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LEERDO K
Van documenten kan je leren. Dat is, in het kort, het uitgangspunt van LeerDok. LeerDok bestaat uit medewerkers
van archieven en erfgoedbibliotheken die ervan overtuigd zijn dat archieven kinderen en jongeren aan het denken
kunnen zetten.
De methodiek is vrij eenvoudig en wordt wereldwijd door archieven toegepast. Leerlingen worden tot nadenken
aangezet door prikkelende en uitdagende vragen. Daarna krijgen ze bronnen waarmee ze antwoorden op die vragen
kunnen vinden. De historische context en het uiterlijk van de bron zijn daarbij zéér belangrijk, meteen ook de reden
waarom er steeds volledige originele documenten worden gebruikt in plaats van losse fragmenten of stukjes tekst
worden overgenomen in een ander lettertype, zoals vaak het geval is. De bron wordt ook niet ‘versimpeld’ door ze te
transcriberen of te vertalen naar een hedendaags taalgebruik. Het is essentieel dat leerlingen leren hoe ze bronnen
moeten lezen en interpreteren.
De selectie van de bronnen is van fundamenteel belang. Goede bronnen bevatten meerdere lagen, geven een opinie of een idee weer en brengen conflicterende feiten naar boven. Daarbij mogen ook visuele bronnen, zoals foto’s
of affiches, worden gebruikt. Een archief bevat immers meer dan documenten. U moet er gewoon over waken dat er
een balans is tussen de informatie van de bron en de visuele ondersteuning.
Het doel is dat leerlingen kritische (historische) onderzoeksvaardigheden verwerven en leren te reflecteren. Hierbij
kunnen ook audiovisuele en sociale media worden gebruikt. Dat zijn immers dé kanalen die jongeren gebruiken om
te communiceren. Ze bieden bovendien een laagdrempelige toegang tot bronnen en zorgen voor betrokkenheid van
de leerlingen. Maar het blijven hulpmiddelen. De essentie is steeds het leren aan de hand van documenten.
De werkgroep LeerDok werd opgericht door deelnemers aan de Summer en Winter Schools Archives & Education
die respectievelijk in 2014 en 2015 werden georganiseerd door FARO en The National Archives (Verenigd Koninkrijk). In 2015 lanceerde LeerDok een eerste modulair lespakket over censuur en vrije meningsuiting.
Alle teksten, lesplannen en bronnen in de educatieve pakketten van LeerDok worden door de partners van LeerDok
in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen België licentie. Meer info vindt u hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.nl

PARTNERS VAN LEERDOK
Het archief en onderzoekscentrum ADVN verzamelt en bewaart erfgoed omtrent de Vlaamse beweging en de nationale bewegingen in Europa.
www.advn.be
Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel vzw (her)ontdekt het verdwijnend collectief geheugen van
de Nederlandstalige Brusselaars in de veranderende grootstedelijke samenleving. Het AMVB is als gemeenschapsarchief een open huis voor de continue ondersteuning van deze Nederlandstalige erfgoedgemeenschappen. Het maakt
hun erfgoedcollecties zichtbaar en stimuleert de bewustwording van de maatschappelijke relevantie ervan.
www.amvb.be
U maakt geschiedenis, wij bewaren ze. Het verhaal van gewone mensen. Hun verzet tegen onrecht en discriminatie. Hun strijd voor rechten en gelijkwaardigheid. Hun gevecht om het milieu te beschermen. Dat is het erfgoed dat
AMSAB-INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS (AMSAB-ISG) bewaart, ontsluit en valoriseert.
www.amsab.be
FARO is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel. We ondersteunen de cultureel-erfgoedorganisaties en -gemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.
www.faro.be
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In het FELIXARCHIEF kunt u het rijke geheugen van de stad Antwerpen sinds de vroege middeleeuwen ontdekken.
In de eerste plaats bewaart het documenten van de Antwerpse stedelijke administratie en het OCMW Antwerpen.
Via schenkingen vonden in de loop der jaren ook archieven van Antwerpse bedrijven, verenigingen, particulieren of
families er hun thuis.
www.felixarchief.be
In de overtuiging dat de beloning van boeken erin bestaat dat ze gelezen worden, wil de KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË dit erfgoed voor zoveel mogelijk mensen ontsluiten. In de eerste plaats natuurlijk in haar
leeszalen door haar digitaliseringsbeleid, maar evengoed door rondleidingen en workshops voor al wie meer wil te
weten komen over deze instelling, haar werking en collecties.
www.kbr.be
Het LETTERENHUIS in Antwerpen is het letterkundig archief en museum van Vlaanderen, het ‘geheugen van de
Vlaamse literatuur’. Het verzamelt, bewaart en ontsluit het erfgoed van schrijvers, en vertelt met manuscripten, brieven, affiches, foto’s, dagboeken, geluid- en beeldopnames, beelden en schilderijen het grote verhaal van 200 jaar
literatuur- en cultuurgeschiedenis in Vlaanderen.
www.letterenhuis.be
Voor de ontwikkeling van dit lespakket werkten de partners van LeerDok samen met VLUCHTELINGENWERK
VLAANDEREN. Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen, maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen
verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We coördineren ook een eigen opvangnetwerk en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.
www.vluchtelingenwerk.be

VLUCHTELI N GEN
Coproductie van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, FelixArchief, Letterenhuis, ADVN, AMVB, Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsab-ISG), Koninklijke Bibliotheek van België en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
Een modulair lespakket over vluchtelingen aan de hand van voorbeelden uit het verleden. Door middel van unieke
archiefbronnen en de opmerkelijke verhalen die daaraan verbonden zijn, krijgen leerlingen vanuit een historische
invalshoek inzicht in verschillende perspectieven op vluchtelingen en vluchten.
Bevat:
•• een handleiding voor de leerkracht;
•• de link naar een inleidend spel;
•• zes lesmodules met unieke bronnen bewaard in archieven en erfgoedbibliotheken;
•• links naar digitale bronnen;
•• educatief werkmateriaal en lesfiches.

DOELSTELLINGEN
Op het einde van deze lessenreeks kunnen de leerlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

het begrip vluchtelingen in eigen woorden verklaren (kennis en inzicht);
voorbeelden van vluchten uit het verleden herkennen (kennis en inzicht);
verbanden leggen met voorbeelden uit de actualiteit en deze duiden (kennis en inzicht);
verschillende types van vluchtelingen benoemen (kennis en inzicht);
argumenten formuleren over wat al dan niet een vluchteling is (kennis en inzicht; attitude);
uitdrukking geven aan een eigen mening m.b.t. vluchtelingen (attitude);
hun eigen mening vertalen of visualiseren (vaardigheden).

Per lesonderdeel worden nog bijkomende specifieke leerdoelen geformuleerd.
Leerdok - Vluchtelingen
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HAN D LEI D I N G VOO R D E LEERKRACHT
Dit educatief pakket is ontwikkeld voor leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Mits
aanpassingen is het ook toepasbaar in de lagere graden. Het is de bedoeling dat u start met het spel als inleiding en
daarna, afhankelijk van uw persoonlijke interesses, de interesses van de leerlingen of uw tijdsbestek, kiest voor een
of meerdere modules.
De modules werken met verschillende bronnen en werkvormen maar zijn allemaal opgebouwd volgens dezelfde
methodiek. Aan de hand van een of meerdere lessen moeten de leerlingen antwoorden formuleren op een algemene
vraag.
Tijdens lesactiviteiten gebruiken de leerlingen originele bronnen die bewaard worden in de collecties van het archief
dat de module heeft ontwikkeld. U kunt deze bronnen online gebruiken of downloaden in een A4-formaat. U kunt de
bronnen ook gebruiken voor andere, niet-commerciële doeleinden én op voorwaarde dat u het archief waaruit de
bron komt vermeldt.
Alle bronnen die in een module worden gebruikt kunt u met behulp van de ErfgoedApp en door middel van augmented reality ook bekijken met uw tablet of smartphone. Scan daarvoor met de ErfgoedApp het logo van de instelling
die de module samenstelde. U kunt op die manier de bronnen ook gebruiken tijdens de les met de iPad.
Bovenaan elke lesactiviteit kunt u de in die lesactiviteit gebruikte bronnen aanklikken en downloaden als pdf, in
A4-formaat. Zo kunt u de bron uitprinten om te gebruiken in de les of om als pdf te mailen naar de leerlingen.
In de lesactiviteiten vindt u links naar extra didactisch materiaal.
Hebt u vragen over een bepaalde module? Neem dan contact op met de auteur van die module. U vindt zijn of haar
e-mailadres bij elke module.
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ONTDEK MEER MET DE
ERFGOEDAPP

WWW.ERFGOEDAPP.BE
BEKIJK DE BRONNEN IN DIT EDUCATIEF PAKKET RECHTSREEKS MET UW
SMARTPHONE OF TABLET VIA AUGMENTED REALITY.
1. DOWNLOAD de ErfgoedApp.
2. SCAN de QR-code.
3. Aan het begin van elke module vindt u het logo van
het archief met rechtsboven een . Scan hetLeerdok
logo- Vluchtelingen
en u ziet een galerij met alle bronnen die worden
vermeld.
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I N LEI D EN D E LES
THIS IS NOT A GAME. BORDSPEL MET VERHALEN VAN VLUCHTELINGEN.
Het thema vluchten en vluchtelingen is brandend actueel. Denk aan wie op de vlucht is voor oorlog en geweld in
Syrië, Afghanistan en Somalië. De lijst is bijna eindeloos. We zijn dagelijks getuige van dramatische taferelen op
de Middellandse Zee via de krant, op televisie of internet. Maar vluchtelingenstromen zijn er altijd al geweest. Hoe
kan je als leerkracht je leerlingen hierover inspireren en inzicht bijbrengen? Via een gloednieuw bordspel kan
je het thema vluchten en vluchtelingen een plaats geven in het volgende schooljaar. Verschillende partners uit de
cultureel-erfgoedsector werkten samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen een aanbod op maat uit. Op maat, en uitgebreid getest door de doelgroep. Historische bronnen en recente verhalen van vluchtelingen brengen het materiaal
tot leven.
Kruip in de huid van een vluchteling en volg stap voor stap zijn of haar waargebeurd verhaal.
WAT?
This is not a game is een bordspel waarbij leerlingen zich inleven in het verhaal van een vluchteling. Heel concreet
zijn er 14 vluchtelingen, die leefden tussen de middeleeuwen en het heden. ZIj brengen hun waargebeurde verhaal
over hun tocht naar en uit ons land. Leerlingen verkennen via verhaalkaarten en doe-opdrachten het parcours van
deze vluchtelingen. Zo krijgen kinderen en jongeren inzicht in wat vluchten is, maken ze kennis met enkele basisbegrippen en ontdekken ze spelenderwijs de impact van vluchten.
In de speldoos zitten alle nodige materialen, geschikt om te spelen met je klas (verdeeld in groepjes). Een handleiding voor de leerkracht geeft ondersteuning bij de naverwerking in de klas.
VOOR WIE?
•• Voor leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs;
•• Voor alle graden van het secundair onderwijs.
In de handleiding vindt de leerkracht een verwijzing naar alle relevante eindtermen.
DOOR WIE?
This is not a game is een initiatief van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, de Provincie WestVlaanderen (Netwerk Oorlog en Vrede) en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
AANKOPEN
Het bordspel is vanaf 20 juni 2017 te koop aan € 25 (btw inclusief, verzending
niet inbegrepen). Het bordspel aankopen doe je
via: https://webshop.west-vlaanderen.be
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MODULE 1: FELIXARCHIEF

TERUG NAAR HUIS?
Algemene vraag

Terugkeer na de overwinning: droom of nachtmerrie?

