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VVoooorrwwoooorrdd  
Op 4 augustus 2014 was het precies 100 jaar geleden dat Duitse troepen het leven in België volledig 

op zijn kop hebben gezet. De eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog doet bezoekerscentra, 

tentoonstellingen en educatieve projecten als paddenstoelen uit de grond rijzen. De stad Veurne 

probeert ook een plaatsje te veroveren in het brede aanbod van herdenkingsactiviteiten met de 

opening van een nieuw belevingscentrum Vrij Vaderland. Niet het leven aan het front staat hier 

centraal maar het verhaal van de oorlog achter het front, in het laatste stukje onbezet België.  

In het kader van de eeuwherdenking willen heel wat scholen de gebeurtenissen van de Eerste 

Wereldoorlog een plaats geven in hun programma. Daarom biedt het bezoekerscentrum Vrij 

Vaderland een educatief pakket aan voor de derde graad lager  onderwijs. De leerlingen gaan samen 

met oorlogsreporter Ben Allen op pad in en brengen verslag uit over het dagelijkse leven in Veurne 

tijdens de Grote Oorlog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit educatief pakket is een realisatie van Rent a Guide (Femke Soetaert) in opdracht van Stad 

Veurne/Toerisme Veurne en werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie West-Vlaanderen en 

Toerisme Vlaanderen. 
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IInnlleeiiddiinngg  
Heeft u zin om het verhaal van de Groote Oorlog eens vanuit een nieuw perspectief te vertellen aan 

uw leerlingen? Dan bent u in het nieuwe belevingscentrum van Veurne aan het goede adres. Het 

bezoekerscentrum ‘Vrij Vaderland’ vertelt namelijk niet het verhaal van de Eerste Wereldoorlog aan 

maar achter de Belgische frontlijn. Dit educatieve pakket helpt leerkrachten van het lager onderwijs 

een bezoek aan het belevingscentrum en Veurne grondig voor te bereiden en tevens vorm te geven 

aan de hand van werkbladen. 

Doelen 

Het educatief pakket is er in de eerste plaats om leerkrachten te informeren over het aanbod van het 

nieuwe belevingscentrum. In een eerste deel wordt een beknopt maar volledig overzicht gegeven 

van de verschillende thema’s die in ‘Vrij Vaderland’ behandeld worden. Leerkrachten kunnen met 

deze informatie zelf een eigen invulling geven aan de voorbereidende lessen of het bezoek aan het 

belevingscentrum.   

Daarnaast wil het educatief pakket leerkrachten ook telkens kant-en-klare werkbladen aanbieden om 

een bezoek voor te bereiden of vorm te geven. Aan de hand van deze werkbladen kunnen de 

leerlingen al genieten van een eerste kennismaking met de oorlog in de klas en kan een bezoek aan 

het belevingscentrum in goede banen geleid worden.  

Het educatief pakket komt tot stand in samenspraak met het werkinstrument Toetsteen ‘14 –’18 van 

het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. De Toetssteen wijst erop dat het verhaal van de 

Eerste Wereldoorlog ook een verhaal met een duidelijke vredesboodschap zou moeten zijn en dat dit 

alleen maar kan vanuit een verantwoorde herinnering die steunt op (1) kennis en inzicht, (2) 

empathie en verbondenheid en (3) reflectie en actie. Dit zijn tevens de pijlers waarop het educatieve 

pakket aangeboden door belevingscentrum Vrij Vaderland steunt. Daarnaast sluit het pakket ook aan 

bij de leerplannen en eindtermen van de derde graad basisonderwijs.    

Aan de slag 

Het educatief pakket van Veurne bestaat uit vier grote delen:  

1. Belevingscentrum’ Vrij Vaderland’: een overzicht. 
2. Een voorbereiding in de klas: werkbladen. 
3. Een bezoek aan het belevingscentrum: werkbladen 
4. Veurne anno 2014: werkbladen 

 
In de werkbladen voor zowel de voorbereiding van het bezoek als het bezoek van het 

belevingscentrum zelf wordt gewerkt rond het verhaal van de Amerikaanse journalist Ben Allen. De 

leerlingen gaan samen met hem op stap om informatie over de Groote Oorlog te verzamelen en 

verwerken. 
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HHeett  BBeelleevviinnggsscceennttrruumm  ‘‘VVrriijj  VVaaddeerrllaanndd’’  
Naar aanleiding van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog opende op 15 maart 

2014 het belevingscentrum ‘Vrij Vaderland’ in Veurne haar deuren. Hier wordt het verhaal vertelt 

van de stad Veurne tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vier jaar lang stond het leven in Veurne op zijn 

kop. Nochtans bleef de stad de hele oorlog lang uit de handen van Duitse troepen, meer zelfs, de 

stad wordt tijdens oorlog beschouwd als de hoofdstad van het laatste stukje vrije België.  

Niet het leven aan het front komt hier aan bod maar het leven achter het front. Hoe werd het 

dagelijkse leven in dit kleine stukje onbezet België georganiseerd? Konden de kinderen nog naar 

school? Konden de boeren die dicht bij het front woonden nog hun land bewerken? Hoe waren de 

contacten tussen de burgerbevolking en de vele Belgische, Franse en Britse soldaten? Werd ook 

Veurne het slachtoffer van het oorlogsgeweld? Dit zijn allemaal vragen waarop het belevingscentrum 

van Veurne een antwoord formuleert in een sfeervolle scenografie met multimedia en persoonlijke 

ontmoetingen.  

Om een klasbezoek optimaal te kunnen voorbereiden wordt in dit hoofdstuk een inhoudelijk 

overzicht gegeven van de informatie die terug te vinden is in het belevingscentrum: 

1. Het startschot wordt gegeven! 

In de zomer van 1914 breekt de eerste wereldbrand uit, de Groote Oorlog. De Eerste Wereldoorlog 

wordt ook wel de Groote Oorlog genoemd omdat hij zo anders is dan alle andere voorgaande 

oorlogen. Nooit eerder heeft een oorlog zovele slachtoffers te betreuren, soldaten maar ook burgers, 

vrouwen en kinderen. De oorlog wordt in de modder en de loopgraven maar ook in de straten 

uitgevochten. Niemand kan ontsnappen aan het oorlogsgeweld, zelfs de dieren niet. Nooit eerder 

wordt een oorlog ook op zo’n grote schaal gevoerd. Europeanen maar ook Afrikanen, Aziaten en 

Australiërs vechten mee. Frankrijk en Groot-Brittannië staan aan het begin van de twintigste eeuw 

aan het hoofd van twee grote koloniale wereldrijken waaruit heel veel koloniale soldaten 

gerekruteerd worden. De Groote Oorlog wordt dus niet voor niets een echte ‘wereldoorlog’ 

genoemd…   

Maar hoe is het nu allemaal begonnen? 

Het startschot van de Eerste Wereldoorlog wordt gegeven op 28 juni 1914. Die dag wordt de 

Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand in Sarajevo vermoord door de Serviër Gavrilo Princip. De 

dubbelmonarchie Oostenrijk – Hongarije is erop gebrand Servië te bestraffen om de eigen positie in 

de Balkan te versterken. Precies een maand na de moordaanslag verklaart Oostenrijk-Hongarije met 

de steun van Duitsland de oorlog aan Servië. Duitsland en Oostenrijk-Hongarije sluiten namelijk eind 

negentiende eeuw samen met Italië een verdrag, de Triple Alliantie, om elkaar te steunen in het 

geval een van hen in een oorlog betrokken zou raken. Tegenover de Triple Alliantie stond de Triple 

Entente, een soortgelijk verdrag maar dan tussen Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland. Omdat 

Rusland Servië steunt na de oorlogsverklaring van Oostenrijk-Hongarije staan de landen van beide 
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verdragen lijnrecht tegenover elkaar. De tweespalt geallieerden (Triple Entente) en centralen (Triple 

Alliantie) is geboren. De bondgenootschappen verklaren hoe een lokaal conflict in de Balkan tussen 

Servië en de Oostenrijk-Hongarije kan uitgroeien tot een wereldconflict. Het ene land na het andere 

raakt verstrikt in de Eerste Wereldoorlog.  

En hoe raakte België verstrikt in die oorlog? 

Duitsland wil Frankrijk aanvallen. De rechtstreekse grens tussen deze twee landen is echter te sterk 

bewaakt en versterkt. Daarom opteren de Duitse troepen ervoor door België te marcheren om zo 

Frankrijk in de flank aan te vallen. De Belgische koning Albert I wil dit echter niet. België heeft 

namelijk bij zijn onafhankelijkheid beloofd aan onder andere Frankrijk en Groot-Brittannië om 

neutraal te blijven in een Europees conflict. Hij verbiedt de doortocht van de Duitse troepen waarop 

deze het land binnenvallen op 4 augustus 1914. Door de schending van de Belgische neutraliteit 

verklaart ook Groot-Brittannië de oorlog aan Duitsland.  

Het Duitse leger is veel te sterk voor onze Belgische soldaten. Eén voor één worden alle grote 

Belgische steden ingenomen door de Duitse troepen en het Belgische leger heeft maar één optie, 

zich terugtrekken. De terugtocht na de Val van Antwerpen (10 oktober 1914) en Gent (13 oktober 

1914) richting kust is erg zwaar. De soldaten, in lompen gehuld en met kapotte schoenen, lijken meer 

op een bende zwervende bedelaars dan op een leger. Naast Belgische zijn er ook Franse en Britse 

soldaten bij. Bij hun aankomst in de Westhoek zijn ze compleet uitgeput. Voor het leger uit trekken 

duizenden vluchtelingen richting Frankrijk. Vanuit Frankrijk worden dan weer versterkingen en 

legermaterialen aangevoerd. De verkeerswegen en de spoorlijnen rond Veurne zitten overvol. Ook 

de Belgische koning komt naar de Westhoek, meer bepaald naar het stadhuis van Veurne. Hij vestigt 

er samen met de generale staf van het leger zijn hoofdkwartier. Om onder andere deze reden wordt 

Veurne tijdens de Eerste Wereldoorlog gezien als de hoofdstad van het laatste stukje niet veroverd 

België, het vrije vaderland. 

