Klein in de Groote Oorlog. Inspiratiegids voor het 4e, 5e en 6e leerjaar
Overzicht van weblinks

Hoofdstuk 1. WOI. Historisch bekeken, door een Vlaams-Brabantse bril

De soldaten komen.
www.schooltv.nl/beeldbank
Een korte reportage die op een bevattelijke wijze de start van de eerste wereldoorlog schetst.
www.vlaamsbrabant14-18.be
Een blik op het oorlogsverleden van Vlaams-Brabant. Met o.a. info over het Belevingscentrum WOI in
Tildonk, de 2 fietslussen langs Gete- en Dijlelinie, publicaties en vormingsdagen, …
www.expo14-18.be
Info over de tentoonstelling “14-18, dit is onze geschiedenis!’ in het Legermuseum. Downloadbaar
pedagogisch dossier.
www.invlaamsevelden.be
Info over de tv-serie die het verhaal van een Gentse familie tijdens de Eerste Wereldoorlog vertelt.
http://www.cobra.be/cm/cobra/projecten/wereldoorlog-I
Op deze website kan je doorklikken naar heel wat tentoonstellingen en boeken over de Groote Oorlog.

Brandende boeken in Leuven
www.bibliotheektoren.be
Info over de Bibliotheektoren van de Universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein in Leuven die sinds
kort permanent toegankelijk is voor het grote publiek.
www.deredactie.be
Op deze website kan je doorklikken naar het tv-programma ‘De allerlaatste getuigen van WOI’. In dit
programma vertelt o.a. Marie Dewit hoe in Leuven onschuldige burgers doodgeschoten werden.
http://www.oorlogsdagboekleuven.be/
Deze blog brengt het verhaal over een bezette stad en ‘gewone mensen’ die in de eerste
oorlogsmaanden van 1914 met blinde terreur in oorlogsomstandigheden krijgen te maken.

Aarschot in puin
www.martelaarsteden.be
Het programma van de martelaarsteden Leuven, Aarschot en Dendermonde.

In de loopgraven aan het front
www.nooitmeeroorlog.be
Info over het educatief pakket dat de provincie West-Vlaanderen ontwikkelde op basis van het
uitgebreide dagboek van Jerome Seynhaeve.
www.wo1.be/nl/netwerk/educatie1
Download het ganzenbordspel dat de provincie West-Vlaanderen ontwikkelde op basis van de
dagboekfragmenten van Jerome Seynhaeve.
www.inflandersfields.be/nl/namenlijst
Info over de namenlijst die men in het In Flanders Fields museum opmaakt van de slachtoffers van
WOI en waar je als school aan kan meewerken.

Nieuwe technieken, nieuwe wapens
http://www.nooitmeeroorlog.be/nl/webquest
Een webquest met leerlingenopdrachten over het gifgas dat tijdens de eerste wereldoorlog gebruikt
werd.
www.wo1.be/nl/netwerk/educatie1
Download het ganzenbordspel dat de provincie West-Vlaanderen ontwikkelde op basis van de
dagboekfragmenten van Jerome Seynhaeve, en waarin linken gelegd worden met de recente oorlog in
Syrië en het gebruik van gifgas in oorlog.
www.kleurbekennen.be
Overzicht van heel wat lesmateriaal en workshops die de link leggen met ‘oorlog vandaag’.
www.techniekinhetbo.nl/lessen/documenten/les_tandwielen_werkblad.pdf
Een les over tandwielen.
www.klascement.be/docs/44879
Downloadbaar overzicht van techniekgames voor het basisonderwijs: zoeken op ‘tandwielen’.
http://overonderwijs.blogspot.be/p/publicaties.html
Inspiratie om met techniek aan de slag te gaan in je klas.

Mannen in uniform
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Eerste_Wereldoorlog_-_Uniformen
Weergave van uniformen die verschillende nationaliteiten droegen in WOI.

Het kerstbestand
http://www.wo1.be/nl/db-items/houten-kruis-the-khaki-chums-christmas-truce
Afbeeldingen van het herdenkingskruis in Ploegsteert waar voetballen bij liggen.