Leerdoelen

••De leerlingen begrijpen dat terugkeren niet eenvoudig is: niet voor de vluchteling, niet voor het
opvangland en niet voor het thuisland.
••De leerlingen begrijpen dat dit niet enkel een verhaal is uit een ver verleden.
••De leerlingen kunnen bronnen ontcijferen en interpreteren.

Doelgroep

Tweede graad ASO

Lessen

2 lessen van 50 minuten

Bronnen

••prent ‘De droom, terugkeer na de overwinning’
••documenten over organisatie opvang terugkerenden
••documenten i.v.m. verdwenen huisraad
••huisvesting terugkerenden
••artikels uit kranten en webpagina’s

Auteur

Muriel Geel, FelixArchief (muriel.geel@stad.antwerpen.be)

LES 1
Lesthema

Welkom terug!
Terug in België, het leven gaat verder. Was het voor terugkerende vluchtelingen eenvoudig om hun
leven voort te zetten?

Leerdoelen

••De leerlingen begrijpen dat terugkeren niet eenvoudig is: niet voor de vluchteling, niet voor het opvangland en niet voor het thuisland.

Bronnen

••prent ‘De droom, terugkeer na de overwinning’
••documenten over organisatie terugkerende vluchtelingen
••informatie voor terugkerenden uit Londen
••documenten rond huisvestingsproblemen
••700#1392/056.Doc: vraag om meer politie bij aankomstplaats
••dagboekfragmenten Leo Winkeler over terugkomst familie
••documenten over beschadigde en gestolen bagage
••documenten i.v.m. verdwenen huisraad
••documenten i.v.m. in beslag genomen huisraad

Bronnen :
[LeerDok2_FelixArchief_01.pdf]
De leerkracht toont de afbeelding eerst met de titel afgedekt:
•• Wat zien de leerlingen?
Daarna toont de leerkracht de titel. De leerlingen bespreken het onderwerp, een soldaat droomt ervan om na de overwinning terug huiswaarts te keren, aan de hand van volgende vragen:
•• Wat zien de leerlingen?
•• Geldt deze droom enkel voor soldaten?
•• Of ook voor gevluchte burgers?
•• Is het eenvoudig om terug te keren?
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Leerkracht geeft inleiding:
De oorlog is ten einde, de vluchtelingen keren massaal terug naar huis. Iedereen wil zo snel mogelijk het leven van
voor de oorlog weer opnemen: de landen die de vluchtelingen opvingen, de vluchtelingen zelf, het thuisland. Zowel in
Engeland en Nederland als in België wordt er een hele organisatie op poten gezet om de vluchtelingen terug naar huis te
helpen.
De vluchtelingen zijn (bijna) terug in België, voor sommigen staat hun woning er nog. Kunnen zij gewoon verder met hun
leven?
Bronnen:
Pakket 1: ontvangst van de terugkerende vluchtelingen
[LeerDok2_FelixArchief_02.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_03.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_04.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_05.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_06.pdf]
Pakket 2: ontvangst van de terugkerende vluchtelingen
[LeerDok2_FelixArchief_07.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_08.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_09.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_10.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_11.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_12.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_13.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_14.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_15.pdf]
Pakket 3: problemen
[LeerDok2_FelixArchief_16.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_17.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_18.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_19.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_20.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_21.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_22.pdf]
Pakket 4: opengebroken bagage
[LeerDok2_FelixArchief_23.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_24.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_25.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_26.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_27.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_28.pdf]
Pakket 5: gestolen / verdwenen huisraad
[LeerDok2_FelixArchief_29.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_30.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_31.pdf]
Pakket 6: in beslag genomen huisraad
[LeerDok2_FelixArchief_32.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_33.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_34.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_35.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_36.pdf]
Leerdok - Vluchtelingen
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Pakket 7: in beslag genomen huisraad
[LeerDok2_FelixArchief_37.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_38.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_39.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_40.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_41.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_42.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_43.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_44.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_45.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_46.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_47.pdf]

Extra info:
Wie is Leo Winkeler? [ http://grooteoorlogantwerpen.be/home/leo-winkeler ]

De klas wordt in zeven groepjes verdeeld. De leerkracht deelt documenten uit. Enkele minuten later geeft hij/zij de bijhorende vragen. De leerlingen bekijken de gekregen documenten en beantwoorden de bijhorende vragen:
Pakket 1: ontvangst van de terugkerende vluchtelingen
•• Wie wordt betrokken bij de ontvangst van de teruggekeerde vluchtelingen?
•• Zijn de terugkerenden welkom?
•• Waar komen de vluchtelingen aan?
•• Mogen de terugkerenden vrij naar huis reizen?
Pakket 2: Ontvangst van de terugkerende vluchtelingen:
•• Wie wordt betrokken bij de ontvangst van de teruggekeerde vluchtelingen?
•• Mogen de terugkerenden vrij naar huis reizen?
•• Wat gebeurt er met hun bagage?
•• Weten de vluchtelingen wat hen te doen staat?
Pakket 3: problemen
•• Loopt alles zoals gepland?
•• Waarom wel of waarom niet?
Pakket 4: opengebroken bagage
•• Welke problemen worden in deze documenten beschreven?
•• Hoe wordt het probleem opgelost?
•• Is er snel een oplossing?
Pakket 5: gestolen / verdwenen huisraad
•• Welke problemen worden in deze documenten beschreven?
•• Hoe wordt het probleem opgelost?
•• Is er snel een oplossing?
Pakket 6: in beslag genomen huisraad
•• Welke problemen worden in deze documenten beschreven?
•• Hoe wordt het probleem opgelost?
•• Is er snel een oplossing?
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Pakket 7: in beslag genomen huisraad
•• Welke problemen worden in deze documenten beschreven?
•• Hoe wordt het probleem opgelost?
•• Is er snel een oplossing?
De antwoorden op deze vragen vindt u hier: [LeerDok2_FelixArchief_oplossingenblad.pdf]
Klassikale voorstelling van het resultaat via PowerPointpresentatie of Shadowpuppetfilmpje.
Klassikale bespreking van de presentaties + conclusie na de bespreking.

LES 2

Lesthema

Vluchten is van alle tijden. Ook nu willen veel vluchtelingen terug naar huis.

Leerdoelen

De leerlingen begrijpen dat vluchten iets van alle tijden is. Het is niet enkel een verhaal uit een
ver verleden.

Bronnen

recente webpagina’s en krantenartikels

Bronnen:
[LeerDok2_FelixArchief_48.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_49.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_50.pdf]
[LeerDok2_FelixArchief_51.pdf]
Klasdebat rond hedendaagse vrijwillige terugkeer van vluchtelingen. De leerlingen nemen in groepjes verschillende
rollen op in het gesprek: vluchteling, overheid, burger voor, burger tegen, hulporganisatie …
De leerlingen krijgen voorbereidingstijd: ze krijgen recente documenten die bij hun standpunt passen. Ze kunnen zelf ook
bijkomende info opzoeken op het internet.
TIP: De leerkracht kan overwegen om de documentatie op het einde van de eerste les te geven, zodat leerlingen als huiswerk extra info kunnen zoeken om hun rol in het debat te onderbouwen.
De leerkracht modereert het gesprek.
Afsluitend klasgesprek:
•• Kunnen de leerlingen de overkoepelende vraag gemotiveerd beantwoorden?
•• Wat spreekt de leerlingen het meeste aan, wat treft hen het meeste in de verschillende verhalen van de vluchtelingen
uit beide lessen?
•• Is hun mening over vluchtelingen gewijzigd door deze lessen? Waarom?
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MODULE 2: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

PAUL LAMBOTTE. WIE IS HIJ? WAT DEED HIJ?
EN VOORAL … WAS HIJ EEN VLUCHTELING?

Lesthema
Leerdoelen

Wie is Paul Lambotte en was hij een vluchteling tijdens WOI?
••Relevante informatie destilleren uit verschillende soorten documenten.
••Informatie in een context plaatsen.
••Een mening formuleren op basis van onderzochte documentatie.
••Het gesprek aangaan en samenwerken om alle informatie tot een ‘correct’ geheel te verwerken.
••Werken met anderstalige documenten, zelfstandig aan de slag gaan om deze documenten juist te
interpreteren.

Doelgroep

Derde graad ASO
Geschiedenis / Nederlands / Frans

Lessen

2

Bronnen

LeerDok2_001_1
LeerDok2_001_2
LeerDok2_001_3
LeerDok2_001_4
LeerDok2_001_5
LeerDok2_001_6
LeerDok2_001_7
LeerDok2_001_8
LeerDok2_001_9
LeerDok2_001_10_1
LeerDok2_001_10_2
LeerDok2_001_10_3
LeerDok2_001_10_4
LeerDok2_001_10_5
LeerDok2_001_10_6
LeerDok2_001_10_7
LeerDok2_001_11
LeerDok2_001_12
identiteitsbewijzen, briefwisseling, krantenartikel, toelatingsbewijzen

Auteur

Vanessa Braekeveld, Koninklijke Bibliotheek van België (educdien@kbr.be)

LES 1
Lesthema

Wie is Paul Lambotte?

Leerdoelen

••Relevante informatie destilleren uit verschillende documenten.
••Informatie in een context plaatsen.
••Een mening formuleren op basis van onderzochte documentatie.
••Werken met anderstalige documenten.

