw is er een WC.
Op de muur van het poortgebouw, aan de kant van de begraafplaats, werd een citaat aangebracht van de
arbeider-dichter Heinrich Lersch (1889-1936): “Deutschland muss leben und wenn wir starben mussen”
(Duitsland moet leven, zelfs als wij moeten sterven). Lersch was een ketelsmid die heel West-Europa
doorreisde. Zijn gevoel van verbondenheid met de natuur en met de geboortegrond werd versterkt door
zijn belevenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog die hij als soldaat meemaakte. Hij diende in ReserveInfanterie-Regiment 236 dat in 1914 in de buurt van Langemark was. Vooral het lied “Soldatenabschied”
maakt Lersch erg bekend. Na de oorlog werkte hij aanvankelijk als fabrieksarbeider in het Ruhrgebied om
vanaf 1925 van zijn pen te leven. Hij verwachtte veel heil van het opkomende nazisme. Het citaat dat ook
de begraafplaats in Langemark siert, is typisch voor de mentaliteit van de jonge oorlogsvrijwilligers in 1914.
Men vindt het terug op talrijke oorlogsmonumenten in Duitsland.
2. De lage, dikke omheiningsmuur is ingewerkt in Vlaamse landschapselementen: vooraan knotwilgen,
rechts een sloot en een dubbele beukenhaag.
3. Centraal tegenover het poortgebouw bevindt zich het massagraf – het Kameradengrab. Er werd ook
een krans van eikenloof en 8 schilden aangebracht. Die wapenschilden staan voor de Belgische provincies:
West- en Oost-Vlaanderen worden echter als één beschouwd, net als het toen nog niet gesplitste Brabant.
Rondom staan 68 bronzen namentafels, met in totaal bijna 17000 namen.
4. De begraafplaats bestaat eigenlijk uit een breed grasveld en opvallend is dat bloemen ontbreken.
Rododendrons groeien tegen de achtermuur. Het oudste deel van de begraafplaats is met grote
zomereiken beplant. Het ligt daardoor immer in de schaduw en het voelt er altijd somber aan. In het
nieuwere deel van de begraafplaats (rechts, hoger) liggen de grafstenen dichter bijeen.
5. De liggende grafstenen zijn grijs en duiden graven aan voor 4, 6, 8 of meer doden. De grafstenen
vermelden weinig gegevens: voornaam en naam, soort soldaat of rang en sterfdatum. Grafsteen nr. 1 ligt
uiterst links in de verste hoek.
6. Er zijn 12 groepen van drie kruisen. Zij zijn gemaakt uit basalt, een donker en hard vulkanisch gesteente,
en markeren geen graven. Ze zijn er enkel ter versiering. Vroeger waren er vijf kruisen.
7. De bronzen beeldengroep is van de hand van professor Emil Krieger, gemaakt in München in 1958. De
groep stelt vier treurende militairen voor. Emil Krieger is geboren in Kaiserslautern in 1902. In 1936 won hij
de Romeprijs. Hij werkte vooral in Munchen waar enkele van zijn sculpturen het straatbeeld sieren.
8. Op de begraafplaatsen bevinden zich drie Duitse betonnen schuilplaatsen. Zij dateren uit 1916-1917 en
maakten deel uit van de Duitse verdedigingslijnen. Dat verklaart waarom de deuropening achteraan is (nu
afgesloten). Let ook op het dikke dak.
9. Een rij van 49 gedenktekens, bestaande uit een betonnen voet met granieten blok, werd opgericht voor
en door militaire eenheden en studentenorganisaties.
10. Helemaal vooraan in de rechterhoek bevindt zich een hoog stenen kruis, gehouwen uit één stuk basalt.
Het aantal doden
De begraafplaats bestaat dus grosso modo uit drie delen:
Het oude deel (onder de eiken, grafnrs 1-8938) met officieel 10143 doden, waarvan 6313
geïdentificeerden. Hun namen vind je ook op de eikenhouten tafels in het poortgebouw. Onder hen
bevinden zich ongeveer 3000 studenten-vrijwilligers.
Het nieuwe deel (rechts, open) met officieel 9257 geïdentificeerden op een kleinere oppervlakte voor en