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, de opeenvolging van oorlogsverklaringen ten gevolge van 

de bondgenootschappen en de Duitse inval in België worden in het belevingscentrum erg visueel 

voorgesteld door een wereldkaart op grote schaal en beeldfragmenten. 

De Slag aan de IJzer en de onderwaterzetting 

Daar in de Westhoek verzamelen duizenden soldaten om in een laatste poging het Duitse leger tegen 

te houden aan de IJzer. Op 18 oktober zetten Duitse troepen de aanval in. Het zijn bloedige 

gevechten maar de Belgen blijken sterker dan gedacht. Bovendien krijgen ze hulp van onder andere 

Franse en Britse soldaten. Toch slagen enkele Duitse troepen  er in om de IJzer over te steken en 

algauw moeten de Belgische, Franse en Britse soldaten zich verder terugtrekken tot achter de 

spoorlijn Nieuwpoort – Diksmuide.  

Dan komt er hulp uit onverwachte hoek. Koning Albert I weet dat er snel iets moet gebeuren om de 

Duitsers tegen te houden anders zullen ze het hele land veroveren. Op een vergadering in het 

stadhuis van Veurne beslissen koning Albert I en Karel Cogghe, hoofd van het polderbestuur, het 

gebied tussen de IJzer en de spoorweg te laten overstromen door overlaten in Nieuwpoort open te 
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draaien. De eerste poging via de Veurnevaart in de nacht van 26 op 27 oktober verloopt niet volgens 

plan, de tweede poging via de Noordervaart dan weer wel. Het zeewater stroomt recht naar de 

Duitsers toe waardoor ze zich moeten terugtrekken. Zo worden de geallieerde soldaten beschermd 

achter een brede plas water. De Duitsers zitten aan de ene kant en de geallieerden aan de andere 

kant van het water.  

De loopgravenoorlog waarbij twee kampen nog nauwelijks vooruit komen is begonnen. Aan beide 

zijden van de grote waterplas maken soldaten greppels van ongeveer een meter breed waarin ze 

kunnen schuilen voor kogels en granaten: de loopgraven. Ze versterken de wanden met hout of 

zandzakjes. Het is er modderig en vuil. Als het regende strompelen de soldaten soms tot hun knieën 

rond in het water. 

2. Veurne tijdens de Groote Oorlog 

De Duitse troepen worden tot halt geroepen aan de IJzer. Veurne ligt achter de IJzer en blijft daarom 

gedurende de hele oorlog vrij van de Duitse bezetting. Dit wil echter niet zeggen dat de stad niet 

geconfronteerd wordt met het oorlogsgeweld. De stad Veurne is een belangrijke plek voor het 

transport van legermateriaal en er vinden ook heel veel wat militaire activiteiten plaats. Omwille van 

deze activiteiten wordt de stad heel vaak beschoten door de Duitse artillerie. Granaten en obussen 

vernielen huizen en mensenlevens. De stad wordt echter gered van de verdere vernieling door 

Generaal Michel. Vanaf juli 1915 zet deze bevelhebber van de 4e legerdivisie alles in het werk om de 

toevoerlijnen rond de stad te leggen en alle militaire activiteiten uit de stad te weren. Terwijl de 

steden Nieuwpoort, Diksmuide en Ieper systematisch tot puin worden herleid, blijft Veurne dankzij 

het statuut van Open Stad grotendeels vrij van stelselmatige beschietingen. De Duitse troepen 

hebben geen reden meer om de stad te beschieten. Begin 1918 verandert dit echter. Tijdens het 

Duits lenteoffensief vanaf maart 1918 wordt ook Veurne systematisch door Duitse kanonnen 

bestookt met grote materiële schade tot gevolg. Gelukkig valt het Duitse lenteoffensief stil en komt 

de stad Veurne vrij ongeschonden uit de wereldbrand. 

3. Ontmoetingen in oorlogstijd 

Alle oorlogsgetuigen, personen die tijdens de oorlog in Veurne verbleven of woonden, zijn inmiddels 

overleden. Omdat deze personen en vooral hun verhaal heel belangrijk zijn voor de hedendaagse 

herinnering aan de Eerste Wereldoorlog zorgt het belevingscentrum van Veurne ervoor dat het 

publiek deze personen alsnog kan ontmoeten. Aan de hand van persoonlijke objecten vertelt het 

belevingscentrum van Veurne het verhaal van drie individuen die elk een bepaalde groep mensen in 

Veurne tijdens de Groote Oorlog vertegenwoordigen. Het woord wordt gegeven aan een Belgische 

soldaat, een burgervrouw en een ‘Vreemde’ soldaat.   

De Belgische soldaat  

Wanneer de oorlog uitbreekt, is het Belgische leger nog in volle reorganisatie ten gevolge van de 

algemene dienstplicht voor mannen ouder dan 19 jaar die in 1913 wordt ingevoerd. In 1914 bestaat 

het Belgische leger deels uit soldaten via het lotelingensysteem, deels uit dienstplichtigen en deels 
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uit vrijwilligers. De troepen zijn onvoorbereid, ongedisciplineerd, slecht uitgerust en slecht omkaderd 

omdat er te weinig officieren zijn die de toestroom aan vrijwilligers in goede banen leiden. Het 

Belgische leger dat kampt met een tekort aan uitrusting (vooral uniformen) en materiaal (de 

kanonnen die voor het uitbreken van de oorlog besteld waren bij het Duitse Krupp werden 

vanzelfsprekend nooit geleverd) heeft bovendien een zwakke reputatie in Europa waardoor de 

Duitsers weinig weerstand vrezen.  

 Augustus Leon Ghislenus De Smedt 

Augustus De Smedt is één van de vele Belgische jongens die als vrijwilliger vertrokken is naar het 

front. Gust, zoals hij wordt genoemd, huwt op 12 juli 1913 met Maria Johanna Adriana Janssen  in 

Berchem te Antwerpen. Op 31 juli 1914 wordt hun eerste zoontje geboren maar Gust is er niet. Hij is 

reeds vertrokken naar de oorlog. De jonge soldaat overleeft de oorlog en ziet zijn zoon na 4 jaar 

eindelijk terug. De kleindochter van Gust, Hilda De Smedt, vertelt ons het volgende over haar 

grootvader:  

 “Ik, Hilda Irma Ghislena De Smedt, zijn kleindochter, luisterde met open mond naar zijn verhalen. 

Telkens hij vertelde over de grote oorlog rolden er tranen over zijn wangen. In de volle overtuiging 

van zijn idealen bood hij zich aan als vrijwilliger. Verkenner in de vuurlinie wilde hij worden. Hij sprak 

Vlaams en verstond geen woord Frans. Toch kregen de jonge soldaten hun opdrachten in het Frans. 

Telkens als hij vertelde over de loopgraven stokte zijn adem, de tranen vloeiden. De toestand moet 

verschrikkelijk geweest zijn. Ze stonden, ze leefden, ze sliepen, ze aten en ze deden zelfs hun 

behoeften in de modder en het slijk. Ratten waren hun dagelijks gezelschap. Hij sprak altijd over zijn 

kameraden. Ik denk dat ze dankzij de band van kameraadschap tussen jonge Vlaamse soldaten de 

sterkte hadden om niet op te geven en om door te gaan tot het bittere einde. Als vrijwillig verkenner 

kreeg hij steeds de meest gevaarlijke opdrachten. Ze vertrokken meestal met een groep van vier om 

opdrachten uit te voeren in de Duitse linies. Naast zijn regiment of linie was naar alle 

waarschijnlijkheid een Senegalese eenheid gelegerd. Hij vertelde mij dikwijls het verhaal dat na de 

nachtelijke verkenningstochten die Senegalezen terugkeerden naar het kamp met snoeren rond de 

nek gebonden. Aan deze snoeren hingen afgesneden oren van overwonnen Duitsers. Hoe meer oren 

des te groter de triomf over de uitgeschakelde Duitsers…” 

Augustus De Smedt stierf op 19 mei 1971 te Antwerpen. 

 De Belgische uitrusting 

De blauwe uniformen die op het slagveld onmiddellijk in het oog springen maar ook het ontbreken 

van een helm zorgt in 1914 voor een erg hoog dodental binnen de Belgische troepen. Het uniform 

blijkt ook in de winter en in de loopgraven weinig praktisch te zijn: het is te nauw aansluitend, te 

zwaar en droogt slechts moeizaam. De slecht aangepaste uitrusting doet tijdens die eerste winter 

één vijfde van de Belgische soldaten in het hospitaal belanden. De eerste verbeteringen zijn de 

IJzerkepi met klep en de regenkledij met rubberen laarzen. Pas in 1915 echter neemt België net als 

Groot-Brittannië het kaki-uniform over. In dezelfde tijd verschijnt tevens de Adrianhelm (genoemd 
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naar de Franse generaal Adrian), die het hoofd van de soldaat beschermt. Deze is kakibruin van kleur 

en heeft een leeuwenkop als kenteken vooraan.  

 De loopgraven 

In het inundatiegebied aan de IJzer is de bodem al zo diep doordrenkt van het water dat loopgraven 

uitgraven onmogelijk wordt. Hier moeten met behulp van zandzakjes bovengrondse loopgraven 

worden gebouwd. In het overstroomde landschap blijven alleen hoger gelegen punten zichtbaar: 

spoorwegbermen, bruggen of geïsoleerde hoeven die als wachtpost dienen. Een netwerk van smalle 

loopbruggen, vlonders, loopt door het gebied dat onder water is geplaatst. Zo worden de eerste 

linies met de tweede linies verbonden. Betonnen schuilkelders vervangen modderige holen. 

Décauvillelijnen (een klein treintje getrokken door manschappen) doorkruisen de loopgraven. 

Bordjes vermelden in welke gang men zich bevindt en waarschuwen de soldaat voor gevaarlijke 

doorgangen. Met periscopen slaagt men erin boven de loopgraven te turen en de vijand in de gaten 

te houden zonder zelf onnodige risico’s te nemen.  