Bronnen

paspoorten en toelatingsbewijzen
Aliens Registration Act
krantenartikel over Emile Claus + Paul Lambotte in GB
identiteitsbewijzen
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Bronnen:
LeerDok2_KBR_001_1
LeerDok2_KBR_001_2
LeerDok2_KBR_001_3
LeerDok2_KBR_001_4
LeerDok2_KBR_001_5
LeerDok2_KBR_001_6
LeerDok2_KBR_001_7
LeerDok2_ KBR_001_8
LeerDok2_KBR_001_9
LeerDok2_KBR_001_10_1
LeerDok2_KBR_001_10_2
LeerDok2_KBR_001_10_3
LeerDok2_KBR_001_10_4
LeerDok2_KBR_001_10_5
LeerDok2_KBR_001_10_6
LeerDok2_KBR_001_10_7
Richtlijnen bij onderzoek
LeerDok2_KBR_001_11
Transcriptie
LeerDok_KBR_001_13
Wie is Paul Lambotte en wat deed hij tijdens WOI?
De leerlingen maken kennis met het personage van Paul Lambotte. Er is geen voorkennis over deze persoon, alles wat
ze over hem te weten zullen komen, gebeurt aan de hand van persoonlijke documenten van Paul Lambotte. De leerlingen brengen zijn identiteit en levenswandel in kaart aan de hand van hun onderzoek van verschillende documenten
(briefwisseling, identiteitsbewijzen, paspoorten, etc.). Hun opdracht bestaat erin om een ‘paspoort’ van hem op te maken
waarin de belangrijkste informatie (persoonlijke gegevens + functie + trajecten tijdens WOI) over deze man uit af te
leiden valt. Op basis daarvan zullen ze, in groep, argumenten formuleren om te staven of hij al dan niet een vluchteling
was tijdens WOI.
Inleiding – Situatieschets (‘5)
In augustus 1914 vallen Duitse soldaten het neutrale België binnen. Wanneer duidelijk wordt welke wreedheden ze
aanrichten, komt er een heuse vluchtelingenstroom op gang. Zo’n 1,5 miljoen Belgen trekken weg richting Frankrijk, het
neutrale Nederland of Groot-Brittannië. Nog anderen zullen uiteindelijk naar Amerika, Canada, Argentinië … trekken.
De Koninklijke Bibliotheek van België heeft in haar collecties tal van documenten die de handel en wandel van bepaalde
personen tijdens WOI documenteren. Veel van deze stukken zijn nog niet verder onderzocht. Een van deze dossiers is
dat van Paul Lambotte. Kunnen jullie meer te weten komen over hem en wat hij deed tijdens WOI? Ga als echte onderzoekers aan de slag, en breng verslag uit na een grondige inspectie van zijn documenten.
Verdeel de leerlingen in groepjes van zes leerlingen. Per drie gaan ze aan de slag met enkele documenten. Na verloop
van tijd wisselen ze hun documenten met hun collega-groepsleden. Op die manier heeft ieder groepje van zes leerlingen
in totaal een tiental documenten onderzocht en aantekeningen gemaakt. Op basis daarvan gaan ze verder analyseren
en discussiëren. Bij hun onderzoek krijgen ze enkele richtvragen die hen aanwijzingen geven om de documenten op een
grondige manier te bekijken. Hun opdracht bestaat erin een eerste beeld te vormen van Paul Lambotte, zijn functies,
reizen en acties tijdens WOI. Ze proberen een chronologische samenvatting te maken aan de hand van de documenten
die ze onderzocht hebben.
Groepsopdracht (40’)
Ieder groepje van drie leerlingen krijgt vijf documenten. Ze bekijken en analyseren deze documenten, halen er relevante informatie uit en lijsten die op. Ze doen dit aan de hand van enkele richtlijnen (optioneel). Per document noteren ze,
indien mogelijk, datum, plaats(en), functie van het document, belangrijkste info uit het document. De documenten zijn in
verschillende talen: Frans, Duits, Engels, Nederlands. Dit kan hun onderzoek bemoeilijken. Voor documenten als pasLeerdok - Vluchtelingen
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poorten, reisbewijzen en toelatingsbewijzen is er geen transcriptie voorzien. Voor de briefwisseling is er wel een transcriptie voorzien. Laat de leerlingen gerust gebruikmaken van woordenboeken of andere hulpmiddelen om de informatie
uit de documenten juist te interpreteren. Het bestuderen van deze documenten leert hen eveneens om hoofdzaak van
bijzaak te onderscheiden en de belangrijkste elementen uit de documenten te halen.
Ieder groepje krijgt een twintigtal minuten de tijd om de documenten te bestuderen en de meest relevante informatie te
noteren. Na twintig minuten wisselt het groepje zijn documenten met die van de collegagroep en wordt opnieuw dezelfde
oefening gedaan.
Optioneel: om het onderzoek vlot te laten verlopen kan iedere leerling enkele documenten voor zijn rekening nemen. Die
gaat hij aan de hand van de richtlijnen onderzoeken. De belangrijkste informatie wordt genoteerd. Als iedereen zijn documenten bestudeerd heeft, stelt iedere leerling zijn document voor aan zijn collega-leerlingen en wordt er een algemeen
verslag gemaakt van wat ze uit deze documenten geleerd hebben. Die oefening doen ze dan een tweede keer met de
andere documenten.
Kernboodschap formuleren ( 10’)
De twee collegagroepjes gaan samenzitten en leggen hun bevindingen aan elkaar voor. Ieder groepje heeft zich op basis
van de bestudeerde documenten een eerste beeld kunnen vormen van Paul Lambotte. Komen deze bevindingen overeen? Ze krijgen de opdracht om Paul Lambotte in een steekkaart samen te vatten.

LES 2

Lesthema

Is Paul Lambotte een vluchteling tijdens WOI?

Leerdoelen

••Op basis van onderzocht materiaal een mening formuleren.
••Mening voorstellen aan klasgenoten.
••Een definitie opmaken van ‘een vluchteling’ tijdens WOI.

Bronnen

cfr. les 1

Bronnen:
LeerDok2_KBR_001_1
LeerDok2_KBR_001_2
LeerDok2_KBR_001_3
LeerDok2_KBR_001_4
LeerDok2_KBR_001_5
LeerDok2_KBR_001_6
LeerDok2_KBR_001_7
LeerDok2_ KBR_001_8
LeerDok2_KBR_001_9
LeerDok2_KBR_001_10_1
LeerDok2_KBR_001_10_2
LeerDok2_KBR_001_10_3
LeerDok2_KBR_001_10_4
LeerDok2_KBR_001_10_5
LeerDok2_KBR_001_10_6
LeerDok2_KBR_001_10_7
Was Paul Lambotte een vluchteling tijdens WOI?
Route aanduiden en argumenten formuleren (10’)
Leerdok - Vluchtelingen
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De leerlingen gaan terug aan de slag in (hun oorspronkelijke) groepjes. Ze krijgen opnieuw alle documenten en een
kaart van Europa tijdens WOI. Hun eerste opdracht bestaat erin om alle documenten in een volgens hen juiste chronologische volgorde te leggen en de reisroute van Paul Lambotte aan te duiden op de kaart.
De vraag die ze nu moeten beantwoorden aan de hand van de onderzochte documenten is: in hoeverre is Paul Lambotte volgens jullie een vluchteling?
Het antwoord moet gefundeerd worden met enkele argumenten waarom hij al dan niet een vluchteling is. Als hun mening
wijzigt over bepaalde aspecten over Paul Lambotte, zijn functie(s) of andere kunnen ze dit nu nog wijzigen op hun eerder
ingevulde steekkaart. Ieder groepje duidt één afgevaardigde aan binnen de groep die hun bevindingen kort voor de klasgenoten zal voorstellen. Bij die voorstelling moet volgende info meegegeven worden:
•• Wie is Paul Lambotte?
•• Wat is zijn functie tijdens WOI?
•• In welke mate is hij volgens jullie een vluchteling? Waarom wel/niet? Geef drie argumenten.
Bespreken resultaten van de verschillende onderzoeksgroepjes (10’)
Ieder groepje brengt kort verslag uit van zijn bevindingen.
Wat is een vluchteling tijdens WOI en anno 2016? (30’)
Ga het gesprek aan met de leerlingen. Vanaf wanneer ben je tijdens WOI een vluchteling? Kunnen we dit in een definitie gieten, of gaat dit niet zomaar? Waar liggen de moeilijkheden? En wat is het verschil met vluchtelingen vandaag?
Tijdens de wereldoorlogen werden verschillende landen met een vluchtelingenproblematiek geconfronteerd. Op 28 juli
1951 werd daarom de Conventie van Genève in het leven geroepen, waarbij 150 landen het verdrag ondertekenden en
zo beloofden om iedereen die geen bescherming meer kreeg in eigen land, bescherming te bieden. Met de hedendaagse vluchtelingenproblematiek komt dit verdrag al dan niet weer ter sprake. Op basis van de definitie vastgelegd in dit
verdrag, kan iemand erkend worden als vluchteling.
Tijdens de beide wereldoorlogen was er geen dergelijk gemeenschappelijk verdrag. Landen gingen zo goed als ze konden om met de vluchtelingenstroom, al dan niet binnen het kader van een eerder vooropgesteld verdrag (denk aan de
Vredesconferentie Den Haag 1907, War Refugees Committee in Engeland …)
Om dit gesprek aan te gaan kunt u verschillende techniekjes gebruiken. U kunt starten met een brainstormoefening.
Leerlingen krijgen twee minuten de tijd om te proberen 100 woorden neer te schrijven die bij hen opkomen als ze het
woord ‘vluchteling’ horen. U gaat dit strak timen. Ze moeten aan 100 woorden geraken, dus heel hard nadenken is uit
den boze, spontaan neerschrijven des te beter. Na deze oefening vraagt u de leerlingen gericht enkele woorden in hun
lijst te zoeken, bijvoorbeeld:
•• Wat is het allereerste woord dat je neerschreef?
•• Welke woorden passen enkel bij hedendaagse vluchtelingen?
•• Welke woorden passen bij vluchtelingen uit WOI?
•• …
Met dit lijstje kunt u aan de slag gaan om twee mindmaps te maken. Een mindmap met als kernwoord vluchteling WOI,
een andere met als kernwoord vluchteling 2016.
U kunt deze oefening ook door de verschillende groepjes laten uitvoeren, en op het einde de verschillende mindmaps
met elkaar vergelijken.
Extra materiaal:
LeerDok2_002_1 (kaart Europa)
[Brochure Vluchtelingenwerk Vlaanderen]
Leerdok - Vluchtelingen
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MODULE 3: AMVB

TONEEL ALS SPIEGEL VAN DE MAATSCHAPPIJ?
Lesthema

Verdienen Michael De Cock of Frits Vaerewijck een feest/toneeljubileum?
Moeten Michael De Cock of Frits Vaerewijck gehuldigd worden in verband met hun werk over
vluchtelingen?
Op welke manier kan toneel ingezet worden als weerspiegeling van de samenleving?
Is toneel de juiste weerspiegeling van de samenleving?
Kan jij de oorlog en het vluchten overleven met kunst?
Hoe spring je om met de rol die je hierin krijgt?

Leerdoelen

De leerlingen:
••hebben inzicht in de functie van toneel in de samenleving;
••hebben kennis van revue en variététheater (functie, doel), Folies Bergère, politiek-maatschappelijk documentair theater, Michael De Cock, Frits Vaerewijck;
••kennen de definitie en de kenmerken van het variététheater (ontspanningsvorm om op snelle,
treffende wijze de meest gecompliceerde sentimentele en politieke problemen te verhelderen.
Er worden onophoudelijk nieuwe verbluffingselementen uitgevonden door gebruik te maken van
clowns, ballet, musicerende jongleurs, operettes);
••kunnen begrippen als politiek, maatschappelijk geëngageerd documentair theater en burgerlijkheid plaatsen (Citaat: “Theater is marginale, elitaire kunst voor bourgeois.”);
••hebben kennis van de conflicten en deelnemende landen in WOII, en actuele nieuwsitems over
vluchtelingen (Bosnisch-Servische oorlog);
••vormen zich een beeld van de Engelsen, Hitler en Duitsers tijdens WOII via kranten en toneelscripts. (Leerlingen hebben wel een voorkennis van WOII.);
••zijn in staat om op basis van de verzamelde informatie een mening te vormen over het volgende item: vanuit welke invalshoek moet het thema oorlog en vluchten worden weergegeven in
toneelopvoeringen? Vanuit een politiek geëngageerde invalshoek of gewoon om het publiek te
vermaken?
••leren bronnen reconstrueren, informatie interpreteren en contextualiseren;
••leren hun mening te staven door de bronnen in hun ontstaanscontext te plaatsen;
••leren zich inleven in de verschillende burgerrollen die mensen tijdens de oorlog kunnen innemen;
••leren werken in groep;
••leren informatie ordenen en een creatieve eindopdracht maken;
••leren hun resultaten presenteren;
••leren hun meningen uitschrijven en beargumenteren.
Kennis, informatievaardigheden, sociale vaardigheden, creatieve vaardigheid, spreekvaardigheid,
schrijfvaardigheid

Doelgroep

Zesde middelbaar ASO

Lessen

3 lessen van 50 min.