Geheime codes
http://terf.kindereninbezetgebied.be/personen
Op deze site vind je de vluchtroutes van o.a. Marcel Decorte, Yvonne Meerschaert, Elisa Desmedt en
Paula Driessen. 4 kinderen, die met of zonder hun familie, het oorlogsgeweld ontvluchtten.

Cher Ami, de oorlogspostduif
www.wo1.be/nl/netwerk/educatie1/basisonderwijs
Link naar het verhalenproject ‘Kleine Sam, vertel ons over de Grote Oorlog’.
http://www.museumvanhetbelgischtrekpaard.be/
Website van het museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele dat ook onderzoek verricht naar de
rol van het trekpaard tijdens WOI.

Hoofdstuk 2. Het dagelijkse leven tijdens de Groote Oorlog
Op de vlucht
www.terf.kindereninbezetgebied.be/personen
De vluchtroute van Marcel Decorte, Yvonne Meerschaert, Elisa Desmedt en Paula Driessen kan je op
deze website raadplegen.
www.virtueletentoonstelling.1418herdacht.be/
Info over vluchten tijdens WOI.
www.hetgeheimvanyoussef.be/educatief.html
De strip ‘Het geheim van Youssef’ vormt de basis voor een lessenreeks over vluchten en migratie
vandaag. De strip kan digitaal bekeken worden en je kan kant en klare werkbladen downloaden.

Liefste dagboek
www.nooitmeeroorlog.be.
Op deze site kan je het dagboek van Jerome Seynhaeve raadplegen. De dagboekfragmenten werden
ook ingelezen.
www.terf.kindereninbezetgebied.be/personen
Op deze site kan je dagboekfragmenten raadplegen van kinderen tijdens de Groote Oorlog.
www.erfgoedcelpz.be
Ook de erfgoedcel Pajottenland Zennevallei stapt mee in het project ‘Kinderen in bezet gebied.
www.vlaamsbrabant14-18.be
Raadpleeg de catalogus van het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant voor uitgegeven
dagboekfragmenten uit je gemeente.
http://search.arch.be/nl/tips/132-oorlogsverslagen-wo-i
Op deze site kan je pastoorsverslagen digitaal raadplegen

“Mijn lieve Berthe”. Brieven van het front
www.destrooper.be.
Info over de postkaarten die tijdens WOI door de firma Destrooper gepubliceerd werden.

Berichten aan de bevolking
Plakberichten voor de bevolking kan je raadplegen via:
http://www.beeldbankwest-vlaanderen.be/alle-films-enfotos/weergave/search/layout/result/trefwoord/strings_onderwerp/Eerste%20Wereldoorlog/trefwoord/mate
riaalsoort/affiche
www.terf.kindereninbezetgebied.be (klik op voor de leerkracht, algemene lesbrief voor leerkracht)
www.erfgoedplus.be/zoeken?collectie=71022A23
www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=13814
www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=25209
http://www.waaserfgoed.be/collectie/12-bladeren-type/29document?sort=ca_object_labels.name_sort&per_page=9&page=1
www.vvbad.be/sites/www.vvbad.be/files/artikel/file/200905_Vandeweyer.pdf
www.erfgoedplus.be
http://www.madeinaalst.be/tekst-affiches-in-de-kijker

www.mot.be
Scans van het boek ‘Konijnen kweken in oorlogstijd’ zijn downloadbaar op deze site.

Aan tafel!
http://geshemkringoh.weebly.com/koken-zoals-in-woi.html
Link naar wafelrecept dat dateert uit WOI.
http://uba-bnb.dpc.uba.uva.nl/record/MM01B_D127745
Link naar een oorlogskookboek.
http://www.wereldoorlog1418.nl/kookboek/
Link naar een oorlogskookboek.
http://www.boterbijdeviswo1.be/
Website met diverse verhalen, bronnen, … over voeding en landbouw tijdens WOI
http://www.hetvirtueleland.be/exhibits/show/eerstewereldoorlog/
Voor meer achtergrondinfo over het thema ‘voeding tijdens WOI’.