 Het beurtrolsysteem: 1e linie, 2e linie en op rust…  

Al snel komt een soort beurtrol tot stand tussen de dagen in de eerste linies (3-4 dagen), dagen op 

piket in de tweede linies (3-4 dagen) en dagen op rust in afgelegen kwartieren (3-4 dagen). Deze rust 

bestaat ook wel nog steeds uit diverse klussen, manoeuvres en inspecties maar ze kunnen zich toch 

wat ontspannen, wassen en aansterken. Het aantal dagen verschilt naargelang de periode en de 

sector - kalm of bewogen - of al dan niet op handen zijnde gevechten. De soldaten verhuizen 

voortdurend met heel hun hebben en houden. Ze laten niets achter vermits anderen de vrijgekomen 

plaatsen innemen. Om de drie of zes maanden krijgen de soldaten groot verlof van twee tot vier 

weken. 

De soldaten die in de loopgraven hun gevechtsposities innemen moeten natuurlijk ook bevoorraad 

worden. En die bevoorrading is soms heel onzeker. Ze wordt mogelijks verhinderd door 

bombardementen of salvo’s van automatische geweren, die de pistes en gangen bestoken. De 

soldaat moet dan zijn toevlucht nemen tot conserven. Door weinig afwisseling in het menu (corned 

beef, aardappelen, rijst, zwarte bonen) lijden vele soldaten honger. In de frontlinie wordt maar één 

maaltijd bedeeld bij het vallen van de nacht en pas vanaf 1915 kan men dankzij de veldkeukens 

warme maaltijden bedelen. Vaak worden sigaretten en alcohol gebruikt om de honger te vergeten en 

het moreel van de soldaten op te krikken. 

De Burgervrouw 

Niet enkel soldaten moeten vier jaar oorlog aan het front in de Westhoek proberen te overleven. In 

de vele kleine dorpen, gemeenten en steden in de omgeving van het front leven heel wat burgers in 

een klimaat van steeds toenemende bedreiging en onzekerheid. De gebieden achter het Belgische 

front, het Vrije Vaderland, staan onder controle van de militaire overheid. Zij bepalen het doen en 

laten, het komen en gaan van de burgers. De meeste boeren aan de rand van de stad verlaten hun 

boerderijen niet omdat ze hun dieren, grond en eigendommen niet willen achterlaten. Ze proberen 

zo goed en zo kwaad als dat kan een normaal leven te leiden, hun land te bewerken en hun dieren te 
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verzorgen. Soms moeten ze, vaak tegen hun zin, soldaten bij zich laten inkwartieren. De vrouwen 

organiseren vaak kantines waar ze de soldaten sigaretten en zoetigheden verkopen. Ook zet men 

allerlei kleine handelszaken op voor de soldaten. De brouwerijen draaien op volle toeren. De 

vrouwelijke bevolking wordt ingezet in de zachte oorlogsindustrie, waar het leger meteen als goed 

betalende werkgever optreedt. Ondanks de hevige beschietingen en bombardementen in juli en 

augustus 1917 blijven de burgers in de stad. Pas in maart 1918, met het Duitse eindoffensief, wordt 

de stad voor enkele maanden volledig geëvacueerd.  

 Rachel Ryckewaert 

Rachel Ryckewaert is een mooi jong meisje dat samen met haar gezin vanuit de deelgemeente 

Booitshoeke naar Veurne verhuisde toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het gezin telt 7 dochters 

en één zoon. Rachel, 20 jaar oud, werkt sinds haar 14e als meid in de groentewinkel van Seru in de 

Sporkijnstraat te Veurne. Het gezin zelf woont een kilometer verder op de Statieplaats.  

Rachel wordt tijdens de Groote Oorlog verliefd op Emiel Ferfaille, een soldaat die ingekwartierd was 

in Veurne. Miel is foerier, hij is verantwoordelijk voor de inkwartiering en de kleding van de soldaten, 

de bedeling van voedsel en tabak, de aankoop van voedsel enzoverder. Zo komt hij zo goed als 

dagelijks in Seru’s winkel groenten ophalen. Hij leert er Rachel kennen en al gauw hebben ze 

verkering. Het leven lacht de jonge meid toe tot op de bewuste zaterdagavond, 27 oktober 1917.  

Zoals gewoonlijk heeft Rachel de winkel van Seru even voor 19u verlaten om de nacht thuis door te 

brengen. Die avond komt het meisje echter niet thuis. Haar ouders en zussen denken dat ze bij de 

familie Seru was blijven overnachten omdat het daar veiliger was tijdens Duitse beschietingen. 

Wanneer Rachels zussen Zélie en Godelieve de volgende morgen aankloppen bij Mongje Seru slaat 

de paniek echter toe. Of Rachel reeds op is? Maar ze is toch naar huis gaan slapen? Niemand kan de 

verdwijning verklaren. Twee dagen later wordt het levenloze lichaam van Rachel teruggevonden. 

Rachel Ryckewaert is vermoord. Ze heeft een zware klap op het hoofd gekregen en is daarna 

gewurgd. Deze moordzaak wordt verder uitgespit in het onderdeel rechtspraak. 

 Voedselbevoorrading 

De landbouwbedrijvigheid draait gewoon verder. Op alle beschikbare gronden kweekt men groenten. 

Voor het binnenhalen van de oogst zetten zowel soldaten als burgers hun beste beentje voor. De 

oogst is namelijk essentieel voor de bevoorrading van de bevolking en het leger. Voedsel wordt 

sowieso schaarser en de prijzen stijgen navenant. Voedselbevoorrading blijft gedurende de ganse 

oorlog een heikel punt. Dankzij de hulp van de Commission for Relief (een Amerikaanse organisatie 

die fondsen wierf in geallieerde en neutrale landen) kan echte hongersnood worden vermeden. Deze 

liefdadigheidsinstelling voert levensmiddelen en primaire grondstoffen aan waardoor de bevolking, 

die volledig in de greep is van de nietsontziende economische blokkade van de Engelsen, kan 

overleven. Volkskeukens, hospitalen en organisaties voor sociale hulpverlening zoals het Nationaal 

Comité voor Hulp en Voedsel bieden de mensen hulp. De zwarte markt vormt echter een parallel 

circuit waar de prijzen pijlsnel de hoogte ingaan. 
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De Vreemde soldaat 

In Vlaanderen loopt de frontlijn van Nieuwpoort tot Ploegsteert. Het Belgische front wordt naarmate 

de oorlog vordert, opgedeeld in twee sectoren: van Nieuwpoort tot Boezinge is de verdediging 

toegewezen aan het Frans-Belgische leger, van Boezinge tot Ploegsteert aan het Britse leger. De 

Belgische-Franse sector is relatief rustig. De inundatie (het onder water zetten van lage gronden) van 

de IJzervlakte zorgt ervoor dat een offensief haast onmogelijk is. In deze tentoonstelling ligt de focus 

op deze sector. 

Als koloniale macht rekruteert Frankrijk reeds vanaf het begin van de 19de eeuw een ‘Armée 

d’Afrique’: soldaten met verschillende Afrikaanse nationaliteiten. In tegenstelling tot de Britten, die 

eerder terughoudend zijn om koloniale troepen effectief te laten vechten, hebben de Fransen geen 

scrupules om massaal ‘les indigènes’ op de slagvelden in te zetten. In de Belgische sector verblijven 

dus niet alleen Belgische en Franse maar ook heel wat Afrikaans koloniale troepen. Enkele van deze 

vreemde vogels worden hier in beeld gebracht.  

 Khaled el Hassani ben el Hachemi 

Emir Khaled is de kleinzoon van de bekende Emir Abdelkader. In 1892 verhuist de familie van Syrië 

naar Algerije. Al op jonge leeftijd ontwikkelt Khaled een sociaal maatschappelijk bewustzijn en is hij 

fervent voorstander van een onafhankelijk Algerije. Als kind van een vooraanstaande familie studeert 

hij in Parijs. Daar verdiept hij zich verder in de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd. Hij weigert de 

Franse identiteit, maar sluit zich noodgedwongen aan bij het Franse leger, zij het bij de koloniale 

troepen. Zijn kennis en taalvaardigheid bezorgen hem de titel van kapitein: de hoogste graad voor 

een koloniale soldaat in het Franse leger. Eind 1914 wordt hij met zijn 3de Spahi’s cavalerieregiment 

ingezet in de Westhoek. Hij verblijft in de omgeving van Veurne en houdt zich vooral bezig met het 

transporteren van krijgsgevangenen. Na de oorlog blijft hij zich inzetten voor gelijke rechten voor 

Algerijnse soldaten. 

In Veurne passeren heel wat verschillende Afrikaanse troepen de revue:  

Tirailleurs Sénégalais 

Tirailleurs Sénégalais is een collectieve naam voor zwarte militairen die vooral afkomstig waren uit 

Oost- en Centraal-Afrika. De Tirailleurs zijn echter multi-etnisch en niet alleen afkomstig uit Senegal, 

maar ook uit Mali, Guinee, Burkina Faso, Ivoorkust, Gabon, Nigeria, Sierra Leone, Mauritanië en 

Benin. In 1914 zijn er ongeveer 14 000 Tirailleurs Sénégalais in West-Afrika gestationeerd en nog 

eens 15 000 in Marokko en Algerije. Bij het begin van de oorlog worden zes bataljons direct 

overgebracht naar het Westelijk front en ingezet bij de slag aan de IJzer (14 tot 30 oktober 1914). 
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Zouaven 

Bij de verovering van Algerije in 1830 richt de Franse generaal Bertrand Clauzel (1772-1842) de 

eerste bataljons Franse Zouaven op. Aanvankelijk rekruteert men uit de Kabylische Berberstam 

Zouaoua of Zwawa, later lijft men enkel nog jonge Fransen in uit de kolonies Algerije en Tunesië. De 

Zouaven groeien uit tot echte keurtroepen binnen het Franse leger en krijgen een geduchte 

reputatie. Les Zouzous, zoals ze soms genoemd worden, zijn trots op hun status en slagkracht. 