Bronnen

Archief van Folies-Bergère-Ernest Verryck BE AMVB 217
Oorlogskranten in AMVB
M. De Cock, W. Hillaert, ‘The Personal is Political (and Critical)’, in: Rekto:verso, nr. 5, mei-juni
2004.
M. De Cock, Op een onzeker uur. Verhalen van vluchtelingen, Antwerpen, Manteau, 2004.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_De_Cock
www.schrijverspodium.be/theaterteksten/p/detail/saw-it-on-television-didnt-understand

Auteur

Kathleen De Blauwe, AMVB (kathleen.deblauwe@amvb.be)
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LES 1

Onderzoeksvraag

Wie is Frits Vaerewijck? Verdient hij als toneelvedette een feest of jubileum?

Leerdoelen

Kennis:
••De leerlingen hebben inzicht in de functie en het doel van revue en variététheater in de Folies
Bergère op het einde van WOII. Ze leren de toneelstukken en acteerprestaties van Frits
Vaerewijck en de beeldvorming van de vluchteling in hun context plaatsen. Variétéacts waren
vluchtige sets van nummertjes die uiting gaven aan de angsten en verlangens van de mens
omdat ze uit commerciële overwegingen de grillen van de tijd moest volgen.
••Op basis van de bronnen uit het archief van Folies Bergère kennen de leerlingen de definitie
en kenmerken van het variététheater. (Ontspanningsvorm, eind 19de en begin 20ste eeuw, om
op snelle, treffende wijze de meest gecompliceerde sentimentele en politieke problemen te verhelderen. Er worden onophoudelijk nieuwe verbluffingselementen uitgevonden door gebruik te
maken van clowns, ballet, musicerende jongleurs, operettes, circus. Het bevat ook de ironische
aftakeling van alle clichés van het Schone, het Grote, het Eerbiedwaardige, het Religieuze, het
Verleidelijke …)
De leerlingen:
••leren dat variététheater gedragen werd door sponsors en, in het zog van de opkomende consumptiemaatschappij, winst wilde maken;
••hebben inzicht in de soorten bezoekers, variététheater schipperde tussen volksamusement en
elitair theater;
••vormen zich een beeld van de Engelsen, Hitler en Duitsers tijdens WOII via kranten en toneelscripts (Leerlingen hebben wel een voorkennis van WOII);
Informatievaardigheden:
••De leerlingen zijn in staat om zich op basis van de verzamelde informatie een mening te
vormen over het volgende item: vanuit welke invalshoek moet het thema oorlog en vluchten
worden weergegeven in toneelopvoeringen? Vanuit een politiek geëngageerde invalshoek of
gewoon om het publiek te vermaken?
••De leerlingen leren bronnen reconstrueren, informatie interpreteren en contextualiseren.
••De leerlingen leren hun mening te staven door de bronnen in hun ontstaanscontext te plaatsen.
••De leerlingen gebruiken de informatie om zich in te leven in de rol die hen is toegewezen.
••Sociale vaardigheid.
••De leerlingen leren werken in groep.

Middelen

PowerPointpresentatie en kopies van digitale documenten, papier, bord.
Een bokaal met tombalalotjes die genummerd zijn van 1 tot 5.
Leerdok_AMVB_0001
Leerdok_AMVB_0002
Leerdok_AMVB_0004Identiteitprijscategorie1
Leerdok_AMVB_0005Identiteitprijscategorie2
Leerdok_AMVB_0006Identiteitprijscategorie3
Filmpje variétémuziek
Leerdok_AMVB_0006_voedsel
Leerdok_AMVB_0007_vluchtenenbommen
Leerdok_AMVB_0008_oorlogencensuur
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Bronnen

Leerdok_AMVB_0001
Leerdok_AMVB_0002
Leerdok_AMVB_0004Identiteitprijscategorie1
Leerdok_AMVB_0005Identiteitprijscategorie2
Leerdok_AMVB_0006Identiteitprijscategorie3
Filmpje variétémuziek
Leerdok_AMVB_0006_voedsel
Leerdok_AMVB_0007_vluchtenenbommen
Leerdok_AMVB_0008_oorlogencensuur
Extra informatie
M. Calsius, ‘Het archief van de Folies-Bergère-Ernest Verryck’, in: Arduin, nr. 6, 2006, p. 26-33.
E. Jonckheere, Kijklust en sensatiezucht. Een geschiedenis van revue en variété, Antwerpen-Amsterdam, Meulenhoff-Manteau, 2009.

Activiteit
Instap van de les
De klas wordt verdeeld in drie groepen leerlingen. Elke groep krijgt fragmenten van één verknipte tekst over Frits Vaerewijck. De leerlingen kunnen de beelden bekijken op een tablet. Ze kunnen ook de verknipte beelden uit een enveloppe
halen.
Leerdok_AMVB_0001
De leerlingen reconstrueren de tekst opnieuw door de zinnen terug in de juiste volgorde te zetten. Dit gebeurt om het
snelst. De groep die het eerst klaar is, mag dan ook als eerste in de lotjestombola graaien.
De leerkracht loopt door de klas en volgt op.
De leerkracht introduceert de onderzoeksvraag:
Wie is Frits Vaerewijck? Verdient hij als toneelvedette een feest of jubileum?
Leerkracht: Kunnen jullie op basis van deze documenten antwoorden op deze vraag?
Leerkracht: Deze vraag wordt opgelost aan de hand van een tombola. Een afgevaardigde van elke groep trekt een tombolalotje. De groep die zonet als eerste klaar was met het plaatsen van de zinnen in de juiste volgorde, mag als eerste
in de tombolapot graaien. De groep die lotje 4 of 5 trekt moet een beurt overslaan. Het is dan aan de volgende groep om
een lotje te trekken. Uiteindelijk hebben de drie groepen elk een lotje met nummer 1, 2 of 3.
Dit lotje is het toegangsticket tot de Theaterschouwburg Folies Bergère en een aantal bronnen. Welkom in de Folies
Bergère!
Filmpje variétémuziek
Leerdok_AMVB_0002 wordt op de powerpointpresentatie getoond. De onderzoeksvraag verschijnt.
Leerkracht: Het lotje bepaalt tot welke bezoekersklasse de groep behoort. Elke groep krijgt een mapje met bronnen.
Hiermee kunnen ze zich inleven in hun rol en identiteit en antwoord geven op de centrale onderzoeksvraag.
Lotje 1= Leerdok_AMVB_0004Identiteitprijscategorie1
Lotje 2= Leerdok_AMVB_0005Identiteitprijscategorie2
Lotje 3= Leerdok_AMVB_0006Identiteitprijscategorie3
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Leerkracht: De leerlingen beantwoorden de onderzoeksvraag door expert te worden van hun documenten aan de hand
van de 5 W-vragen.
De leerkracht schrijft de W-vragen op bord/PowerPointpresentatie.
Wie heeft dit geschreven?
Wanneer werd dit gedaan?
Voor wie was dit bedoeld?
Waarom werd dit geschreven?
Waarop is dit een reactie? (terugkoppeling met wat er zich op dat moment in de samenleving afspeelt)
Welke andere vragen zou je aan Frits Vaerewijck willen stellen?
De leerlingen krijgen bronnen. In elke groep worden de taken verdeeld.
De documenten in de drie groepsmappen worden afgeprint en verspreid.
Leerdok_AMVB_0006_voedsel
Leerdok_AMVB_0007_vluchtenenbommen
Leerdok_AMVB_0008_oorlogencensuur
De leerlingen verwerken en interpreteren de bronnen. De leerkracht loopt door de klas en volgt op.
Een afgevaardigde van elke groep stelt de onderzoeksresultaten van zijn groep voor. Ze stellen voor tot welke bezoekersklasse hun groep behoort, op welk thema van vluchten (voedsel, vluchten en bommen, oorlog en censuur) ze hebben gewerkt en vatten alle informatie uit de bronnen samen door een antwoord op de 5 W-vragen te formuleren.
De leerkracht gaat na of ze de betekenis van variététheater begrijpen en in zijn context kunnen plaatsen.
De leerkracht koppelt terug naar de inleidende onderzoeksvraag:
Verdient Frits Vaerewijck als toneelvedette een feest of jubileum?
De leerkracht luistert naar de ideeën en meningen die leven bij de leerlingen.
De leerkracht laat de leerlingen linken leggen tussen de hedendaagse vluchtelingenproblematiek en thema’s uit het
toneelstuk als voedsel, vluchten en bommen, en oorlog en censuur.
Welke oorlogen en vluchtelingenstromen waren er in de jaren 1990?
De leerkracht legt kort de opdracht voor de volgende les uit.
Voor de volgende les zoeken de leerlingen informatie over welke oorlogen en vluchtelingenstromen er waren in de jaren
1990. Ze brengen deze informatie mee naar de klas op tablet, smartphone of op papier.
De leerlingen onthouden hun antwoord op de onderzoeksvraag en de groepssamenstelling.
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LES 2

Onderzoeksvraag

Wie is Michael De Cock? Is hij een toneelvedette die een feest of jubileum verdient?

Leerdoelen

Kennis:
De leerlingen:
••hebben inzicht in de functie van toneel in de samenleving nu en tijdens het einde van WOII en
over de beeldvorming van de vluchteling;
••hebben kennis van politiek-maatschappelijk documentair theater, Michael De Cock;
••kunnen begrippen als politiek, maatschappelijk geëngageerd documentair theater en burgerlijkheid plaatsen (“Theater is marginale, elitaire kunst voor bourgeois”);
••hebben kennis van de conflicten en deelnemende landen in WOII, en van actuele nieuwsitems
over vluchtelingen (Bosnisch-Servische oorlog);
••zijn in staat om zich op basis van de verzamelde informatie een mening te vormen over het
volgende item: vanuit welke invalshoek moet het thema oorlog en vluchten worden weergegeven
in toneelopvoeringen? Vanuit een politiek geëngageerde invalshoek of gewoon om het publiek te
vermaken?
Sociale vaardigheden:
De leerlingen:
••leren zich verplaatsen in de verschillende overlevingsrollen die je tijdens de oorlog kan innemen;
••leren in groep werken: informatie uit een bron afleiden, interpreteren en contextualiseren;
••leren werken in groep;
••leren zich in te leven in de rol die hen werd toebedeeld en leren vanuit die invalshoek hun mening te presenteren.
Creatieve vaardigheden:
••De leerlingen leren informatie ordenen en een creatieve eindopdracht te maken.