“Mag ik buiten spelen?”
www.speelgoedmuseum.be
De website van het Speelgoedmuseum in Mechelen met heel wat lesideeën over speelgoed vroeger en
nu.
www.sportimonium.be
De website van het Sportimonium in Hofstade.

Afscheid nemen
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi/relict/251.
Een link naar het beeld ‘het treurend ouderpaar’ ontworpen door de Duitse kunstenares Käthe
Kollwitz en te bezichtigen op de Duitse soldatenbegraafplaats van Vladslo.

“Waar ik woon, is het oorlog”. Oorlog vandaag.
http://terf.kindereninbezetgebied.be/oorlog-vandaag
Leerlingen maken kennis met regio’s waar vandaag oorlog woedt.

www.jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Vluchtelingen.html?opl=
Info en downloadbare werkbladen voor leerkracht en leerlingen over vluchtelingen vandaag.
www.kleurbekennen.be
Uitgebreide bron van info over diverse mondiale thema’s.
www.tumult.be
Info over ‘Toen het nog geen oorlog was’: 5 kleurenaffiches over kinderen in oorlogssituaties vandaag.

Hoofdstuk 3. Bronnenonderzoek en omgevingsonderwijs

Op fotozoektocht in je gemeente
www.erfgoedplus.be en http://www.delcampe.net/
Websites om op zoek te gaan naar beeldmateriaal van je gemeente 100 jaar terug.
http://www.ryckevelde.be/Age14/materialen/framematmonument.htm
Website waar je het lespakket ‘Age 14’ kan downloaden.

Klim in je stamboom
www.familiegeschiedenis.be/inhoud/stap-1-het-geheugen
www.vcgh.be/ONDERWIJSPROJECT%20FAMILIEGESCHIEDENIS%20.pdf
www.cbg.nl/download/dl_stamboomindeklas1.pdf
www.gemeentearchiefroosendaal.nl/images/stories/educatie/lesbrieven/genealogie-docent.pdf
Info en interactieve werkmethodes om rond stambomen en familiegeschiedenis aan de slag te gaan.
www.erfgoedhuis-kortenberg.be
Website met meer info over de workshop over het maken van stambomen.
http://ict-en-onderwijs.blogspot.be/2011/02/stamboom-maken.html.
Ict- programma’s waarmee de leerlingen zelf aan de slag kunnen om hun stamboom digitaal vorm te
geven.
www.deredactie.be of www.canvas.be.
Info over het tv-programma De Allerlaatste Getuigen, waarin 20 hoogbejaarde Vlamingen getuigen
over hun herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog.

Als stenen konden spreken
www.inflandersfields.be/nl/namenlijst
Meer info over de namenlijst die het In Flanders Fields Museum aan het ontwikkelen is.
http://terf.kindereninbezetgebied.be/sites/kindereninbezetgebied.be/files/contenttypes/pages/monumentlezen_leerkracht_0.pdf
Downloaden van een lesbrief over oorlogsmonumenten.
www.klm-mra.be/klm-new/nederlands/educatief/downloads/dossiernl.pdf
Pedagogisch dossier over monumenten van het Koninklijk Legermuseum te downloaden.

Aan de slag met boeken
http://www.erfgoedcelpz.be/ of www.vlaamsbrabant14-18.be
Meer info over de gratis te ontlenen boekentrolleys over WOI.

Maak je eigen archief

www.volkskunde-vlaanderen.be/cms_files/file/lesbrief%20over%20en%20voor%20erfgoedschatten.pdf
Lesbrief over ‘erfgoedschatten’ met diverse leuke en concrete lesideeën.
www.erfgoedcelmeetjesland.be/images/filelib/Kennismakingsles%20erfgoed%20van%20Erfgoedcel%20Meetje
sland_3130.pdf
Interactieve kennismaking met erfgoed.
www.erfgoedcelbrugge.be/images/filelib/lesbrief_ocmwarchief2007_656.pdf

Lesbrief over een papieren archief adhv het thema weeskinderen.