Bij de aanvang van de oorlog dragen de Zouaven nog hun typische oriëntaalse kledij: rode muts, rode 

pofbroek en een donkerblauw bolerojasje. Onderaan de jas zijn een soort valse zakken gestikt. Die 

kleurrijke kleding vormt natuurlijk een nauwelijks te missen doelwit voor de Duitse soldaten. Vanaf 

eind 1915 wordt deze tenue dan ook vervangen door een kakiuitrusting met Adrianhelm. 

Infanterie Légère d’Afrique (Bat’ d’Af) 

Bij de kolonisatie van Afrika heeft Frankrijk dermate nood aan manschappen dat op 5 juni 1832 een 

decreet van kracht gaat waarbij in Noord-Afrika twee infanteriebataljons worden opgericht. Ze 

krijgen de naam Bataillons d’Infanterie Légère d’Afrique en het hoofdkwartier bevindt zich in 

Tatahouine. Deze bataljons bestaan uit delinquenten met een gerechtelijk verleden. Wie  burgerlijk 

veroordeeld is tot een gevangenisstraf van meer dan drie maanden en minder dan vijf jaar en zijn 

legerdienst nog moet doen, wordt verwezen naar het Bat d’Af. De spijkerharde discipline en de 

zware opleiding zorgt ervoor dat deze soldaten onverschrokken en meedogenloze vechtjassen 

worden. 

Vreemdelingenlegioen 

Koning Lodewijk Filip I richt het vreemdelingenlegioen op als eliteonderdeel van het Franse leger. Dit 

huurlingenleger moet in de eerste plaats de Franse belangen in Noord-Afrika en andere koloniale 

gebieden behartigen. Het legioen heeft een beruchte reputatie en is een toevluchtsoord voor wie om 

één of andere reden zijn land vaarwel zegt in de hoop later het Franse staatsburgerschap te 

bekomen. In het begin van de oorlog worden de rekruteringsbureaus in Frankrijk overspoeld door 

meer dan 42 000 man, meestal idealistische vrijwilligers. Meer dan 50 diverse nationaliteiten dienen 

zich aan: vooral Russen, Belgen, Italianen, Zwitsers en Engelsen, maar ook Nederlanders, 

Spanjaarden, Duitsers, Turken, Egyptenaren en zelfs een Iraniër. 

Chasseurs d’Afrique 

Het ‘régiment de Chasseurs d’Afrique’ wordt opgericht op 1 maart 1832 in Blida (Algerije). Het 

oorspronkelijke regiment is nauwelijks gedisciplineerd en vanaf 1839 worden alleen nog Fransen 

ingelijfd. De Arabische ruiters worden verwezen naar de Spahi’s. Het régiment de Chasseurs 

d’Afrique wordt in 1914 ingezet tijdens de Slag aan de IJzer. 
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Spahi’s 

Spahi’s behoren binnen het Franse leger tot de lichte cavalerie en ze worden gerekruteerd in de 

Maghreblanden Algerije, Tunesië en Marokko. Etymologisch zou het woord spahi afgeleid zijn van de 

verfransing van het Perzische ‘sipahi’ wat ruiter betekent. 

Tirailleurs Algériens et Tunisiens (Turco’s) 

De Tirailleurs Algériens worden opgericht in 1855. Ze worden hoofdzakelijk gerekruteerd uit de 

plaatselijke Algerijnse bevolking. Ze nemen deel aan bijna alle Franse militaire campagnes in Noord-

Afrika en daarbuiten. Het zijn geharde en ervaren soldaten. Tijdens de oorlog worden de troepen 

vooral op de Franse slagvelden ingezet, maar in 1914 en 1915 maken ze ook hun opwachting in de 

Westhoek. 

Nettoyeurs de Tranchées 

Nadat de Duitsers gifgas hebben ingezet, wordt de sfeer aan weerzijden van het front grimmiger en 

meedogenlozer. De Franse legerleiding vormt, zij het niet officieel, binnen de diverse legergroepen 

kleine afdelingen die ‘Nettoyeurs des Tranchées’ worden genoemd. Hun lugubere taak is om 

achtergebleven gewonden genadeloos af te maken of om de loopgraven te zuiveren. Ze krijgen al 

snel de sinistere bijnaam ‘Les Zigouilleurs’. Daarbij maken ze gebruik van handgranaten, revolvers, 

messen en een reeks onconventionele, meestal niet legale wapens. 

 Mythen  

In de smeltkroes van burgers, soldaten en vluchtelingen achter het front wekken vooral de exotische 

troepen verwondering en nieuwsgierigheid op. ‘Les noirs’, zoals ze door de plaatselijke bevolking 

genoemd worden, maken indruk door hun opvallende verschijning. Maar de plaatselijke bevolking is 

niet erg happig op contacten met deze soldaten van vreemde origine. 

Ook de Duitse troepen zijn bevreesd voor de zwarte Afrikanen die beschouwd worden als 

wildemannen en meedogenloze beesten. Bovendien verminken ze hun slachtoffers door hun oren af 

te snijden. Sommige bronnen stellen het gebruik voor als een fabeltje dat louter deel uitmaakt van 

de Duitse propaganda maar het is echter een onmiskenbaar feit dat sommige Afrikaanse stammen 

hun vijanden ritueel mutileerden door hun oren af te snijden, als oorlogstrofee of als ultieme 

vernedering. Dit is in vele getuigenissen terug te vinden. Ook de Belgische soldaat August De smedt 

maakt in zijn verhalen melding van deze wrede gewoonte. 

4. Naar school in oorlogsgebied 

De leerplicht voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar wordt in België geïntroduceerd op 19 mei 1914 

met de wet van Poullet. Maar alvorens de wet kan worden toegepast ontregelt de Duitse inval het 

hele schoolsysteem. Alle scholen sluiten hun deuren en de gebouwen worden ingenomen door 

soldaten en vluchtelingen. De jeugd roept aanvankelijk: ‘Leve de vakantie!’ maar aan de euforie komt 

al gauw een einde. De toestand is chaotisch; de markt vol met militaire wagens, camions, geschut, 
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soldaten en daartussen de jeugd die overal bij en aan wil zijn. Meester Selschotter van Alveringem 

schrijft in december 1914: “De schooljeugd verwildert en wat kan ik doen? Alles zit vol soldaten en 

de ouders zijn al blij dat hun kinderen zich bezighouden. We gebruiken al onze energie om een beetje 

beschaving door te geven en dan wordt het oorlog en worden moorden en doden verheven tot 

deugd.”  

Eens de toestand achter het front gestabiliseerd is, beseft de Belgische overheid dat het onderwijs 

opnieuw moet worden opgestart, niet enkel voor de plaatselijke jeugd maar ook voor de kinderen 

van de talrijke vluchtelingen. Bijgevolg wordt er voorzien in twee soorten onderwijs. Enerzijds het 

plaatselijke onderwijs en anderzijds de schoolkolonies in het buitenland.  

Het plaatselijke onderwijs: de noodscholen 

Eind april 1915 beslist de minister van Onderwijs Poullet om het onderwijs in de regio terug op te 

starten. Men stelt een regel op waarbij één schoolgebouw per gemeente moet worden vrijgemaakt 

voor lessen. Daarnaast wordt er ook les gegeven in barakken, tenten en kerken.  

 Het Bisschoppelijk College van Veurne 

Het Bisschoppelijk College van Veurne is de enige school die hoger middelbaar onderwijs aanbiedt. 

De lessen die gestart worden in oktober 1914 dienen al vlug opgeschort te worden omdat het college 

als veldhospitaal wordt gebruikt. Vanaf mei 1915 worden de leerlingen van het college verspreid over 

4 kolonies in Frankrijk (Hazebrouck, Montluçon, Mesnières en Aumale). In oktober 1915 kunnen de 

lessen in het college hervat worden maar in 1917 worden ze opnieuw, onder druk van hevige 

beschietingen, stopgezet. Tijdelijk organiseert men een nieuwe huisvesting in enkele barakken langs 

de weg naar Bulskamp en vervolgens in het klooster van Bulskamp. Drie leraars en twee zusters, 

samen met zo’n veertig leerlingen, moeten op 27 mei 1918 echter opnieuw vluchten. Bulskamp 

wordt voor het eerst zwaar beschoten, van lesgeven is geen sprake meer. Uiteindelijk besluiten de 

colleges van Veurne en Poperinge om in Martragny-Carcagny (Calvados) een gezamenlijk college op 

te richten tot het einde van de oorlog.  

 De noodscholen van Zuidkapel en Booitshoeke 

In februari 1915 beslist men ook het lager onderwijs opnieuw te hernemen. Omdat Veurne meer en 

meer te lijden heeft onder beschietingen wordt net buiten de stadskern, in een weide rechts van de 

Zuidkapel, een noodschool opgericht. De barakkenschool aan de Zuidkapel telt vijf klassen, één voor 

de kleuters, twee voor de meisjes en twee voor de jongens. Daarnaast is er ook nog een keuken, 

refter en woonhuis voorzien zowel voor de zusters als voor meester Goderis.  

De Zuidkapelschool kent zo’n succes dat de militaire overheid beslist een tweede schoolcomplex op 

te richten langs de weg naar Adinkerke, nabij de hoeve het Klokhof. Deze school opende haar deuren 

op 1 februari 1916.  
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 De school van de koningin in Wulveringem 

De landbouwers achter het front in de Westhoek blijven actief. Ze werken op eigen risico en houden 

hun kinderen thuis om hen te kunnen inzetten in het huishouden en op het veld. Voor deze kinderen 

en de kinderen van vluchtelingen vat koningin Elisabeth in juli 1915 het plan op om in Wulveringem, 

op veilige afstand van het front, twee scholen op te richten. Ze krijgt hiervoor de medewerking van 

gravin Maria van den Steen de Jehay en van de Schotse verpleegster miss Fyfe. In de zomer van 1915 

trekt men op een weide op de Oosthoek barakken op. Ze zijn onderling verbonden door houten 

loopbruggen en staan naast slaappaviljoenen, waar honderden bedjes in rijen staan.  