Middelen

Leerdok_AMVB_0009_MichaelDeCock

Activiteit
Instap van de les
Twee citaten worden op het bord geprojecteerd.
Velen zeggen mij dat saw it hun visie op vluchtelingen, migratie en de asielproblematiek grondig heeft dooreengeschud. Dat doet ontzettend plezier ...
Theater is een marginale, elitaire kunst voor bourgeois. (Bourgeois: 1. iemand uit de middenstand, de bezittende klasse; 2. pej. bekrompen). Ik (en met mij 99 procent van theatermakend Vlaanderen) ben een bourgeois. Ik
maak theater voor bourgeois.
De leerkracht vraagt:
Wie heeft deze citaten geschreven? Vinden jullie op basis van deze citaten dat hij/zij het verdient om gevierd te worden
met een jubileum?
Kennen de leerlingen nog andere artistieke initiatieven met het onderwerp vluchten en oorlog?
Welke informatie over oorlogen en vluchtelingenstromen uit de jaren 1990 hebben jullie gevonden?
De leerkracht schrijft de resultaten van de brainstorm van de leerlingen op het bord. De informatie wordt gerangschikt in
een kolom artistieke initiatieven en een kolom vluchtelingenstromen.
Welk toneelstuk uit de eindfase van WOII kunnen we hier nog aan toevoegen?
De leerkracht maakt de koppeling met de vorige les door de leerlingen kort de kenmerken van variététheater, Frits Vaerewijck en de context waarin dit toneelstuk werd geschreven, te laten herhalen.
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Dit citaat is van Michael De Cock. Op het einde van WOII en ook nu zijn de thema’s zoals voedsel, vluchten en bommen,
oorlog en censuur het onderwerp van toneelstukken.
De leerkracht introduceert de onderzoeksvraag:
Wie is Michael De Cock? Is hij een toneelvedette die omwille van zijn verdiensten een toneeljubileum verdient?
De leerkracht geeft de leerlingen de opdracht om de groepen van prijscategorie 1, 2 en 3 te vormen.
De leerlingen krijgen nu opnieuw een bundeltje bronnen.
Leerkracht: Ga op zoek naar bewijsmateriaal om je oordeel en antwoord op de onderzoekersvraag te staven. Beantwoord deze vraag door expert te worden van je documenten aan de hand van de 5 W-vragen.
Leerkracht schrijft W-vragen op bord/PowerPointpresentatie.
Wie heeft dit geschreven?
Wanneer werd dit gedaan?
Voor wie was dit bedoeld?
Waarom werd dit geschreven?
Op wat is dit een reactie? (terugkoppeling met wat er zich op dat moment in de samenleving afspeelt)
Welke andere vragen zou je aan Michael De Cock willen stellen?
Een afgevaardigde van één groep stelt de onderzoeksresultaten van zijn groep voor door een antwoord op de 5 W-vragen te formuleren. De andere groepen vullen de ontbrekende informatie aan. Elke groep heeft immers dezelfde bundel
bronnen ontvangen.
De leerkracht koppelt indien nodig terug naar de inleidende onderzoeksvraag:
Verdient Michael De Cock als toneelvedette een feest of jubileum?
De leerkracht luistert naar de ideeën en meningen die leven bij de leerlingen.
De leerkracht geeft een creatieve eindopdracht.
Formuleer als groep een antwoord op de vraag: wie is de toneelvedette die een feest of jubileum verdient? Michael De
Cock of Frits Vaerewijck?
De leerlingen antwoorden op een creatieve manier. Het wordt een toneelstuk waarin ze ofwel Frits Vaerewijck ofwel
Michael De Cock vieren als toneelvedette.
Dit doen ze op twee manieren: als groep en elk apart.
Visueel groepsresultaat
De leerlingen focussen in hun antwoord op het thema dat hun groep kreeg toegewezen: voedsel, vluchten en bommen,
oorlog en censuur. In het toonmoment verwerken ze de argumenten die ze gebruiken om het antwoord op de onderzoekersvraag te staven. Hoe gaan ze Vaerewijck / De Cock vieren en waarom?
Het toonmoment mag maximum tien minuten duren. Wees origineel: maak een lied of een tekst, speel de rol van Frits of
… Welke toneelvorm kiezen de leerlingen? Variété of getuigenis?
De leerlingen tonen dit kort toneelstukje in de volgende les aan de rest van de klas.
Schriftelijk individueel resultaat:
De leerlingen maken een krantenadvertentie waarin ze het jubileum aankondigen en de argumenten verwerken.
Ze schrijven een recensie over het toonmoment van de andere klasgroep.
De leerlingen beginnen nu te werken aan hun eerste opdracht en tonen het resultaat tijdens de volgende les. Ze brengen
daarvoor hun attributen mee, en studeren hun rol en teksten in.
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LES 3

Onderzoeksvraag

Wie is de toneelvedette die een feest of jubileum verdient? Michael De Cock of Frits Vaerewijck?

Leerdoelen

Creatieve vaardigheden:
••De leerlingen leren informatie ordenen en een creatieve eindopdracht maken.
••De leerlingen leren een mening formuleren en uitdrukken aan de hand van creatieve werkvormen.
Spreekvaardigheden:
••De leerlingen leren spreken voor een groep.
••De leerlingen leren zich inleven in de rol die hen werd toebedeeld en leren vanuit die invalshoek
hun mening te presenteren.
Schrijfvaardigheden:
••De leerlingen leren hun mening te argumenteren en uit te schrijven in een recensie.

Middelen

Materiaal dat de leerlingen zelf meebrengen.

Activiteit
De leerkracht herhaalt kort de opdracht.
De drie groepen werken elk nog verder aan hun opdracht. Elke groep haalt zijn respectievelijke bronnen terug boven.
De leerlingen tonen de resultaten.
De leerkracht kan dit presentatiemoment laten meetellen voor spreekvaardigheid bij de beoordeling van het dagelijks
werk.
De leerlingen maken thuis de individuele opdracht.

Leerdok - Vluchtelingen

23

MODULE 4: ADVN

VLUCHTELINGEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG
Algemene vragen

Het ADVN presenteert enkele mogelijkheden voor meerdere lesuren rond vluchtelingen na
de Tweede Wereldoorlog. Er zijn twee lessen opgemaakt: Is een vluchteling per definitie
altijd een vluchteling? en Vindt iedere vluchteling ooit terug een thuis? De lessen zijn
in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen van de derde graad ASO, maar kunnen vereenvoudigd en aangepast worden voor leerlingen uit een lagere graad. Er worden enkele
differentiatietips aangereikt.

Leerdoelen

Worden gespecifieerd per les.

Doelgroep

Derde graad ASO, aanpasbaar voor lagere graden.

Lessen

2

Bronnen

Archief Leo Poppe, dat wordt bewaard bij het ADVN. Van de lessen werd een PowerPointpresentatie gemaakt die kan dienen als inspiratiebron. [Leerdok_ADVN_026.pdf]

Auteurs

Sophie Gyselinck, ADVN (sophie.gyselinck@advn.be)

LES 1
Lesthema

Is een vluchteling per definitie altijd een vluchteling?

Leerdoelen

De betekenis van de begrippen collaboratie, repressie, politiek vluchteling en asiel verduidelijken en plaatsen in het tijdskader van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Waarom
collaboreerden sommigen met de Duitse bezetter? Waarom werden zij aan het einde van
de oorlog gestraft? Waarom ontliepen collaborateurs hun straf? Waar doken vluchtelingen
onder? Waarom waren landen als Spanje en Argentinië ideale toevluchtsoorden? Hoe
geraakten de vluchtelingen over de grens? Zijn politieke vluchtelingen ook vluchtelingen?

Bronnen

Fotocollage WOII, fotocollage repressie, fotocollage collaboratie/vluchten, digital story,
geluidsfragmenten, memoires Leo Poppe, agenda Leo Poppe, briefwisseling Leo Poppe.

Bronnen:
[LeerDok_ADVN_007.mp3] fragment 1
[LeerDok_ADVN_008. mp3] fragment 2
[LeerDok_ADVN_009. mp3] fragment 3
[LeerDok_ADVN_010.pdf] tekststuk 1
[LeerDok_ADVN_011.pdf] tekststuk 2
[LeerDok_ADVN_012.pdf] tekststuk 3
Achtergrondinformatie:
[LeerDok_ADVN_024.pdf]
[LeerDok_ADVN_025.pdf]
Eerste oefening
Toon de leerlingen een fotocollage [LeerDok_ADVN_001.pdf] over de Tweede Wereldoorlog en stel hen vragen die ze
moeten beantwoorden: wie, wat, waar, wanneer, waarom? Het doel van deze oefening is het tijdskader te schetsen en
enkele begrippen aan te halen en te verduidelijken: de Duitse bezetting, Hitler en de nazi’s, de concentratiekampen en
de holocaust, de bevrijding.
Toon de leerlingen een fotocollage [LeerDok_ADVN_002.pdf] over de repressie na de Tweede Wereldoorlog en stel hen
vragen die ze moeten beantwoorden: wie, wat, waar, wanneer, waarom? Het doel van deze oefening is begrippen als
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collaboratie en repressie in Vlaanderen te verduidelijken.
Tweede oefening
Toon de leerlingen de digital story Leo Poppe vertelt [LeerDok_ADVN_003.mov].
Stel na het filmpje de vraag waarom ze denken dat Leo Poppe gevlucht is. Plaats de antwoorden rond het woord ‘waarom’. Er zijn verschillende antwoorden mogelijk.
De drie belangrijkste redenen van vluchten:
•• fysieke bedreiging (repressie);
•• (professionele) uitzichtloosheid (epuratie);
•• psychische factor (schaamte, vernedering).
Om de link tussen collaboratie/repressie/vluchten nog duidelijker te maken, kunnen nog extra voorbeelden gegeven
worden. Toon de collage met voorbeelden [LeerDok_ADVN_004.pdf]:
Adolf Eichmann in Argentinië, luchtvaartmaatschappij KLM hielp nazi’s vluchten, het Rode Kruis hielp mensen ontsnappen, Leon Degrelle vlucht uit Spanje etc.
Derde oefening
De leerlingen lossen de woordpuzzel [LeerDok_ADVN_005.pdf] op en zoeken het centrale woord ‘politiek vluchteling’.
Dit kan in groepjes of klassikaal gebeuren.
Is de legpuzzel te moeilijk, vul dan hier en daar wat letters in zodat het oplossen van de puzzel vlotter gaat.
Oplossing legpuzzel [LeerDok_ADVN_006.pdf]
Bespreek klassikaal wat een politiek vluchteling is. Stel aan de leerlingen de vraag of Leo Poppe een politiek vluchteling
was.
Differentiatietip:
Derde oefening
Als de woordpuzzel te moeilijk is, speel dan het spel ‘Ik vlucht en ik neem mee’. Toon de leerlingen een lege koffer en
vraag hen wat ze erin zouden stoppen als ze halsoverkop zouden moeten vertrekken. De leerlingen verzamelen objecten en lichten hun keuze toe.
Vierde oefening
Vraag de leerlingen het verleden van Leo Poppe te reconstrueren aan de hand van origineel geluids- en archiefmateriaal. Verdeel de klas in drie groepjes. Elk groepje krijgt één geluidsfragment en een of meerdere tekststukken. De
geluidsfragmenten zijn afkomstig van een interview dat werd afgenomen bij Leo Poppe in 1988, meer dan 40 jaar na de
feiten:
•• in fragment 1 vertelt Leo Poppe over zijn vlucht van België naar Frankrijk [LeerDok_ADVN_007.mp3];
•• in fragment 2 vertelt Leo Poppe over zijn vlucht van Frankrijk naar Spanje en van Spanje naar Argentinië [LeerDok_
ADVN_008.mp3];
•• in fragment 3 vertelt Leo Poppe over zijn verblijf in Argentinië [LeerDok_ADVN_009.mp3].
De tekststukken zijn afkomstig uit het archief van Leo Poppe:
•• tekststuk 1 zijn enkele fragmenten uit de memoires van Poppe, 1995 [LeerDok_ADVN_010.pdf];
•• tekststuk 2 is een dagboekfragment uit 1948 en een brief (brief 1) van Leo Poppe aan zijn schoonbroer Dries, 8 juni
1948 [LeerDok_ADVN_011.pdf];
•• tekststuk 3 zijn twee originele brieven van Leo Poppe uit Buenos Aires en Tafi Viejo aan Dries, 29 januari 1949 en 25
mei 1949 (brief 2 en brief 3) [LeerDok_ADVN_012.pdf].
Ieder groepje beluistert en bekijkt zijn geluidsfragment en tekststuk. Ieder groepje heeft dus een verschillende verhaallijn en
tijdsperiode (hoewel er hier en daar een overlapping kan zijn). De bedoeling is dat ze samen het verhaal reconstrueren.
De leerlingen:
•• beluisteren het fragment en bekijken/lezen de bronnen;
•• vertellen aan hun klasgenoten in vijf zinnen wat Leo Poppe heeft meegemaakt. Wat kunnen ze allemaal uit de bronnen afleiden?;
•• geven bijzondere aandacht aan de vluchtroute, vooral aan de data en de steden waar hij verbleef;
•• reconstrueren samen met de andere klasgenoten Leo Poppes vluchtroute en tekenen de routes uit op een Europese
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kaart en een wereldkaart. [LeerDok_ADVN_013.pdf] en [LeerDok_ADVN_014.pdf]
Oplossing routes: [LeerDok_ADVN_015.pdf] en [LeerDok_ADVN_016.pdf]
[Informatie voor de leerkracht: Sommige archiefstukken uit de eerste en de tweede groep of de tweede en de derde
groep zullen elkaar qua informatie inhoudelijk overlappen. Bovendien spreken de bronnen elkaar hier en daar tegen.
Zo vertelt Leo dat hij via het stadje Pau de Pyreneeën overstak, maar in werkelijkheid ging hij via Saint-Jean-de-Luz.
Vermoedelijk ging hij via Pau naar Bayonne en reisde hij later via Saint-Jean-de-Luz verder de grens over. Misschien
vergat Leo Poppe dat te vermelden in zijn interview? Het bevestigt alleszins dat de reconstructie van het verleden niet
altijd evident is.]
Extra
Stel de leerlingen de vraag: waarom koos Leo Poppe voor Spanje en nadien voor Argentinië?
Spanje: dit land onder leiding van dictator Franco had zich tijdens de Tweede Wereldoorlog neutraal weten op te stellen
en keerde zich na de oorlog weg van het democratische Europa. Spanje was een land waar veel oud-collaborateurs
werden opgevangen. Voor sommigen werd het een doorreisland naar Zuid-Amerika.
Argentinië: dit Zuid-Amerikaanse land was in volle ontwikkeling en ontving maar al te graag buitenlandse werkkrachten
en investeerders. Zuid-Amerika kenmerkte zich bovendien door een antidemocratische ingesteldheid en hield er een
eigen omgang met autoritarisme op na. Net als Spanje had Argentinië weinig problemen met het opnemen van vluchtende collaborateurs.
Besluit
Wat denk jij over Leo Poppe?
Is Leo Poppe een echte vluchteling?
Is een vluchteling altijd een vluchteling?
Vorm met woorden slogans over vluchtelingen. Wees creatief.