achter de rij gedenktekens. Er staan veel namen op dicht opeenliggende grafstenen.
Het Kameradengrab is een massagraf met officieel 24917 niet-geïdentificeerden. Toch worden er op de
bronzen namentafels 16940 namen vermeld. Hier worden de laatste jaren geregeld nog stoffelijke resten
bijgezet, gevonden bij werken en opgravingen.
De doden die hier bij de uitbreiding in 1955-1956 bijgezet werden, waren afkomstig van 18 Duitse militaire
begraafplaatsen in Langemark, Poelkapelle, Staden, Westrozebeke, Moorslede, Passendale, Zonnebeke en
Zillebeke.
In totaal liggen hier meer dan 44000 doden! Ter vergelijking: op de grootste Britse militaire begraafplaats
Tyne Cot Cemetery in Passendale liggen ‘slechts’ 11000 doden begraven.
Enkele wetenswaardigheden omtrent deze plek en de begraafplaats
Op 21 oktober 1914 en de drie daarop volgende dagen vielen in de omgeving van Langemark de Duitse
troepen de Britten aan. Een groot deel van de Duitse soldaten waren jonge studenten uit Heidelberg
en München die gearmd en zingend ten strijde trokken. Keer op keer werden ze door hun officieren
aangemaand om storm te lopen tegen de Britse mitrailleurs. Duizenden onder hen sneuvelden die dagen.
Velen van hen waren oorlogsvrijwilligers die slechts zes weken training gehad hadden vooraleer ze naar het
front trokken.
Pas na de eerste geslaagde gasaanval in de geschiedenis, op 22 april 1915, werd Langemark ingenomen
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door Duitse troepen. De Duitse gascilinders waren ingegraven iets ten noorden van waar zich nu de
begraafplaats bevindt. De Franse eerste lijn daarentegen bevond zich toen 100 meter ten zuiden van waar
nu de begraafplaats is zodat deze plek toen het niemandsland vormde. Na de gasaanval schoof het front
enkele kilometers dichter bij Ieper. Een Duitse gaspionier beschrijft het slagveld na die eerste gasaanval:
“Nadat het [gas] opgeklaard was, stapten we voorbij de lege gasflessen. Wat we zagen was de totale dood.
Niets was nog levend. Alle dieren waren uit hun holen gekropen om te sterven. Overal waren er dode
konijnen, mollen, ratten en muizen. De geur van het gas hing nog in de lucht. Het hing op de paar struiken
die er nog over waren. Toen we de Franse lijnen bereikten, waren die leeg maar een halve mijl verder
lagen de lijken van de Franse soldaten overal. Het was niet te geloven. Dan zagen we dat er ook Engelsen
bij waren. Je kon zien dat de mannen in hun gezicht en aan hun keel geklauwd hadden in een poging om
aan lucht te geraken. Sommigen hadden zichzelf doodgeschoten. De paarden, nog steeds in hun stallen, de
koeien, de kippen, alles was dood. Alles, zelfs de insecten waren dood.”
Van april 1916 tot augustus 1917 lag de begraafplaats op relatieve afstand achter de Duitse eerste
lijn. Toen kwamen de schuilplaatsen die nu deel uitmaken van het Soldatenfriedhof, tot stand. Deze
verdedigingslijn werd op 9 oktober 1917, tijdens de 3de Slag bij Ieper, door Britse troepen veroverd.
Eén van de bunkers bleek een onoverkomelijke hindernis voor de Britten en het leek onmogelijk om het
moordende mitrailleursvuur vanuit de bunker te stoppen. Uit de regimentsgeschiedenis van het 4de
bataljon van The Worcester Regiment: “Eén van de Duitse bunkers voor onze lijn was niet geraakt door
de granaten en zijn mitrailleur maaide voortdurende onze hardwerkende troepen neer. Ons geweervuur
kon niets aanvangen tegen de dikke betonmuur. Daarom stuurden we berichten naar achter om te vragen
om loopgravenmortieren die de bunker konden kleinkrijgen. Maar plots stopte het mitrailleurvuur. Een
minuut later stond iedereen recht en ging aan het juichen. Want door de modder kwam een klein groepje