De twee scholen worden genoemd naar de ouders en tevens jongste kinderen van de koningin: de 

afdeling Marie-José is bedoel voor jongens en meisjes tussen de 3 en 8 jaar oud en de afdeling 

Charles-Théodore voor kinderen tussen 8 en 15 jaar. Opvallend ook is dat dit gemengde scholen zijn 

wat zeer uniek is voor die tijd.  

De koninginnenscholen te Wulveringem zijn echte modelscholen met speelplaatsen, een kapel, een 

ziekenboeg en praktijktuinen naar Frans voorbeeld. Op het einde van de oorlog wordt het geheel nog 

aangevuld met een baby-paviljoen of een pouponnière. Dit paviljoen is het enige relict uit de Eerste 

Wereldoorlog dat ons vandaag nog herinnert aan de oorlogsschool.   

Schoolkolonies in het buitenland 

Omdat heel wat dorpen van de Westhoek frequent onder vuur komen te liggen beslist de minister 

van Binnenlandse zaken Paul Berryer in mei 1915 om schoolkolonies op te richten in veilige gebieden 

zoals Frankrijk, Groot-Brittannië en Zwitserland. Hiervoor komen de jongens tussen 8 en 14 jaar in 

aanmerking samen met de meisjes tussen 8 en 16 jaar. Voor kinderen beneden de 3 jaar worden 

zowel in de Westhoek als in Frankrijk pouponnières of crèches opgericht. De kinderen worden  

gekleed, gevoed en onderwezen op kosten van de Belgische staat. In totaal zijn er vijf verschillende 

organisaties die zich bezighouden met het oprichten van kolonies:  

 Comité Kinderen van Vlaanderen onder leiding van Edith Wharton 

 De Onafhankelijke kolonies in Noord-Frankrijk, ondersteund door ‘Friends Unit’ en ‘Aide Civil 

Belge’. 

 De vereniging Franco-Americain voor kinderen uit de grens/frontstreek. 

 De scholen van de koningin. 

 De Kinderen van de IJzer/Les enfants de l’Yzer. Deze kolonies, 62 in totaal, werken onder de 

bevoegdheid van het ministerie van binnenlandse zaken.  

Een typisch voorbeeld van een Colonie des Enfants de l’Yzer is de schoolkolonie van Chevilly, toen 

nog een schilderachtig dorp in de zuidelijke banlieu van Parijs. Dankzij het goed bewaarde fotoalbum 

van meester Maurice Pauwels, lid van het pedagogisch team aldaar, krijgen we een vrij exact beeld 

van hoe het onderwijs in dergelijke schoolkolonies georganiseerd wordt.  
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Wie is Maurice Pauwels?  

Maurice Pauwels wordt in 1886 geboren te Merkem bij Diksmuide. Nog voor de eeuwwende krijgt hij 

zijn eerste benoeming als leraar aan de Vrije lagere school in de Lindendreef te Veurne. Als in 

augustus 1914 de oorlog uitbreekt, is Maurice 28 jaar. Hij heeft zich bij de loting op het consul 

vrijgeloot van legerdienst. Wanneer de regering een oproep doet voor onderwijzers om mee te gaan 

met een kolonie kinderen naar Frankrijk, is hij met een groep kinderen vertrokken naar Chevilly. In 

het grote patersklooster aldaar worden de jongens en hun onderwijzers ondergebracht. Ze worden 

opgevoed op kosten van de Belgische staat en krijgen er les van Vlaamse onderwijzers. De 

surveillanten en onderwijzers spannen zich in om die kinderen wat vertroosting te bezorgen met 

liedjes, gedichten en spelletjes. Het is echter niet moeilijk te realiseren welk een drama het voor die 

kinderen is ver verwijderd van hun land en hun ouders zonder uitzicht op verandering in het verre 

Frankrijk.  

Ongeveer 6 000 kinderen uit de regio’s van Nieuwpoort, Veurne, Ieper en Poperinge zullen in deze 

schoolkolonies verblijven. Deze instellingen blijven operationeel tot 6 maanden na de 

wapenstilstand.  

5. De Medische Dienstverlening achter het front 

In het begin van de oorlog is geen enkel leger klaar om het grote aantal slachtoffers op te vangen of 

om de verwondingen veroorzaakt door de nieuwe industriële oorlogsvoering te behandelen. De 

eerste oorlogsmaanden waren erg chaotisch maar naarmate het conflict vordert wordt de medische 

zorg steeds beter en efficiënter georganiseerd.  

 Het Belgian Field Hospital te Veurne en Hoogstade 

Op 12 oktober 1914 wordt op aangeven van de Britse legerleiding het eerste veldhospitaal, het 

Belgian Field Hospital, opgericht in het Sint-Jansgasthuis van het Bisschoppelijk College van Veurne. 

Hier worden de slachtoffers van de IJzerslag opgevangen. Het is in die periode het enige militair 

hospitaal op Belgische bodem. De Britse legerleiding heeft Veurne gekozen omdat de stad gelegen is 

op een kruispunt van wegen en spoorlijnen wat zowel het transport van gekwetsten als de verdere 

evacuatie naar de grotere Franse hospitalen mogelijk maakt. Het Belgian Field Hospital wordt op 21 

januari 1915 vanwege de toenemende Duitse artilleriebeschietingen overgebracht naar Hoogstade 

(Alveringem). In Hoogstade wordt het hospitaal geherbergd in het rustoord ‘Clep’. Het rustoord ligt 

voldoende dicht bij het front om de gekwetsten snel te kunnen verzorgen maar toch nog ver genoeg 

van de Duitse artillerie. Bovendien is het gunstig gelegen langs de grote baan Veurne – Ieper om 

levensmiddelen en medicamenten aan te voeren. Het Belgian Field Hospital te Hoogstade bewijst 

grote diensten tijdens de eerste Duitse gasaanval op 22 april 1915 en tijdens het bevrijdingsoffensief 

eind september 1918. Vanaf 15 mei 1916 wordt het veldhospitaal overgedragen aan de Belgische 

legerleiding en bemand met Belgisch personeel op enkele Britse verpleegsters na. De gewonden en 

zieken krijgen er meermaals het bezoek van koning Albert en koningin Elisabeth.  
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 Het hospitaal l’Océan in De Panne en Vinkem 

Vanaf 18 december 1914 wordt ook het hospitaal L’Océan operationeel. De eigenzinnige dokter 

Antoine Depage (1862 – 1925) zorgt ervoor dat dit Rode Kruishospitaal onder zijn leiding en mede 

door Britse en Amerikaanse materiële en financiële steun uitgroeit tot het grootste van de Eerste 

Wereldoorlog in de Westhoek. Het kerngebouw van het hospitaal wordt ondergebracht in het 

vakantiehotel L’Océan, ingeplant op de Zeedijk van De Panne. Rond deze kern wordt het complex 

jaar na jaar uitgebreid. Op 24 oktober 1917 kiest men er voor om naar Vinkem uit te wijken, dichter 

bij het front. Dit nieuwe hospitaal dat ook de naam L’Océan draagt speelt een cruciale rol tijdens het 

bevrijdingsoffensief eind 1918.  

De hospitalen L’Océan De Panne en Vinkem worden ook wel de hospitalen van de koningin genoemd 

omdat koningin Elisabeth er een voorname rol speelt. Ze verzamelt op regelmatige basis geld in voor 

de medische dienstverlening en geeft ook morele steun aan de slachtoffers en het verplegend 

personeel. Ze komt ze geregeld langs met bloemen, fruit of chocolade. Bovendien was Elisabeth met 

haar zorg voor de gewonde Belgische soldaten de eerste koningin die van haar aristocratische 

voetstuk stapte.  

 Het Belgisch legerhospitaal Cabour 

Dit Belgisch legerhospitaal komt tot stand op het zogenaamde domein Cabour, gelegen nabij de 

Oude Duinen van Adinkerke – Ghyvelde. Het domein wordt genoemd naar de verzekeringsmakelaar 

Charles Cabour die het gebied begin 20e eeuw erft. Het buitenverblijf vormt de kern van het 

chirurgisch hospitaal, opgetrokken op initiatief van dokter Léopold Mélis, Inspecteur Generaal van de 

Medische Dienst van het Belgisch Leger. Als hoofd van het hospitaal stelt men dokter Paul Derache 

aan. Met de financiële steun van onder meer het Antwerp British Hospital Fund en graaf Felix de 

Mérode wordt het hospitaal in april 1915 opgetrokken en blijft het actief tot 12 maart 1917. Daarna 

verhuist dokter Derache het militaire hospitaal naar het nieuwe medische complex van Beveren-aan-

de-IJzer.  

In Cabour blijft een algemeen hospitaal voor zieken bestaan, het zogenaamde Cabour Médical, onder 

leiding van dokter Pierre Nolf. Deze medische post blijft actief tot 17 februari 1920. Vanaf augustus 

1917 worden hier de slachtoffers van het mosterdgas of yperiet verzorgd en vanaf begin 1918 de 

patiënten met de Spaanse griep.  

 Chirurgische voorposten 

In juli 1917 worden aan het front drie chirurgische voorposten opgericht om te vermijden dat 

gekwetsten met buikwonden op weg naar een veldhospitaal overlijden aan infecties of 

bloeduitstortingen. De voorposten zijn mobiele medische installaties die bestaan uit enkele 

vrachtwagens en een overkoepelende tentconstructies. De voorposten zijn ongeveer een jaar 

operationeel. In de zomer van 1918 worden ze met het oog op de geplande eindoffensieven 

afgeschaft.  
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6. Op de vlucht 

Reeds op 19 augustus arriveren in het station van Veurne de eerste radeloze vluchtelingen uit de 

streek van Tienen. De burgers die het oorlogsgeweld reeds met eigen ogen hebben gezien vertellen 

de verschrikkelijkste verhalen. Als meest afgelegen stadje groeit Veurne uit tot één van de 

populairste vluchtoorden. In enkele dagen tijd is elke school, elk lokaal in de stad bezet door 

vluchtelingen. In het belevingscentrum Vrij Vaderland wordt een korte film over vluchtelingen 

getoond in de kapel.  