LES 2
Lesthema

Vindt een vluchteling ooit terug een thuis?

Leerdoelen De betekenis van de begrippen politiek vluchteling, politiek asiel en ideologie verduidelijken en
plaatsen in het tijdskader van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Focussen op attitudes en
reflecties: waar doken vluchtelingen onder? Hoe werden ze opgevangen? Kregen ze spijt van hun
keuze? Verlangden ze terug naar huis? Was er sprake van faalangst, heimwee, gemis of (financiële)
problemen?
Bronnen

Briefwisseling Leo Poppe, krantenartikels over Leo Poppe en Jeanne De Bruyn

Bronnen:
[Leerdok_ADVN_017.pdf] brief
[Leerdok_ADVN_018.pdf] brief
[Leerdok_ADVN_019.pdf] verzameling brieven
[Leerdok_ADVN_020.pdf] verzameling brieven
[Leerdok_ADVN_021.pdf], [Leerdok_ADVN_022.pdf], [Leerdok_ADVN_023.pdf] krantenartikels
Achtergrondinformatie:
[Leerdok_ADVN_024.pdf]
[Leerdok_ADVN_025.pdf]
Eerste oefening
Vraag de leerlingen op zoek te gaan naar de persoon Leo Poppe. Laat hen twee brieven van Poppe lezen:
[Leerdok_ADVN_017.pdf] (brief4) en [Leerdok_ADVN_018.pdf] (brief5).
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Vraag aan de leerlingen:
•• lees de brieven, plaats ze chronologisch (indien mogelijk);
•• identificeer elke brief aan de hand van korte vraagjes: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?
•• hoe zou je Leo Poppe omschrijven? Wie is hij werkelijk? Kan je hem in een term samenvatten? Welke karaktertrekken
zou je hem geven?
•• maak een begrippenkader: plaats losse begrippen/ideeën/karaktertrekken rond zijn foto. Duid de passages in de
brieven aan die de keuze van de begrippen verklaren. Bespreek klassikaal met de andere leerlingen de inhoud van de
brieven en verantwoord jullie begrippenkeuze.
Doel: de inhoud van de brieven typeren een deel van Poppes persoonlijkheid.
Differentiatietip: maak een lijst met de verklaring van enkele begrippen (dinaso, communisme, bolsjewisme ...).
Tweede oefening
Vraag de leerlingen opnieuw op zoek te gaan naar de persoon Leo Poppe.
Verdeel de klas in twee groepjes. Elk groepje krijgt een aantal brieven.
Groep 1 krijgt zes brieven die Leo Poppe geschreven heeft aan zijn vrouw en kinderen:
[Leerdok_ADVN_019.pdf] (brief 6), (brief7), (brief8), (brief9), (brief10) en (brief11).
Groep 2 krijgt vijf brieven die Leo Poppe geschreven heeft aan familie en vrienden:
[Leerdok_ADVN_020.pdf] (brief12), (brief13), (brief14), (brief15) en (brief16).
Vraag aan de leerlingen:
- lees de brieven, plaats ze chronologisch (indien mogelijk);
- identificeer elke brief aan de hand van korte vraagjes: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?
- hoe zou je Leo Poppe omschrijven? Wie is hij werkelijk? Kan je hem in een term samenvatten? Welke karaktertrekken
zou je hem geven?
- maak een begrippenkader: plaats losse begrippen/ideeën/karaktertrekken rond zijn foto. Duid de passages in de brieven aan die de keuze van de begrippen verklaren. Bespreek klassikaal de inhoud van de brieven en verantwoord jullie
begrippenkeuze.
Derde oefening
Vergelijk klassikaal de begrippenkaders van groep 1 en groep 2. Bespreek klassikaal.
Vergelijk klassikaal het begrippenkader van de eerste oefening met het begrippenkader van de tweede oefening. Waar
liggen de verschillen en/of overeenkomsten? Bespreek klassikaal.
Vierde oefening
Verdeel de klas in drie groepjes. Elk groepje krijgt een krantenartikel.
[Leerdok_ADVN_021.pdf], [Leerdok_ADVN_022.pdf], [Leerdok_ADVN_023.pdf]
•• Lees het krantenartikel.
•• Identificeer het artikel aan de hand van korte vraagjes: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?
•• Formuleer aan de hand van het artikel een antwoord op de vraag: vindt een vluchteling ooit terug een thuis?
Verzamel klassikaal alle antwoorden op de vraag en trek een eindconclusie.
Besluit
Vindt een vluchteling ooit terug een thuis?
Plaats woord in beeld!
Maak van het krantenartikel een kunstwerk.
Maak een viltstiftgedicht. Laat de leerlingen in groep met viltstift het artikel dat ze in de voorgaande oefening gelezen
hebben, bewerken.
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MODULE 5: AMSAB-ISG

BEELDVORMING OVER VLUCHTELINGEN
Algemene vraag

Kan iemand illegaal zijn?

Leerdoelen

••De leerlingen begrijpen de verschillen tussen de begrippen illegaal, vluchteling, migrant.
••De leerlingen begrijpen dat er verschillende percepties bestaan over vluchtelingen en
interpreteren die kritisch.
••De leerlingen begrijpen dat vluchten van alle tijden en van alle plaatsen is.

Doelgroep

ASO en TSO

Lessen

Amsab-ISG werkte een lesuur uit in drie lesmodules waarin voorstellingen van en over
vluchtelingen worden bekeken en besproken. We komen tot het onderwerp via de bespreking van de slogan: ‘Kein Mensch ist illegal’. Op die manier peilen we naar de opgedane kennis in de inleidende les. De bronnen die bij deze lessen worden gebruikt zijn vooral
afkomstig uit de foto- en affichecollectie die het Amsab-ISG bewaart. Van de beelden werd
een Powerpointpresentatie gemaakt.[Leerdok_Amsab_037.pdf]

Auteurs

Piet Creve en Martine Vermandere, Amsab-ISG (Martine.Vermandere@amsab.be, Piet.
Creve@amsab.be)

De les heeft drie modules. Elke module heeft verschillende archiefbronnen en lesmethodieken.

MODULE 1
Bronnen:
[Leerdok_Amsab_001.pdf]
Achtergrondinformatie:
[https://nl.wikipedia.org/wiki/illegaal_(persoon)]
Stap 1. Denken
Toon de foto [Leerdok_Amsab_001.pdf] met de slogan ‘Niemand is illegaal’.
De leerkracht toont beeld 1: ‘Kein mensch ist illegal’ en vraagt, zonder context te geven, of de leerlingen deze slogan al
gezien hebben, en zo ja waar en wat ze onder het begrip ‘illegaal’ verstaan. Eventueel kunnen leerlingen hun ideeën kort
noteren.
Stap 2-3. Delen - uitwisselen
De leerlingen krijgen de mogelijkheid hun gedachten naar voren te brengen. De andere leerlingen mogen vragen stellen
en reacties geven.
Tip: Om de term ‘illegaal’ beter te duiden, kunnen er gelijktijdig begrippen als ‘vluchteling’ en ‘migrant’ worden verduidelijkt die in de inleidende les aan bod kwamen. Een mens kan niet illegaal zijn, de situatie waarin hij verkeert wel: verwijs
naar de Conventie van Genève (zie inleidende les) die definieert wie in aanmerking komt voor de status van vluchteling
en aan wie dus asiel moet worden verleend.
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Bronnen:
[Leerdok_Amsab_002.pdf] [Leerdok_Amsab_003.pdf] [Leerdok_Amsab_004.pdf] [Leerdok_Amsab_005.pdf]
[Leerdok_Amsab_006.pdf] [Leerdok_Amsab_007.pdf] [Leerdok_Amsab_008.pdf] [Leerdok_Amsab_009.pdf]
[Leerdok_Amsab_010.pdf] [Leerdok_Amsab_011.pdf] [Leerdok_Amsab_012.pdf] [Leerdok_Amsab_013.pdf]
[Leerdok_Amsab_014.pdf] [Leerdok_Amsab_015.pdf] [Leerdok_Amsab_016.pdf] [Leerdok_Amsab_017.pdf]
[Leerdok_Amsab_018.pdf] [Leerdok_Amsab_019.pdf] [Leerdok_Amsab_020.pdf] [Leerdok_Amsab_021.pdf]
[Leerdok_Amsab_022.pdf] [Leerdok_Amsab_023.pdf] [Leerdok_Amsab_024.pdf] [Leerdok_Amsab_025.pdf]
[Leerdok_Amsab_026.pdf] [Leerdok_Amsab_027.pdf] [Leerdok_Amsab_028.pdf] [Leerdok_Amsab_029.pdf]
[Leerdok_Amsab_030.pdf] [Leerdok_Amsab_031.pdf] [Leerdok_Amsab_032.pdf] [Leerdok_Amsab_033.pdf]
Achtergrondinformatie:
[Leerdok_Amsab_035.pdf]