Duitse militairen naar de Britse lijn toe, de handen hoog geheven ten teken van overgave. . Achter hen
kwam één eenzame Britse soldaat, aan het zwoegen onder het zware gewicht van een mitrailleur – de
Duitse mitrailleur. Het juichen werd luider toen hij werd herkend: “Dancox”, riepen de troepen, “goede
oude Dancox”.” Soldaat Frederick Dancox was er in geslaagde om ongemerkt voorbij de stelling te sluipen.
Plotseling was hij in de ingang verschenen en in zijn eentje kon hij de gehele Duitse eenheid krijgsgevangen
nemen en de mitrailleur onschadelijk maken.
Tijdens het Duitse voorjaarsoffensief, begin april 1918, ging Langemark weer in Duitse handen over. Op 28
september 1918, tijdens het Eindoffensief werd het definitief veroverd door de geallieerden.
In de tussenoorlogse periode ontstond in Duitsland de Langemarkmythe: op 11 november 1914 zouden
jonge Duitse oorlogsvrijwilligers hier ten strijde getrokken zijn onder het zingen van “Deutschland
über Alles”. Tijdens het nazibewind groeide de Langemarkmythe steeds meer aan als voorbeeld van de
offerbereidheid van de Duitse jeugd. Overal in Duitsland kwamen er Langemarkstraten en –pleinen en
er werd jaarlijks een nationale Langemarkdag gehouden. Kort na de bezetting van België door de Duitse
troepen, op 8 juni 1940, bracht Adolf Hitler een bezoek aan de militaire begraafplaats. Ook de Vlaamse
SS-Divisie, later in de oorlog, zou de naam “Langemarck” toebedeeld krijgen.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de Langemarckmythe natuurlijk niet langer in stand gehouden.
Langemark heeft echter nog altijd een grote symboolwaarde, niet in het minst in Duitsland. Zij het nu meer
als symbool voor de zinloosheid van de oorlog, dan als symbool van heldendom en offerbereidheid.
Graag verwijzen we hierbij naar het educatief pakket ‘De Langemarckmythe’ dat hier dieper op ingaat.
Enkele merkwaardige graven
Op de tafels bij het Kameradengrab wordt ook Albert Carlill vermeld, een Brits soldaat die diende
bij het Loyal North Lancashire Regiment. Hij stierf op 4 november 1918 op 19-jarige leeftijd. Carlill is
de enige Brit tussen de duizenden Duitse doden hier. Merkwaardig is dat hij ook herdacht wordt op
een herdenkingssteen in het nabijgelegen Cement House Cemetery in Langemark. Volgens de Britse
gravendienst was hij oorspronkelijk begraven op de stedelijke begraafplaats van Leuven en is zijn graf daar
verloren gegaan.
Op deze tafels wordt ook Luitenant Wolfgang Kühne vermeld, gestorven op 6 augustus 1915. Luitenant
Kühne ligt hier echter niet begraven. Zijn graf bevindt zich nog steeds op de burgerlijke begraafplaats van
Wervik. Waarschijnlijk werd bij de ontgraving in de jaren 1950 zijn graf vergeten omdat het er niet militair
uitzag en niet opviel tussen de burgerlijke grafstenen.
In het Kameradengrab bevinden zich niet alleen de overblijfselen van Duitse soldaten en 1 Brit. Ook
mensen van andere nationaliteiten vonden er een laatste rustplaats: Denen in dienst van het Duits leger
(Noord-Sleeswijk, nu een deel van Denemarken, behoorde toen tot Pruisen), Polen die eveneens Duits
staatsburger waren, een Belgische burger, Russische en Italiaanse krijgsgevangenen die aan het werk gezet
werden achter het front en Oostenrijkers waarvan de eenheid aangehecht was aan Duitse eenheden. Ook
zijn het niet alleen mannen die hier rusten: ook verschillende verpleegsters (“Hilferinnen”) liggen hier
begraven.
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Quizvragen Langemark
Vraag 1: Wat is de bijnaam van de begraafplaats?
Rood= Kameradenfriedhof
Geel= studentenfriedhof