7. Ook de rechtspraak wordt op militaire leest geschroeid 

Door de Duitse bezetting van België wordt Veurne de enige nog actieve burgerrechtbank in België. 

Toch is de burgerrechtbank tijdens de oorlogsjaren weinig actief. Bijna alle rechtszaken vallen 

namelijk onder het militaire gezag, ook de burgerdossiers. Het militaire gerechtshof zetelt in Veurne 

(waar ook een gevangenis is), maar ook even in Hondschoote, soms in Calais en meestal in De Panne. 

Het gerechtshof wordt aangevuld met krijgsraden te velde.  

De gevangenis van Veurne 

Tijdens en kort na de Slag aan de IJzer, kunnen de krijgsraden te velde opgepakte en veroordeelde 

militairen alleen hier laten opsluiten. De gevangenis raakt al snel overbevolkt. Burgerlijke 

gedetineerden worden na de Slag aan de IJzer overgebracht naar de Franse gevangenis in Le Havre. 

Vanaf einde 1914 zijn er in de gevangenis alleen nog gedetineerden die door de krijgsauditeur van 

het Groot Hoofdkwartier ter beschikking worden gesteld. Er worden in de Westhoek ook kleine 

gevangenissen opgericht om soldaten op te vangen die slechts tot enkele dagen cachot zijn 

veroordeeld. Gedetineerden met een zwaardere straf, verblijven tot hun overplaatsing naar 

gevangenissen in Frankrijk in de gevangenis van Veurne. De meeste gedetineerden zitten er dus maar 

enkele dagen opgesloten. 

De moord op Rachel Ryckewaert 

Een opvallende zaak in de rechtspraak van het vrije vaderland is die van Emiel Ferfaille. Deze man 

wordt ter dood veroordeeld voor de moord op Rachel Ryckewaert. Emiel Ferfaille wordt geboren op 

25 november 1891. Op 18 jarige leeftijd neemt hij als beroepsvrijwilliger dienst in het leger. Rachel 

Ryckewaert is de dochter van Henri Ryckewaert en Pharaïlde Warreyn. Het gezin telt zeven dochters 

en één zoon en woont aan de Statieplaats in Veurne. Een kilometer verderop in de Sporkijnstraat, 

werkt Rachel sinds haar 14e als meid bij de groentewinkel van Seru.  

Vanaf 1916 werkt Ferfaille als foerier in een batterij van vier kanonnen 120 mm. Hij zorgt voor de 

inkwartiering, de bedeling van voedsel en tabak, de aankoop van voedsel en de uitbetalingen. 

Dagelijks komt hij in de groentewinkel van Seru om eten te kopen voor de 125 soldaten van zijn 

batterij. Hij ontmoet er Rachel en ze beginnen een relatie. Er zijn zelfs trouwplannen.  

Op zaterdagavond 27 oktober 1917 komt Rachel, 20 jaar oud en 4,5 maand zwanger, niet thuis van 

haar werk. Twee dagen later wordt haar lichaam gevonden. Emiel Ferfaille is de enige verdachte. 
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Krijgsauditeur Everard van de derde divisie leidt het onderzoek. Kapitein Pire, luitenant Vande Vijver 

en griffier Herman staan de auditeur bij. Deze gerechtelijke commissie treedt in actie nadat ze op 

maandag 29 oktober op de hoogte wordt gesteld van de ontdekking van het lijk.  

Het alibi van Emiel is uitvoerig, hij heeft het grondig voorbereid. Tijdens het onderzoek komt echter 

aan het licht dat Emiel ook een tweede relatie heeft met een andere jongedame. De commissie 

confronteert Emiel met deze getuigenissen. Op dinsdag 3 november bekent hij de moord. Op 18 

december wordt Emiel officieel beschuldigd van moord met voorbedachten rade, van diefstal en van 

valsheid in geschrifte. Emiel verdedigt zich voor deze laffe moord door te benadrukken dat hij 

gewoon zijn vrijheid wil bewaren en niet wil trouwen.  

De krijgsraad van de derde divisie zetelt op 12, 13 en 15 januari in het klooster van de Blauwe Zusters 

in Veurne. Het onderzoek heeft duidelijk uitgewezen dat het hier gaat om een koelbloedige moord 

met voorbedachten rade. De krijgsraad neemt geen verzachtende omstandigheden aan en 

veroordeelt Emiel Ferfaille tot de dood. De strafwet voorziet voor deze veroordeelde de dood door 

onthoofding. De advocaten dienen bij Koning Albert I uiteindelijk nog een gratieverzoek in om de 

straf om te zetten tot levenslange hechtenis. De koning gaat echter niet in op dit verzoek. Hij kan zich 

niet verzoenen met het feit dat Emiel Ferfaille veilig in de gevangenis opgesloten wordt terwijl 

andere soldaten hun leven wagen aan het front. 

In dit laatste stukje België is er geen guillotine meer en daarom doet men beroep op de Franse 

meesterbeul, Anatole Deibler. Deze arriveert met de trein in Adinkerke op 24 maart. De openbare 

terechtstelling is gepland op 25 maart op de Grote Markt in Veurne. Door de aanhoudende Duitse 

bombardement wordt de onthoofding echter een dag uitgesteld en volbracht op de binnenplaats van 

de gevangenis in Veurne waar een schare burgers het morbide spektakel aanschouwt.  

8. De Koning-Ridder Albert I 

Een laatste ruimte in het belevingscentrum vertelt het verhaal van Koning Albert I, één van de 

belangrijkste figuren van België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Albert I kiest ervoor zijn functie als 

bevelhebber van het Belgische leger zelf te vervullen. Hij weigert de Belgische troepen in één van de 

geallieerde legers te laten opnemen omdat hij de neutraliteit van zijn land wil vrijwaren. Volgens 

hem moet België de wapens enkel opnemen om de eigen onafhankelijkheid te heroveren en de 

integriteit van zijn grondgebied te herstellen. Ondanks het doel van de geallieerden om Duitsland op 

de knieën te dwingen en de wil van de Belgische regering om van de oorlog gebruik te maken om 

enkele Duitse gebieden terug te winnen, wenst Albert I enkel zijn eigen land terug te winnen van de 

bezetter. Hij start via zijn familiebanden aparte vredesonderhandelingen op die echter zonder gevolg 

blijven.  

Door te weigeren zijn soldaten te laten deelnemen aan de grote massaoffensieven en geen enkele 

eenheid ter beschikking te stellen van de buitenlandse legers heeft de koning vele levens gered. In 

verhouding lijdt België dan ook zeven maal minder verliezen dan de geallieerden. Zijn voortdurende 

aanwezigheid aan het front, de aandacht die hij aan zijn soldaten besteedt en de inspanningen die hij 

levert om hun levens te sparen, bezorgen Albert I het nodige aanzien en leveren hem ook de bijnaam 
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‘Koning-soldaat’ op. Het feit dat koningin Elisabeth voortdurend aan zijn zijde blijft en zich inzet voor 

gewonden en vluchtelingen geeft de Belgische monarchie een positief imago tijdens en na de Groote 

Oorlog. 

Niet enkel in eigen land maar internationaal wordt een ware mythe geweven rond de koning. Albert I 

wordt het voorwerp van een heuse heldencultus. De internationale pers schrijft vol lof over ‘King 

Albert I and his brave little Belgium’! Zo verschijnt met kerstmis 1914 op initiatief van de Daily 

Telegraph het ‘King Alberts Book’, een verzameling van huldeblijken, gedichten en 

muziekcomposities gewijd aan België en zijn Koning-Ridder. De grootsten uit de literaire, artistieke en 

politieke wereld verlenen er hun medewerking aan.  

 Het Belgische hoofdkwartier in Veurne 

Na de val van Antwerpen trekt Albert I samen met Elisabeth en zijn Generale Staf richting kust. Om 

strategische redenen kiest hij ervoor om naar de Westhoek te trekken. Uit zijn militaire opleiding 

heeft hij geleerd dat daar een eventuele inundatie mogelijk is, ook vindt hij daar aansluiting met de 

geallieerde legers. Op 13 oktober 1914 houdt Albert I in Veurne zijn legendarische toespraak:  

“Soldaten,  

Twee maanden en langer strijdt gij nu voor de meest rechtvaardige zaak, voor uwe haardsteden, voor 

’s lands onafhankelijkheid. Gij hebt de vijandelijke legers tegengehouden, drie belegeringen 

onderstaan, verschillende uitvallen gedaan en zonder verliezen een langen aftocht langs een smallen 

pas voltrokken. Tot nog toe stondt gij alleen in deze reuzenstrijd. Thans staat gij aan de zijde der 

dapperen Fransche en Engelsche legers. Het is uw plicht door uwen hardnekkigheid en dapperheid 

waarvan gij zoo veel blijken hebt gegeven de faam van onze wapen hoog te houden. ’s Lands eer 

staat op het spel. Blikt de toekomst met het betrouwen tegemoet. Strijdt met moed. In de stellingen 

waar ik u zal plaatsen zullen uwe blikken zich enkel voorwaarts richten en als landverrader zult 

degenen beschouwen die het woord aftocht zal uitspreken alvorens daartoe het uitdrukkelijk bevel zal 

gegeven worden. Het oogenblik is gekomen om met de hulp onzer machtige bondgenooten, van de 

grond van ons dierbaar vaderland den vijand te verjagen die het heeft veroverd in strijd met zijn 

gegeven woord en de heilige rechten van een vrij volk.” 