MODULE 2
De leerlingen worden in kleine groepjes verdeeld en krijgen de opdracht om de aangereikte beelden (vanaf nummer 002
tot en met 033) onder te verdelen in clusters.
Ze krijgen ook de - beperkte - inhoudelijke en geografische context en de datering [Leerdok_Amsab_036.pdf].
De bedoeling is niet dat ze de ‘juiste’ beelden bij elkaar plaatsen, maar wel dat ze goed kunnen argumenteren en criteria
kunnen geven waarom ze deze beelden met elkaar associëren. Niet alle beelden moeten gebruikt worden.
Tip: indien er moet geholpen worden, gebruik dan volgende voorbeelden van clusters:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

beelden die een positief/negatief beeld geven van vluchtelingen;
beelden van miserie/positieve, hoopvolle beelden;
stereotype beelden/originele voorstellingen van vluchtelingen;
beelden uit de thuissituatie/van de vlucht/het asielland;
beelden van vluchtelingen zelf, van hulp- en solidariteitsacties tegenover campagnes tegen vluchtelingen en asielzoekers;
reden van vluchten: politieke vluchtelingen, klimaatvluchtelingen, vluchtelingen omwille van geloofsovertuiging …
vorm van de bron (foto, affiche, T-shirt …);
beelden die aanspreken/weinig appellerende beelden;
volgens benaming: asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder papieren …

Nadat de leerlingen in groep de clusters genoteerd hebben, volgt een klassikale discussie. Extra info voor de leerkracht:
niet alleen het beeld maar ook het begrip ‘vluchteling’ is beladen:
De mensen die gevlucht waren, waren altijd vluchteling. Je was altijd de vluchteling. Je had de naam van vluchteling. ’t Heeft lang geduurd dat, dat ze zeiden: “’t is een vluchteling”. Ik ben daarvoor soms kwaad geweest
als ze zegden “vluchteling”. ’t Was precies maar een rare naam. Je kunt het niet helpen, je zijt geruïneerd en ze
spreken dan nog van “vluchteling”. (…) We waren wij niemand meer …
Getuigenis boerin uit West Vlaanderen. Bron: Elfnovembergroep, Van den grooten oorlog, Kemmel, 1978, p.47.
Daarna worden de beelden op een tijdlijn geplaatst.
Volgorde (de niet-gedateerde worden weggelaten, met – streepjes = zelfde jaartal):
10-19, 11-12-13, 29, 31, 30, 25, 5-6, 4, 3, 9, 7-17, 8, 2, 22-23-24-28-33, 27.
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MODULE 3

Bronnen:
[Leerdok_Amsab_034.pdf]
Achtergrondinformatie:
[https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatvluchteling]
PERSOONLIJKE ANALOGIE
De deelnemers beelden zich in dat ze zelf het onderwerp van de les zijn in een bepaalde situatie.
Toepassing:
Toon beeld 034: ‘Kaart Future-Belgique’
Vlaanderen is door de klimaatcrisis onder de waterspiegel verdwenen en de Vlamingen moeten op de vlucht. Van hieruit
beginnen de leerlingen na te denken …
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MODULE 6: LETTERENHUIS

SCHRIJVERS OP DE VLUCHT
Lesthema

Schrijvers op de vlucht
Zijn alle vluchtenlingenverhalen dezelfde?

Leerdoel

Het doel van deze les(sen) is dat leerlingen kennismaken met de verschillende – of net niet zo
verschillende – verhalen van schrijvende vluchtelingen uit alle tijden en alle windrichtingen. De
leerlingen ontdekken hoe vluchtelingen hun persoonlijke en aangrijpende belevenissen omzetten
in filosofische, journalistieke en literaire teksten die verwerking, troost, strijdlust en begrip oproepen. De leerlingen leren zowel met oorspronkelijk archiefmateriaal werken als mediawijs omgaan
met online blogs, films en kranten. Op het einde van de les(sen) schrijven de leerlingen samen
een gedicht over de vluchtelingenproblematiek, geïnspireerd door de schrijvers en dichters die in
de les aan bod kwamen.

Klas

Derde graad ASO, TSO of KSO (Nederlands, geschiedenis, cultuurwetenschappen)

Lessen

Twee lessen van 50’, of 1 les van 50’: niet alle onderdelen hoeven aan bod te komen. Deze
module kan ook in twee verschillende vakken aan bod komen, bv. les 1 in de les geschiedenis,
les 2 in de les Nederlands.

Bronnen

••Oorspronkelijk archiefmateriaal van en over André de Ridder, Karel Jonckheere (Letterenhuis)
en Paul van Ostaijen (Letterenhuis en Felixarchief Antwerpen).
••Online teksten en films van en over Alisja Gescinska, Fatena Al-Ghorra, Kader Abdolah.
Achtergrondinformatie:
••‘Andere taal’, themanummer van Deus Ex Machina, 38e jaargang, nr. 150, oktober 2014.
••http://penvlaanderen.be: webpagina van PEN Vlaanderen, de auteursvereniging die o.a. met
naar België gevluchte schrijvers samenwerkt.
••http://www.europahuis.be/nl/nieuws/europa-info/herbekijk-kader-abdolah-schrijver-op-de-vlucht:
fragment van de State of the European Union door de Nederlands-Iraanse schrijver Kader
Abdolah in het Vlaams Parlement op 12/05/2016.

Auteur

Lies Galle, Letterenhuis (lies.galle@stad.antwerpen.be)

LES 1. HET PERSOONLIJKE VERHAAL VAN DE SCHRIJVER-VLUCHTELING.

