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WERKBLAD
IN FLANDERS FIELDS MUSEUM
HALLO!
Je bezoekt vandaag het In Flanders Fields Museum.
Dit werkblad stelt je vragen over wat je in het museum
zal zien en horen. Natuurlijk mag je ook verder kijken
dan de vragen lang zijn.
De nummers naast de titels zijn deze uit
de museumwegwijzer die je bij de ingang vindt:
Een boeiend bezoek gewenst!
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Basisvraag
Verdiepingsvraag
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Icoonpersonages
(schermen)

?

Doorheen het museum spreken enkele getuigen je toe.
Ze vertellen je hoe de oorlog hun wereld op z’n kop zette.
Kies één getuige uit.

Wie is aan het woord?
Welke taak had deze persoon tijdens de oorlog?
Wat heeft je het meest geraakt?

Als je het personage zou kunnen ontmoeten, welke vraag zou je dan stellen?
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in de cinema: het veldhospitaal

de laatste oorlogsdagen
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Propaganda (5)

Elk land roept zijn inwoners op om de oorlog te steunen. Zoek deze affiches in de
affichewand. Verbind de affiche met de juiste omschrijving:

Word soldaat!
Duitsland pleegde verraad
en is dus onze vijand!
Doneer je goud aan
het goede doel: oorlog voeren!

Vlucht (6)

Open de lades onder de vitrine ‘vlucht’.
Deze documenten tonen dat er veel moeilijkheden waren
voor families op de vlucht.
Waarvan vind je in de lades een voorbeeld uit 1914-1918
terug? Omcirkel.
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Bakens (7, 17, 29, 36)

In het museum vind je vier bakens. Tussen deze hoge grijze muren kun je je even
afzonderen.
Kies één van de vier bakens.

?

Beschrijf wat er getoond wordt.

Wat greep je het meest aan? Waarom?

Bewegingsoorlog (10)

Deze groene tafel toont hoe de oorlog voor de inwoners van Ieper steeds dichterbij kwam.
De kaart wordt af en toe onderbroken door beelden uit 1914.
- Zoek Ieper op de 3D-kaart.
- De bewegingen van de troepen zie je door de kleuren:
Rood: Duitse leger — Blauw: Franse leger — Groen: Britse leger — Oranje: Belgische leger
- Je kunt de datum in de witte rand van de 3D-kaart vinden.

?

Cirkels rond een stad betekenen: een aanval.
Op welke dag viel het Duitse leger Ieper binnen?
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Gifgas (14)

In de Ieperse loopgraven wordt voor het eerst gifgas gebruikt. Een verschrikkelijk wapen,
dat bovendien ook onschuldige burgers treft.

In Idlib probeert een Syrische moeder
zelfgemaakte gasmaskers uit bij haar
kinderen.
Kijk in de tentoonstellingskast. Welke
foto uit 1915 lijkt op deze uit 2018?
Noteer de titel van de foto:

Wapens (19)

Bekijk de wapens uit de loopgraven. Neem dan de smalle doorgang. Je loopt over een duckboard uit een
Ieperse loopgraaf. Kijk daarna rechts om de hoek.
Bij een ‘raid’ vallen soldaten ’s nachts de loopgraaf van de

?

vijanden aan. Welke wapens worden bij een raid gebruikt?

Wat is het psychologische verschil tussen het gebruik van
een afstandswapen of een handwapen?
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Achter het front (22)

Beschrijf het verhaal achter de onderbroek van Adiel
Vermeersch.

?

De wereld in oorlog (26)
Uit 127 landen kwamen mannen in de Ieperboog mee vechten!

Voor deze info
moet je je poppy
armband scannen.

Voor velen van hen was deze verre reis hun laatste.
Verbind het object met
het juiste land.

China

Nieuw-Zeeland

Gurkha (Brits-India)

Spahi (Noord-Afrika)

Verenigde Staten
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In Flanders Earth (32)
Hoe oud werd deze boom?

?

Waarom kreeg de boom een plaats in het museum?

Herdenken (34)

Al tijdens de oorlog worden per land begraafplaatsen
aangelegd.

Kies de twee grafstenen die je het mooist vindt. Teken ze na
en noteer de nationaliteit.

noteer de nationaliteit van je hierboven getekende grafsteen
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Maar naast het nationale gedenken proberen veel families hun geliefde op een

?

persoonlijke manier te herdenken. Via een tekst op de grafsteen, of een aandenken.
Vertel het verhaal achter dit unieke voorwerp.

Welke manier van herdenken spreekt je het meest aan (omcirkel) en waarom?
Het nationale / persoonlijke gedenken, omdat

Na meer dan honderd jaar herdenkt het In Flanders Fields Museum alle Belgische
slachtoffers en de slachtoffers die in België stierven of dodelijk gewond raakten via de
Namenlijst.

?

Welke dag zijn we vandaag?
Hoeveel slachtoffers vielen er op deze dag in
1914 ____________

1915 ____________ 		

1917 ____________

1918 ____________

1916 ____________

Je kunt via de Namenlijst ook jouw naam of gemeente ingeven:
inflandersfields.be/nl/kenniscentrum/namenlijst

The war to
end all wars (32)

De Eerste Wereldoorlog werd ‘de oorlog die alle andere
oorlogen zou doen eindigen’ genoemd. Op de vlaggen ontdek
je hoe goed (of slecht) dit gelukt is.
Welke oorlog(en) woedde(n) in jouw geboortejaar?

?
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Vredesprijs (net buiten het museum)
Ieper reikt driejaarlijks de vredesprijs uit aan een persoon of groep die bijdraagt aan vrede,
waar ook ter wereld.
Op de vlaggen ontdek je wie de vredesprijs al gewonnen heeft.
Wie spreekt je het meest aan? Vertel waarom deze persoon/personen de prijs wonnen.

BEDANKT VOOR JE BEZOEK !
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