Blauw= Kinderfriedhof
Groen= Langemarkfriedhof

Vraag 2: Wat is het aantal studenten-vrijwilligers dat op de begraafplaats gesneuveld zijn?
Rood= 6000
Geel= 9000

Blauw= 3000
Groen= 12000

Vraag 3: Hoe heet het massagraf op de begraafplaats waarin 2400 niet-geïdentificeerde soldaten
liggen?
Rood= Kameradengrab Blauw= Studentengrab
Geel= Kindergrab
Groen= Dodengrab
Vraag 4: Welk instrument werd gebruikt bij studentensoldaten als propagandamiddel?
Rood= Een gedicht
Geel= Een lied

Blauw= Een affiche
Groen= Een krant

Vraag 5: Van wie is volgend citaat: “Deutschland muss leben und wenn wir starben mussen” (Duitsland
moet leven, zelfs als wij moeten sterven)
Rood= Emiel Krieger
Geel= Adolf Hitler

Blauw= Wolgang Küne
Groen= Heinrich Lersch

Vraag 6: Wat stelt het bronzenbeeld van Emil Krieger voor op de begraafplaats?
Rood= Vier bekende soldaten op begraafplaats Blauw= Vier uitvinders van de begraafplaats
Geel= Vier Duitse helden
Groen= Vier treurende militairen
Vraag 7: Albert Carlill is de enige niet-Duitser op de begraafplaats. Welke nationaliteit heeft hij?
Rood= Brit
Geel= Amerikaan

Blauw= Australiër
Groen= Ier

Antwoordenblad quiz
Vraag 1
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Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

19

Vraag 6

Vraag 7
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5.2.

Werkvorm 2:

Brief kindsoldaat
Deze brief is afkomstig van kindsoldaat Franz, die hier op de
begraafplaats begraven ligt. Hieronder vind je een beschrijving van
Franz zijn gevoelens.
Identiteit en achtergrond:
Naam: Franz Brieske
Leeftijd: 16 jaar
Woonplaats: München
Functie: soldaat
Gezin: vader en moeder zijn vermoord; 2 broers op het front waarvan
Paul (17 jaar) bij de geallieerden en Franz (16 jaar) bij de Duitsers
Context: vader en moeder zijn vermoord door de geallieerden op
onterechte wijze. Vader en moeder zaten bij de verzetsbeweging
tegen de Duitsers maar desondanks werden ze door een misverstand vermoord door geallieerde
troepen. Uit wraak op de dood van zijn ouders, heeft Franz zich vrijwillig gaan aangeven om mee te
helpen vechten met de Duitsers tegen de geallieerden. Paul is nog actief bij de verzetsbeweging. Voor de
oorlog had Paul goed voor Franz gezorgd en hadden ze een goede band.
Brief:
Lieve vinder van deze brief,
Noordelijk van Rheims, midden sep.19.14. Vijftien uren vol hevig granaat- en infanterievuur van voren en
op beide flanken. In den nacht treedt het bataljon aan. Van alle officieren zijn er uit de moorddadige
gevechten bij Maubeuge en aan de Aisne maar drie over. . maar drie. Mijn droom komt uit om officier te
worden. In den nacht werden drie gevangen meegenomen. Binnenkort krijg ich eindelijk promotie als
officier. Hiervoor moet ik moorden op gevangengenomen geallieerde ratten. Volgens het bataljon kan ik
enkel zo officier worden. Daarom zal ik deze ratten niet sparen, zij zijn verantwoordelijk voor de dood van
mijn ouders en ze zullen boeten. Wij maken kennis met de ratten, alle drie zijn ze er erg aan toe. Alle drie
zijn ze gewond; ik staar de ratten van kop tot teen aan en zie plots een opmerkelijke ketting met een gouden
Duitse munt die zeer herkenbaar is rondom de hals van een rat… ik panikeer en kijk volmondig in het
aangezicht van de geallieerde rat… het kan niet, het is mijn broer…Paul.
De negende Oktober brak aan. De dag der waarheid was er. Vandaag is de dag van mijn bevordering, maar
ik wou niet mijn eigen broer doodschieten. Bij de gedachte aan mijn broer, dacht ik aan de periode voor de
oorlog waarbij hij me hielp. Luitenant Büchel waarschuwde me indien ik me zou verzetten. Dit zou worden
aanzien als een daad van desertie waarbij ik zelf de kogel zou krijgen. Ich kan niet leven met de gedachte
om mijn eigen broer dood te schieten, maar ik kan ook niet leven met de gedachte met mijn eigen dood en
geen officier worden. Het Deutsche volk rekent op mij! Ich kan niet kiezen, boze gedachten spoken door
mijn hoofd. Ik kan niet wachten, mijn opdracht eischt, dat ik verder ga.
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Franz Brieske
Opdracht:
Welke beslissing zou jij nemen als je in Franz zijn plaats was? Probeer je hierbij sterk in te leven alsof je
zelf Franz was! Overleg in groep en maak één keuze. Vervolgens staaf je de groepskeuze met minstens
twee argumenten. Nadien wordt de keuze in grote groep besproken.
Keuzemogelijkheden:
a) Franz heeft geen andere keuze dan Paul dood te schieten. Als hij dit zelf niet zou doen, dan krijgt
Franz zelf de kogel. Franz droomt ervan om officier te worden en een Duitse held te worden. De
enige manier is hierbij om zijn broer Paul dood te schieten. Tenslotte werd Paul nu als een
landverrader aanzien. Indien Franz deze keuze maakt, moet hij wel zien te leven met de dood van
zijn eigen broer op zijn geweten. Het embleem ter bevordering zou altijd een bloederig kantje
hebben.
b) Franz moet zijn eigen leven riskeren voor zijn broer en weigeren om Paul dood te schieten.
Hiermee beseft Franz dat zijn eigen leven op het spel staat. Paul heeft in het verleden namelijk
zeer goed voor Franz gezorgd. Dit betekent wel dat Franz een zware droom moet laten schieten
om officier te worden van het Duitse leger wat een absolute droom van hem was. Bij deze keuze
zal Franz altijd als een landverrader aanzien worden, wat zijn ergste nachtmerrie is. Door deze
daad te stellen wil het niet automatisch zeggen dat zijn broer Paul gered is van het Duitse bataljon.