Lesfase 1: Instap (10’)
Bronnen:
Citaten van gevluchte schrijvers uit verschillende media: [leerdok_letterenhuis_001].
In de inleiding werkt de leerkracht met zes verschillende citaten/quotes van schrijvers die gevlucht zijn (afkomstig uit
brieven en interviews). De leerkracht vraagt de leerlingen die op een tijdslijn te plaatsen (op het bord, of via een app
naargelang de beschikbare technologie in de klas) en daarbij telkens een argument aan te reiken waarom de leerlingen
de geciteerde persoon op die plaats op de tijdslijn plaatsen.
Het is een moeilijke oefening: leerlingen merken dat vluchten van alle tijden is. De spelling en het woordgebruik kunnen
iets laten blijken, maar daar houdt het eigenlijk wel op. Uit de citaten komen een aantal motieven naar voren waarom
mensen vluchten of hoe dat vluchten verliep, en ook die blijken doorheen de tijd niet zo heel veel te verschillen. Het inleidende gesprek moet dan ook leiden tot de centrale vraag die in de les onderzocht wordt: zijn alle vluchtelingenverhalen
dezelfde?
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“Mijn ouders maakten me wel warm: ‘Het gaat daar zoveel beter zijn, hier heb je geen kiwi’s en exotisch fruit, en
geen kleren. Daar ga je dat allemaal hebben’.”
Alisja Gescinska (gevlucht in 1988 naar België vanuit Polen)
“Dat groote drama, die ontzaggelijke tragedie zal ik nooit vergeten: die uittocht van duizenden en nog eens
duizenden krioelende menschen door de velden, over al de banen en wegen langs de weggetjes van het land en
door de bosschen.”
André De Ridder (gevlucht in 1914 naar Nederland vanuit België)
“Niet alleen mij, maar mijn hele familie hebben ze bedreigd. Toen ze mijn bureau kort en klein hebben geslagen,
is het me beginnen dagen hoe ernstig die bedreigingen waren, en heb ik besloten te vluchten.”
Fatena Al-Ghorra (gevlucht in 2009 naar België vanuit Palestina)
“Geen tragische nood, alleen een idiote uitstap, vergeleken bij wat anderen meemaakten met dood en vernieling.”
Karel Jonckheere (gevlucht in 1940 naar Frankrijk vanuit België)
“Hij zag zich verplicht, door de dwang van omstandigheden, welke voortspruiten uit de politieke stroomingen
der laatste jaren, voor enkele tijd uit te wijken naar het buitenland.”
Paul van Ostaijen (gevlucht in 1918 naar Duitsland vanuit België)
“Toen de mensensmokkelaar zijn pistool op ons richtte, vroeg ik me af: waar ga ik naartoe? En waarom?”
Abduallah Maksour (gevlucht in 2002 naar België vanuit Irak)
Lesfase 2: Verhalenmozaïek – bronnenonderzoek, mediawijsheid (20’)
De leerlingen gaan nu in kleine groepjes aan de slag om de respectieve verhalen van de schrijvers en dichters te reconstrueren – daar krijgen ze een aantal bronnen en suggesties voor. Een aantal groepjes werkt met archiefbronnen, andere
werken online. Indien dit niet kan in de klas, kunnen een aantal onlinebronnen worden afgeprint.
Via een vluchtelingenpaspoort stellen de groepjes ‘hun’ auteur en zijn verhaal samen. Daarin krijgen ze een aantal eenvoudige vragen aangereikt: Wanneer gevlucht? Waarheen gevlucht? Waarom gevlucht? Hoe oud was de persoon
bij zijn vlucht? Wat is daarna of tijdens de vlucht gebeurd? Wat vond je opmerkelijk aan het verhaal van deze
schrijver? Ze halen zelf ook een aantal opmerkelijke zinnen of woorden uit de teksten of filmpjes. Woorden of zinnen die
hen treffen in het verhaal, of vragen die de leerlingen bij het verhaal hebben.
Tot slot beantwoorden ze een aantal vragen over het bronnengebruik: welke bronnen heb je gebruikt om het verhaal
van de vluchteling te reconstrueren? Wie waren de auteurs van deze bronnen? Hoe betrouwbaar vind je die?
Hoe moeilijk is om het zo’n verhaal te reconstrueren? Welke bron bleek de nuttigste?
Bronnen en online zoeksuggesties:
Fatena Al-Ghorra
Vluchtelingenpasport: [leerdok_letterenhuis_002]
Bronnen:
Interviews: weekend.knack.be/lifestyle/radar/de-lange-mars-2-interview-met-de-palestijnse-fatena-al-ghorra/article-normal-474741.html, http://penvlaanderen.be/wp-content/uploads/2014/05/Fatena-Al-Ghorra-Knack.pdf
Verslag van ‘de dag van de Gevangen schrijver’, 15/11/2014, georganiseerd door PEN-Vlaanderen: www.youtube.com/
watch?v=Jat-GRoWvno
Recensie van de vertaling van haar dichtbundel Met Gods bedrog: www.dereactor.org/home/detail/de_bezetting_van_
het_hart
Paul van Ostaijen
Vluchtelingenpasport: [leerdok_letterenhuis_003]
Bronnen:
Foto bestemd voor een paspoort voor de Duitse vreemdelingenpolitie, opgenomen in het Kaufhaus des Westens in Berlijn (1918), uit de collectie van het Letterenhuis: [leerdok_letterenhuis_004]
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Documenten uit het personeelsdossier van Paul van Ostaijen van de Stad Antwerpen – waar van Ostaijen als klerk in
het stadhuis werkte (1918), uit de collectie van het Felixarchief: [leerdok_letterenhuis_005], [leerdok_letterenhuis_006],
[leerdok_letterenhuis_007], [leerdok_letterenhuis_008] en [leerdok_letterenhuis_009]
Artikel van Marc Reynebeau verschenen in De Standaard van 20/05/2016: ‘Paul van Ostaijen, Syriëstrijder’:
[leerdok_letterenhuis_010]
Alisja Gescinska
Vluchtelingenpaspoort: [leerdok_letterenhuis_012]
Bronnen:
Interview Cobra op 2/01/2012: http://cobra.canvas.be/cm/cobra/boek/1.1187854
Biografie: www.canvas.be/wereldbeeld/bio-alicja-gescinska
Interview gepubliceerd in Trouw op 28/05/2012: www.trouw.nl/tr/nl/5116/Filosofie/article/detail/3262185/2012/05/28/Vrijheid-is-het-meest-misbruikte-woord-in-de-politiek.dhtml
André De Ridder
Vluchtelingenpaspoort: [leerdok_letterenhuis_013]
Bronnen:
Brief van André de Ridder aan Gabriel Opdebeeck (journalist en uitgever), 5/04/1915: [leerdok_letterenhuis_014],
[leerdok_letterenhuis_015]
Krantenartikel waarin op de korrel wordt genomen dat André de Ridder, jonge kerel, naar Nederland is gevlucht:
[leerdok_letterenhuis_016]
Herinneringsboekje aan het verblijf in Nederland tijdens den Wereldoorlog 1914-1919: [leerdok_letterenhuis_017],
[leerdok_letterenhuis_018], [leerdok_letterenhuis_019], [leerdok_letterenhuis_020], [leerdok_letterenhuis_021],
[leerdok_letterenhuis_022],[leerdok_letterenhuis_023]
Blogtekst voor tentoonstelling ‘De Modernen’ over kunst in de Eerste Wereldoorlog (2014): https://kmskablog.wordpress.
com/2014/10/17/nu-ligt-ons-dierbaar-ons-wonderschoon-antwerpen-uitgestorven/
Karel Jonckheere
Vluchtelingenpaspoort: [leerdok_letterenhuis_024]
Bronnen:
Biografische notities van Karel Jonckheere, o.a. over zijn vlucht naar Frankrijk in mei 1940: [leerdok_letterenhuis_025]
en foto van zijn hond, die mee vluchtte: [leerdok_letterenhuis_011]
Krantenartikel met een recensie over de roman Tita Vlucht van Karel Jonckheere, verschenen in Nieuws van den dag in
april 1941: [leerdok_letterenhuis_026]
Artikel ‘Tita Vlucht’ verschenen in Zuurvrij, juni 2016: [leerdok_letterenhuis_027]
Artikel ‘Belgische Jongemannen op de vlucht tijdens WOII’ door Karel Strobbe, verschenen in faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, april-juni 2016: [leerdok_letterenhuis_028]
Abdullah Maksour
Vluchtelingenpaspoort: [leerdok_letterenhuis_029]
Bronnen:
Interview in Knack door Marnix Verplancke 1/06/2016: [leerdok_letterenhuis_030]
Biografie over Abdullah Maksour geschreven naar aanleiding van een debat georganiseerd door Difference day over
censuur: www.differenceday.com/event/programme/censored-media-captured-media/bio-abdualla-maksour
Eerste pagina uit Abduallah Maksours roman over Guantanamo, gefotografeerd door een Instagramgebruiker: www.
instagram.com/p/e-WEDEotHg
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Lesfase 3: Voorstelling (10’)
Het ingevulde vluchtelingenpaspoort stellen de groepen nu aan de medeleerlingen voor, en ze plaatsten ‘hun’ vluchteling
juist op de tijdslijn.
De leerlingen vertellen niet alleen het verhaal van hun schrijver, maar ook welke bronnen ze daarbij gebruikten, en welke
bronnen zich daar meer toe leenden dan andere, en hoe ze de bronnen selecteerden om hun verhaal vorm te geven.
Lesfase 4: Slot (10’):
Samen met de leerkracht formuleren ze een antwoord op de vraag: zijn alle vluchtelingenverhalen dezelfde?
Welke parallellen zien we in de verhalen van de schrijvers? Welke verschillen zien we? Waarom vluchtten mensen
vroeger? Waarom vluchten mensen nu? Hoe verloopt hun vlucht? Was dat vroeger anders? Kunnen jullie je voorstellen
dat jullie moeten vluchten? Wat betekent dat voor jouw leven? Zullen vluchtelingen altijd in hun gevluchte land blijven?
Waarom wel? Waarom niet? Zijn schrijvers bevoorrechte vluchtelingen denk je? Waarom wel? Waarom niet?
De definitie van vluchteling kan door de leerkracht in dit afsluitende gesprek worden aangereikt. Zijn deze zes auteurs
vluchtelingen volgens de definitie? Waarom wel? Waarom niet? Wat is het verschil met migratie? Zijn hier ook migranten
tussen? Ook de rol van de vereniging PEN Vlaanderen kan eventueel toegelicht worden.

LES 2. DE GEDICHTEN, ESSAYS EN VERHALEN VAN GEVLUCHTE AUTEURS.
Lesfase 1: Instap (10)’
Bronnen:
Eerste hoofdstuk uit de roman De Kraai van Kader Abdolah: [letterenhuis_leerdok_031]
We luisteren naar een fragment van DWDD, waarin Kader Abdolah wordt geïnterviewd – een Iraanse vluchteling die nu
in het Nederlands schrijft.
www.youtube.com/watch?v=bMXy2Jgf3Ao: selecteer het fragment tussen 3:07 en 4:12.
Wat hebben jullie hier gezien? Wat valt jullie op? Waarom schrijft deze Iraanse vluchteling in het Nederlands? Hoe moeilijk is dat? Deze Nederlandse schrijver is erg bekend. Kennen jullie in Vlaanderen schrijvers als Kader Abdolah? Hoe
komt dat? Waarover schrijft Kader Abdolah? Waarover schrijven schrijvers? Waar halen ze hun inspiratie? Denk je dat
alle vluchtende schrijvers hun vlucht in een verhaal verwerken? Waarom wel? Waarom niet?
Vervolgens lezen we samen het eerste hoofdstuk uit het boek De Kraai van Kader Abdolah, het boek dat hij in 2011
schreef als Boekenweekgeschenk. De leerkracht kan het fragment bevragen. Wie is Kader Abdolah? Wie is het hoofdpersonage van het boek? Is het een autobiografisch boek? Is de auteur van het boek ook een koffiehandelaar? Vermengt hij hier feit en fictie? Waarover gaat het boek verder?
Twee passages kan de leraar in het boek zelf aanduiden om bovenstaande vragen nog meer te stofferen en er vervolgens met zijn leerlingen over na te denken:
“Soms vertel ik dingen waarvan ik twijfel of ze waar zijn, maar tot mijn verbazing komen ze geloofwaardiger over dan de
waarheid”
“Waarschijnlijk komt het door mijn vlucht uit het vaderland. Wie nooit meer terug naar huis mag, raakt in staat van verbeelding”
Iedere schrijver haalt zijn inspiratie uit zijn eigen leven, omgeving, engagement, vindt ergens aanknopingspunten. Maar
dan gaat hij ermee aan de slag, zeker als dichter of romanschrijver.
Lesfase 2: Inspiratie (30’)
Bronnen:
Fragment uit de roman Tita Vlucht van Karel Jonckheere: [leerdok_letterenhuis_032] en [leerdok_letterenhuis_033]
Audiofragment over het filosofisch boek De verovering van de Vrijheid door Alicja Gescinka (interview Radio 1 op
10/03/2012): [vanaf minuut 12] https://radio1.be/de-verovering-van-de-vrijheid
Gedicht Wederkeer van Paul van Ostaijen: http://www.dbnl.org/tekst/osta002verz02_01/osta002verz02_01_0025.php#26
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Impressie van Fatena’s poëziesalon: [leerdok_letterenhuis_034]
Krantenartikel ‘De psyche van de vluchteling’, door André de Ridder, verschenen in De Vlaamsche Stem, 23/02/1915 te
Amsterdam, gedigitaliseerd via: https://hetarchief.be/nl/pid/k93125rh98
Opinie ‘Revolutie of burgeroorlog?’, door Abdullah Maksour, verschenen in De Morgen, 15/03/2016:
[leerdok_letterenhuis_035]
Na de instap, waarin over inspiratie, fictie en non-fictie werd nagedacht, gaan we nu kijken of de gevluchte schrijvers die
we kennen uit de vorige les hun ervaringen in hun werk hebben verwerkt, en hoe.
Daartoe gebruiken we fragmenten uit het werk van die schrijvers. De teksten en filmpjes worden op verschillende manieren beurtelings en klassikaal besproken. Een tekst kan samen of in stilte worden gelezen. We luisteren ook samen naar
de auteur zelf die over zijn werk vertelt, of kijken naar een videofragment.
De leerkracht geeft niet meteen aan welk fragment bij welke schrijver hoort. Telkens na een tekst/audiofragment denken
de leerlingen na welke schrijver het fragment geschreven heeft en beargumenteren ze waarom ze dat denken. In de
fragmenten is zeker niet altijd een link aanwezig, en ook niet alle schrijvers hebben hun vlucht in hun literatuur verwerkt,
maar door de informatie die ze in de vorige les hebben gekregen, weten ze al snel over welke schrijver het gaat. Soms is
dat heel duidelijk, en horen we een fragment waarin de schrijver over zijn project zelf vertelt.
De leerlingen worden aangespoord om ondertussen treffende zinnen of gedachten te noteren. De leerkracht staat stil bij
hoe de verschillende personen in verschillende jobs of rollen (filosoof, romanschrijver, journalist, dichter) hun verhalen
telkens anders in hun werk verwerken. Er wordt nagedacht over de scheidslijn tussen fictie en realiteit, en over hoe kunstenaars aan de slag gaan met hun realiteit. Vaak liggen politieke redenen en politiek engagement aan de basis van een
vlucht, en wordt de verslaggeving of roman als politiek wapen of vorm van verzet ingezet. Thema’s als ‘vrijheid’ komen
bij meerdere van de auteurs terug.
Lesfase 3: Slot (10’)
Als afsluiting van de les wordt door de leerlingen zelf tekst (poëzie) gecreëerd.
De leerlingen selecteren allemaal hun mooiste zin en schrijven die op het bord. Ondertussen gaat ook een kettinggedicht
rond, waarbij je alleen de voorgaande zin kunt zien en waarop elke leerling een vervolg schrijft op basis van zijn aantekeningen en vervolgens het blad omvouwt en doorgeeft.
Eerste zin kan bijvoorbeeld zijn:
‘Wie nooit meer terug naar huis mag, raakt in een staat van verbeelding’ .(uit De Kraai van Kader Abdolah)
Of er kan gestemd worden voor de mooiste zin op het bord, die wordt gebruikt als beginzin.
Tot slot wordt het gedicht voorgelezen in de klas.
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