Het hoofdkwartier van de Generale Staf van het Belgische leger wordt gevestigd in het Stadhuis van 

Veurne. Van hieruit krijgt het Belgische leger in oktober 1914 de opdracht stand te houden aan de 

IJzer. Wanneer de Duitsers er echter toch in slagen om op bepaalde plaatsen de IJzer over te steken 

beslist men in het stadhuis van Veurne, meer bepaald in deze laatste zaal van het belevingscentrum, 

om de IJzervlakte onder water te plaatsen. De vereiste technische kennis voor de onderwaterzetting 

wordt aangeleverd door Karel Cogghe, opzichter van de Noordwatering van Veurne.  

Albert I, Elisabeth en hun kinderen nemen hun intrek in Villa Maskens in De Panne vanwaar Albert I 

snel het hoofdkwartier te Veurne kan bereiken. Omwille van aanhoudende beschietingen verhuist 

het Groot Hoofdkwartier eind januari 1915 naar de pastorie van Houtem. Vier jaar lang, tot de dag 

van het eindoffensief doet de idyllische pastorie van deze kleine gemeente dienst als Grand Quartier 
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Général Belge. De bewoners zien Albert I hier vaak te paard passeren. In Houtem wordt ook een 

vliegveld opgericht, het begin van de oorlogsluchtvaart in België.   

 Albert I en de Belgische regering 

De Belgische regering vestigt zich in het buitenland met name in het Franse Saint-Adresse, een 

voorstad van Le Havre. Albert I heeft een moeilijke relatie met zijn regering. Van bij het begin van de 

oorlog ligt hij voortdurend in de clinch met minister van oorlog, De Broqueville. Deze ziet wel iets in 

de voorstellen van het Franse leger om België onder een geallieerd opperbevel te plaatsen, waardoor 

hij lijnrecht tegenover Albert I komt te staan. De regering probeert de koning vier jaar lang ertoe te 

overhalen zijn opperbevel over te dragen en de Belgische troepen te integreren in de geallieerde 

legers. Steevast geeft de koning hierop hetzelfde antwoord: ‘De grondwet laat het niet toe!’.  

Albert weigert zijn divisies in te zetten voor tot mislukken gedoemde, bloedige aanvallen die 

duizenden levens eisen. De koning heeft een grondige afkeer van de ‘cultus van de aanval’ die door 

de Franse generaal wordt gehuldigd. Hij volgt eigengereid zijn weg en is door de onderwaterzetting 

van de IJzer één van de eindverantwoordelijken van de uiteindelijke overwinning van de geallieerde 

legers op Duitsland.  

 De koninklijke familie in de Westhoek 

Vanaf 13 oktober vestigen de koning, de koningin en een klein gevolg zich in de drie laatste villa’s net 

voor de Franse grens in De Panne. Ook de koninklijke kinderen verblijven er sporadisch, vooral 

tijdens de schoolvakanties. Albert en Elisabeth installeren zich in de meest afgelegen villa, Villa 

Maskens, een eenvoudig bakstenen huis ter hunner beschikking gesteld door een diplomatenfamilie 

die gedurende de oorlog in Frankrijk verblijft. Aan het andere eind van de dijk bevindt zich het grote 

hospitaal L’Océan waar Elisabeth de verzorging van gewonden ondersteunt. Zij is ook de drijvende 

kracht achter de vele geldinzamelingen voor het hospitaal.  

Als De Panne in de zomer van 1917 in de Britse sector komt te liggen, besluit de Koning te verhuizen. 

Op 16 augustus neemt ze hun intrek in de kasteelvilla Sint-Flora in Bulskamp in de Moeren, gelegen 

tussen Adinkerke en Houtem. Ook hier ontvangen ze hoge gasten zoals president Poincaré, eerste 

minister Clemenceau, maarschalken Joffre en Foch en nog vele anderen. De Panne wordt in die 

periode zwaar gebombardeerd maar toch keren Albert en Elisabeth er herhaaldelijk terug om 

audiënties te doen. In juli 1918 geven de Britten de sector terug aan de Belgen en op 30 juli neemt 

het vorstenpaar opnieuw zijn intrek in de koninklijke villa’s aan het strand.  

Alberts verblijfplaats in de Westhoek is het symbool geworden voor de oorlogspolitiek die hij voert. 

Als soeverein, niet onderworpen aan enige buitenlandse macht, belichaamt hij in dat laatste stukje 

België de onafhankelijkheid en continuïteit van de staat. Heel de oorlog door krijgen Albert en 

Elisabeth voortdurend bezoek in De Panne. Niet alleen staatshoofden en regeringsleiders, politici en 

hoge militairen. Ook wetenschappers, kunstenaars, musici en literatoren, kerkleiders en journalisten 

vinden hun weg naar de Westhoek en delen er soms enkele dagen het leven met de koninklijke 

familie. De villa’s in De Panne worden tijdens de oorlog ook trekpleisters voor royalistische fans die 

hun koning in levenden lijve willen aanschouwen.  
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EEeenn  bbeezzooeekk  iinn  ddee  kkllaass  vvoooorrbbeerreeiiddeenn  
Een klasuitstap is altijd een hele onderneming. Daarom is het belangrijk om een bezoek aan een 

tentoonstelling of museum steevast grondig voor te bereiden, niet enkel praktisch maar ook 

inhoudelijk. Bovenstaand overzicht van het belevingscentrum biedt leerkrachten voldoende 

informatie om een eigen voorbereiding uit te werken. Daarnaast bevat het educatief pakket ook kant 

– en klare werkbladen om een bezoek aan het belevingscentrum in de klas voor te bereiden.  

Op pad met oorlogsreporter Ben Allen 

In zowel de werkbladen ter voorbereiding van het bezoek als voor het bezoek zelf gaan de leerlingen 

samen met reporter Ben Allen op zoek naar de Groote Oorlog in de Westhoek. De historische figuur 

Ben Allen is een Amerikaanse oorlogsverslaggever die in oktober 1914 naar Veurne trekt. Als 

reporter voor de ‘Associated Press’, de grootste nieuwsdienst van Londen, krijgt hij van de 

Amerikaanse president Hoover de opdracht Koning Albert I te interviewen. Zijn vrouw, Victoria 

French, vergezelt hem en samen verblijven ze in het hotel Die Nobele Rose. Het hotel wordt tijdens 

de oorlog helaas meermaals getroffen door de Duitse artillerie en moet in juli 1916 de deuren 

sluiten. In december 1917 spreekt Ben Allen, tevens hoofd publiciteit van de ‘Commission for Relief’ 

in België, op een jaarlijkse vergadering van de organisatie over het lijdende België en over zijn bezoek 

aan het inmiddels gesloten hotel. De afgevaardigden besluiten samen met de ‘American Hotel 

Association’ een restauratiefonds op te richten voor het herstel van het gebouw en dit als een 

geschenk aan het Belgische volk te geven. In 2000 wordt het gebouw opnieuw in gebruik genomen 

als het hotel Die Nobele Rose. William Allen, de zoon van Victoria en Ben, is sindsdien peter van het 

pand. Vandaag de dag wordt het verhaal van Ben Allen en het hotel nog steeds herdacht op de 

herdenkingsplaat aan de gevel van Die Nobele Rose.  

Aan de Slag!  

Alvorens Ben Allen op de boot stapt om van Amerika naar België te reizen wil hij al wat informatie 

over de Eerste Wereldoorlog en het kleine landje België verzamelen. De leerlingen krijgen hierbij de 

opdracht om hem te helpen. Elke opdracht in de voorbereiding is opgebouwd uit dezelfde structuur: 

1. Eerst geeft onze oorlogsreporter zelf kort een woordje uitleg over een bepaald aspect of 

thema van de Groote Oorlog bijvoorbeeld de uniformen van de soldaat of de kerstbestanden 

van 1914. Hij stelt zich echter ook enkele vragen…  

2. De leerlingen moeten samen met Ben Allen enkele opdrachten uitvoeren die hen zullen 

leiden naar het juiste antwoord op de vragen.  

3. Als de opdrachten vervult zijn, schrijven de leerlingen het correcte antwoord neer op de 

vraag.  
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VVoooorrbbeerreeiiddiinngg::  wweerrkkbbllaaddeenn  

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Ben Allen en ik ben een Amerikaans oorlogsreporter. Enkele dagen geleden is in het 

verre Europa een oorlog uitgebroken. Nog nooit waren zo veel verschillende landen betrokken in een 

oorlog, daarom wordt het conflict nu al de Groote Oorlog genoemd. De Amerikaanse president 

Hoover stuurt mij als verslaggever op missie naar Europa. Hij wil weten wat daar nu precies allemaal 

aan het gebeuren is. Ik vertrek op een lange bootreis naar het Europese continent. Een 

oorlogsreporter kan echter niet op missie vertrekken alvorens hij al wat informatie verzameld heeft. 

Helpen jullie mij met wat opzoekingswerk voor ik vertrek? Samen gaan we speurneuzen! 

1. ‘t Is Oorlog, ‘t is Oorlog !  

Het startschot van de Eerste Wereldoorlog wordt gegeven op 28 juni 1914. Op die dag wordt in 

Sarajevo de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand vermoord. Oostenrijk-Hongarije, een heel groot 

en machtig keizerrijk, geeft Servië de schuld van de aanslag en verklaart daarom de oorlog aan het 

kleine land. Ze doen dit echter niet alleen, het keizerrijk krijgt steun van Duitsland. Terwijl Servië dan 

weer op zijn beurt hulp krijgt van Rusland. Niet alleen Oostenrijk-Hongarije en Servië voeren nu 

oorlog maar ook Duitsland en Rusland. En hier eindigt het helaas niet. Ook Frankrijk besluit Rusland 

en Servië te steunen en verklaart de oorlog aan Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. In enkele dagen 

tijd is bijna heel Europa in de oorlog verwikkeld. Het Europese continent is verdeeld in twee kampen: 

de landen die Servië te hulp schieten worden de geallieerden genoemd, de andere landen de 

centralen. Ook het kleine België wordt in de oorlog meegezogen. Op 4 augustus 1914 valt Duitsland 

het land binnen ook al behoort het niet tot het vijandelijke kamp van de geallieerden. Weten jullie 

waarom Duitsland toch het kleine België aanvalt? Los de opdracht op en vind het antwoord.   