Afscheidsbrief kindsoldaat
Deze afscheidsbrief is afkomstig van kindsoldaat Wilhelm, die hier op de begraafplaats begraven ligt.
Hieronder vinden jullie een beschrijving van Wilhelm zijn gevoelens aan zijn moeder en zusters vlak voor
hij sterft.
Identiteit en achtergrond:
Naam: Wilhelm Manthei
Leeftijd: 16 jaar
Woonplaats: Berlijn
Functie: soldaat
Gezin: vader gesneuveld in oorlog, 3 zussen (14, 15 en 17
jaar) die zwaar verminkt zijn,
moeder (36 jaar) is zwaar ziek
Context: vader was voorstander van de oorlog, moeder en
zussen waren zwaar tegenstander. Moeder en zusters zijn lid
van een Berlijnse verzetsbeweging tegen de Duitse oorlog. Ze
verleenden sterke hulp aan geallieerde soldaten bij Duitse
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aanvallen en hebben talloze soldatenlevens gered door de eerste zorgen toe te dienen. Hierdoor zijn ze
zelf hulpbehoevend geworden. Wilhelm werd verplicht naar de oorlog gestuurd zonder dat hij dit zelf
wou.
Afscheidsbrief:
Lieve moeder, lieve zusters!
Nu moet ik u de droeve tijding brengen, dat onze aanval, op Zondag 25 Oktober 1917, des avonds om zeven
uur tijdens den stormaanval op het dorp L., tegelijk met zoovele anderen van ons regiment, gesneuveld is.
Lieve moeder, ik kan het lijden der oorlog niet meer aan. Het spijt me, hoe smartelijk dat verlies ook voor
ons wezen moge, denkt ik er toch aldoor aan, dat ik een kogel door mijn gedachten wil jagen dat mij uit
mijn lijden verlost. Moeste vader nog leven, hij zou me eeuwig aanzien als een vuile Duitsche quisling. Voor
velen verdien ik de dood omdat ik mijn leven niet wil geven voor het Duitsche vaderland. Ik weet dat ik u
en mijn zussen mij begrepen om niet te willen vechten. De zorgen die jullie toedienden aan andere
noodlottige strijders der oorlog zal ik nooit vergeten. Ik koesterde lang de hoop om na de oorlog voor jullie
te zorgen. Ik weet dat mijn dood, ook jullie dood in gang zet en me diep schaam bij elk woord dat ik nu
neerschrijf. Ondanks dat ik nog in staat ben om te vechten, kan ik het mentaal niet meer aan, er is geen
voedsel meer en ik heb niemand meer. Al mijn kameraden zijn dood moeder. Rudi is pas vandaag vlak bij
de vijandelijke loopgraven gevonden. Volgens de luitenant heeft hij bewezen, dat hij volop man en volop
soldaat was, en eeuwige roem verdient. Voor familieleden van helden wordt goed gezorgd. Gelukkig heeft
hij niet behoeven te lijden; het schot door zijn slapen heeft hem onmiddellijk gedood. Eerst vanmiddag heb
ik gehoord, dat hij dood was. Hij heeft toch zijn leven gegeven voor Duitschland, door vijanden omringde
Duitsche vaderland, evenals zoovele anderen, die meekwamen uit Duitschland en nu in vreemde aarde
rusten. Ik wil dit niet meer moeder. Ik hoop dat u me ooit kan vergeven. Ondanks dat ik wil sterven als een
held voor u, heb ik gefaald en zal ik niet als een held herinnerd worden. Beste moeder, ik smeek u nog eens,
geeft u zich niet té veel over aan verdriet om mijn dood. Het spijt me moeder dat ik niet kan voldoen aan
uw wensen. Het beste met u allen. Hartelijke groeten van uw thans nog eenigen zoon.
Wilhelm Manthei
Opdracht:
Wilhelm sterft jammer genoeg in de oorlog, maar de keuze die Wilhelm maakt, heeft zware gevolgen voor
het verdere leven van zijn moeder en zussen. Welke beslissing zou jij nemen als je in Wilhelm zijn plaats
was? In tegenstelling tot de vorige brief is dit een afscheidsbrief, wat je keuze zou kunnen beïnvloeden.
Probeer je hierbij sterk in te leven alsof je zelf Wilhelm was! Overleg in groep en maak één keuze.
Vervolgens staaf je de groepskeuze met minstens twee argumenten. Nadien wordt de keuze in grote
groep besproken.