Lees het in de krant
www.deoorlogskranten.be
Voor info over de ‘Oorlogskranten 1914-1918’.
www.viaa.be
Op deze website kan je een groot aantal frontblaadjes raadplegen.
www.historischekranten.be/ en www.tenmandere.be/krantenstart.html.
Artikels daterend van voor, tijdens of net na de Groote Oorlog.
http://www.tenmandere.be/kranten/Boos%20Iseghem/1914/1914-10-10.pdf
Dit artikel geeft een goed beeld van de berichtgeving tijdens WOI.
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/nieuws/2012/12/2648-historische-kranten-maldegem-online.
Via deze website kan je de kranten in de periode van WOI makkelijk op datum raadplegen. Zo biedt de
krant van 30/08/1914 een goed beeld van de berichtgeving van de bevolking tijdens WOI.
http://cbkuleuven.wordpress.com/2011/10/28/de-legerbode-digitaal/
De Universiteitsbibliotheek van Leuven heeft onlangs de digitalisering van de Belgische krant De
Legerbode met succes afgerond. De jaargangen 1914, 1915, 1916, 1917 en 1918 zijn sinds kort full text
beschikbaar.
http://aalst.courant.nu/.
Website met een ruim overzicht van artikels van voor, tijdens of na WOI.

http://www.wablieft.be/krant/archief/2009-05-27/2013-11-13/0/0/oorlog
Op zoek naar eenvoudig en duidelijk geformuleerde artikels? Raadpleeg dan zeker de Wablieft krant.
http://warpress.cegesoma.be/nl/node/8940
Voor het online raadplegen van gecensureerde Belgische kranten uit WOI

Foto’s als bron
Beeldbanken waar je terecht kan voor historisch beeldmateriaal:
www.erfgoedplus.be
www.westhoekverbeeldt.be
www.beeldbankwest-vlaanderen.be
www.europeana.be

Propaganda
www.ww1propaganda.com
Een overzicht van propagandamateriaal van WOI.
http://histoforum.net/eerste/propaganda.htm
Concrete lesopdrachten over propaganda.
http://www.pelckmans.be/docupload/MW6_odon_HL_kopieer.pdf (pp. 16-17).
http://www.geschiedenisplein.nl/website/images/stories/mad_brute.pdf
Twee voorbeelden van hoe je rond propaganda aan de slag kan.

Spotprenten en cartoons
http://histoforum.net/prentendoos/wo1.htm
Voorbeelden van spotprenten mbt WOI.
http://www.geschiedenisplein.nl/website/images/stories/Albert_Hahn_Eerste_Wereldoorlog.pdf
Een lesbrief met voorbeelden van hoe je met de spotprenten van Hahn aan de slag kan in de klas.

Hoofdstuk 4. Extra muros in Vlaams-Brabant
Belevingscentrum Tildonk
www.vlaamsbrabant14-18.be

Een blik op het oorlogsverleden van Vlaams-Brabant. Met o.a. info over het belevingscentrum in
Tildonk, de 2 fietslussen langs Gete- en Dijlelinie, publicaties en vormingsdagen, …

De Brabantse Kouters
www.toenlevenoverlevenwas.be
Overzicht van activiteiten over WOI in de Brabantse Kouters, oa de reizende tentoonstelling en de
fietsroute.

De martelaarsteden: Leuven en Aarschot
www.martelaarsteden.be
Het programma van de martelaarsteden Leuven, Aarschot en Dendermonde.
www.bibliotheektoren.be
Info over de Bibliotheektoren van de Universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein in Leuven die sinds
kort permanent toegankelijk is voor het publiek.
www.ravage1914.be
Website over de tentoonstelling Ravage in M Museum. Lesmap met opdrachten om in voorbereiding
op je museumbezoek te downloaden.

Pajottenland Zennevallei
www.pajotzenne14-18.be
Overzicht van de activiteiten die naar aanleiding van de herdenking van WOI doorgaan in het
Pajottenland Zennevallei.