Keuzemogelijkheden:
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a) Wilhelm blijft strijd leveren tot de dood op het front. In deze situatie zal Wilhelm sterven, maar
wel als een Duitse oorlogsheld aanzien worden. Zijn moeder en zussen krijgen de nodige zorgen
van de Duitse overheid en zullen niet sterven. Per slot van rekening waren zij ook zwaar tegen de
oorlog gekant en slachtoffer geworden van het Duitse regime waar ze zelf geen invloed op hebben.
Bovendien hebben ze veel mensenlevens gered van geallieerde soldaten door de eerste zorgen
toe te dienen op het slagveld en zijn ze lid van de Berlijnse verzetsbeweging. Om de soldaten te
redden zijn de moeder en de zussen zelf zwaar ziek en verminkt geworden. Doordat de moeder
en zussen blijven leven, kunnen ze wel nog cruciale informatie blijven doorleveren aan de Berlijnse
verzetsbeweging om zo mee Duitse aanvallen tegen de geallieerden te verhelpen. Dankzij de
informatie van de moeder en zusters worden heel veel geallieerde soldaten gered.
b) Wilhelm kan de oorlog mentaal niet langer aan desondanks hij fysisch nog in staat is om te
vechten. Hij besluit toch om zelfmoord te plegen, omdat hij niemand van kameraden meer over
heeft. In dit geval wordt hij door zijn luitenant aanzien als een echte landverrader. Doordat hij zelf
niet meer kan boeten voor zijn daad, zal zijn familie maar moeten boeten voor zijn keuze. In
Duitsland worden de moeder en de zussen opgepakt en worden ze op een zwaar
mensonvriendelijke manier gefolterd en geslagen dat zwaar ingaat tegen de mensenrechten. Aan
de gevolgen van hun verwondingen sterven de moeder en zussen. Hierdoor is de Berlijnse
verzetsbeweging haar informanten kwijt waardoor Duitse aanvallen succesvol slagen en nog
talloze geallieerde slachtoffers bijmaakt.
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