Duid aan op de kaart (Bijlage 1):  

- De Geallieerde landen in het blauw: Servië, Rusland en Frankrijk 
- De Centralen in het groen: Oostenrijk-Hongarije en Duitsland 
- België in het rood. 
 
Waarom valt Duitsland België binnen op  4 augustus 1914?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Welk groot land sluit zich na de Duitse aanval op België ook nog aan bij de geallieerden? Kleur ook 

dit land in het blauw. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. De onderwaterzetting van de IJzervallei 

De eerste oorlogsmaanden trekken de Duitse troepen van oost naar west door België. Het Duitse 

leger is veel te sterk voor de Belgische soldaten. Bijna heel België wordt veroverd op één klein hoekje 

helemaal in het westen van ons land na. Daar, in de Westhoek achter de rivier de IJzer, verzamelen 

duizenden soldaten om het Duitse leger halt te doen houden. Het zijn  bloedige gevechten want het 

Duitse leger blijft maar aanvallen en aanvallen. De Belgen krijgen steun van Franse en Britse soldaten 

maar toch steken Duitse troepen op bepaalde plaatsen de rivier over. Koning Albert I, 

opperbevelhebber van het Belgische leger, beseft dat er snel iets moet gebeuren. Hij geeft de 

soldaten het bevel zich verder terug te trekken tot achter de spoorwegdijk. Daarna laat hij het gebied 

tussen de spoorwegdijk en de IJzer, waar de Duitse soldaten zich bevinden, vanuit Nieuwpoort onder 

water lopen. Maar welke overlaat van de Ganzenpoot, het sluizencomplex van Nieuwpoort, moet 

de Koning opendraaien om de IJzervallei onder water te zetten?  

De Ganzenpoot in Nieuwpoort is een sluizencomplex dat er van uit de lucht uit ziet als de poot van 

een gans. Elke teen van de gans stelt een kanaal of een waterweg voor die verbonden is met de 

poot door een overlaat. Slechts één van deze sluizen kan opengedraaid worden om de IJzervlakte 

onder water te plaatsen. Zoek de juist weg!       

1. Overlaat van het Nieuwbedelf 

2. Gravensas 

3. Springsas 

4. Iepersas 

5. Noordvaart 

6. Veurnesas 

 

Wat is de naam van de overlaat die Koning Albert I moet opendraaien om de IJzervallei onder 

water te plaatsen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Kerstmis in de loopgraven 

De soldaten denken dat de oorlog snel voorbij zal zijn. ‘Voor Kerstmis zijn we opnieuw thuis!’, roepen 

ze naar hun moeder, vrouw en kinderen. Na de bloedige gevechten aan de IJzer en de 

onderwaterzetting van het gebied loopt de oorlog echter vast. De soldaten blijven niet in open veld 

tegenover elkaar staan maar zoeken beschutting op. Ze graven zich in. De loopgravenoorlog is 

begonnen en de soldaten weten nu wel zeker dat ze voor Kerstmis niet opnieuw thuis zullen zijn.  

Alle soldaten moeten Kerstmis vieren in de loopgraven. Het is er koud, nat en gevaarlijk. Het leven in 

de loopgraven is voor alle soldaten even triest. Op sommige plaatsen vergeten ze daarom soms dat 

ze eigenlijk vijanden zijn. ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje’, zeggen de soldaten. Aan het front 

worden hier en daar Kerstbestanden afgesloten, de oorlog wordt even op pauze gezet en ze sluiten 

vrede met elkaar. Ze vergeten even de oorlog om te praten, zingen en lachen. Er zelfs roddels die 

zeggen dat de geallieerde en centrale troepen tijdens de kerstbestanden samen aan sport doen. 

Weten jullie welke sport de soldaten aan het front spelen op kerstdag? Los de volgende rebus op 

en ontdek het hier! (Bijlage 2) 

De leerlingen moeten een rebus oplossen en ontdekken zo welke sport de soldaten speelden aan het 

front tijdens Kerstmis 1914.  

Welke sport beoefenen sommige soldaten aan het front tijdens Kerstmis 1914?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. De legeruitrusting van een frontsoldaat 

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog draagt elke soldaat een uniform en een hoofddeksel. 

Maar wist je dat de hoofddeksels van de soldaten in het begin van de oorlog geen helmen zijn zoals 

wij ze vandaag kennen? De Franse soldaten hebben een kepie op, een soort van pet, gemaakt van vilt 

die de soldaat helemaal niet beschermt tegen kogels. Ook de pinhelm van de Duitse soldaten, 

gemaakt uit leer biedt geen enkele bescherming aan het hoofd.  

Pas in 1915 beginnen alle troepen, zowel de geallieerden als de centralen, eindelijk echte helmen te 

maken uit sterk metaal en staal. Ook de uniformen van de soldaten worden vernieuwd. Aanvankelijk 

is het mogelijk de nationaliteit van een soldaat te bepalen aan de hand van zijn uniform. De Franse 

soldaat bijvoorbeeld draagt een rode broek, een wit hemd en een blauwe jas. Dit zijn de kleuren van 

de Franse Vlag. Maar na de vernieuwing van de Franse en Belgische uniformen lijken alle soldaten 

aan het front op elkaar. Allemaal dragen ze grijze, kakigroene uniformen. Weten jullie waarom de 

kleuren van de uniformen allemaal veranderd worden? Tuur met je verrekijken naar de overkant. 

Wat valt jullie op? 

 

   

        

Waarom hebben alle oorlogstroepen op het einde van de oorlog een uniform in kaki of grijze 

kleuren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

DOE-OPDRACHT GEPAKT EN GEZAKT: Wat moet een soldaat volgens jullie allemaal meenemen 

naar het front? Maak een lijstje en vergelijk het als je klaar bent met het lijstje van een echte 

soldaat (Bijlage 3). Hebben jullie aan alles gedacht? 
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5. Een loopgravenoorlog 

Na de eerste grote veldslagen aan het front valt de oorlog stil. Geen van beide legers raakt nog 

vooruit of achteruit. Zo begint de loopgravenoorlog die vier jaar zal duren. Alle troepen bouwen 

versterkingen en loopgraven, greppels van ongeveer een meter breed waarin soldaten kunnen 

schuilen voor kogels en granaten. De wanden worden verstevigt met planken en balken zodat ze niet 

meer kunnen instorten. Ook op de grond worden planken gelegd zodat de soldaten niet de hele tijd 

met voeten in de modder moeten staan. Maar als het regent staan de loopgraven soms helemaal 

onder water, soldaten worden nat tot aan hun knieën. Het leven in de loopgrachten is heel hard voor 

de soldaten. Ze hebben er niet één maar heel wat verschillende vijanden. Weten jullie welke 

vijanden hier bedoeld worden? Lees de dagboekfragmenten van enkele soldaten en haal er 

minstens vijf  problemen uit waarmee de mannen aan het front geconfronteerd werden.   

Henry Williamson, een Britse soldaat: 

“Op een nacht tijdens de tweede week van november 1914 woedde er een vreselijke storm met felle 

bliksemschichten en hevig dondergerommel. Er vielen bakken regen uit de hemel. De WC-putten 

liepen over, lijken lagen voor onze loopgraaf. Het bleef regenen en we stonden met onze voeten in 

gele klei en wel een halve meter water. Het was erg moeilijk om vooruit te komen in het gele slijm. 

Toen we na vier nachten werden afgelost, duurde het een uur voor we uit onze loopgraaf raakten. 

Enkele soldaten gleden in het water, raakten vast en verdronken.”  

Georges Vanacker, een Belgische soldaat: 

“Luister, als je nog een manier kent om van de luizen af te geraken, wil je dan zo lief zijn het mij te 

schrijven want ik geloof dat ze mij in stukken gaan bijten. En dan al die ratten en muizen, als je niet 

uitkijkt, zijn ze weg met je brood. Ik verlang ernaar dat het allemaal gedaan is.” 

Stefan Westmann, een Duitse soldaat: 

“Een hele week lang werden we voortdurend gebombardeerd. Dag en nacht regende het bommen 

over ons heen. De loopgraven brokkelden af. We kregen klompen aarde op ons hoofd en moesten 

onszelf met de spade weer vrij scheppen. Soms vonden we soldaten die gestikt of platgedrukt waren 

door de aarde. De soldaten in de bunkers werden gek. Ze wilden gaan lopen en we hadden alle 

moeite van de wereld om ze binnen te houden. Zelfs de ratten werden gek en kwamen dekking 

zoeken in onze schuilplaatsen. Zeven dagen en zeven nachten lang kregen we niets te eten of te 

drinken terwijl bom na bom boven ons uiteenspatte.” 

Lucien Durosoir, een Franse brancardier en muzikant: 

“Er is geen gracht, we moeten bescherming zoeken in gaten van bominslagen. Je daalt af in een 

krater, moet er weer uit klauteren en een volgende put zoeken om in te springen. Zie je, je moet een 

acrobaat zijn om met een gewonde makker op je rug rechtop te blijven! De Duitsers nemen de wegen 

achter het front soms zo fel onder vuur dat we niet kunnen passeren. Zo blijven we soms twee dot drie 

dagen aan het front zonder eten of drinken, behalve vlees uit blik en water dat we ’s nachts uit een 
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bomput scheppen. Gelukkig zie je dan niet wat je drinkt of je zou het nooit doen. En zo krijgt de koorts 

ons te pakken…” 

Met welke vijanden worden de soldaten aan het front geconfronteerd? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOE-OPDRACHT 1 – 2 - 3 PIANO!: Als de soldaten een aanval moeten uitvoeren aan het front 

moeten ze ‘over de top’ gaan. Dat wil zeggen uit de loopgraven klimmen en naar de loopgraven 

van de vijand lopen aan de andere kant. Terwijl ze aanvallen worden ze voortdurend bestookt 

met granaten, obussen en kogels. Het was heel belangrijk die te ontwijken. Speel met de klas 

het spel ‘1-2-3 piano!’ en ontdek hoe moeilijk het is als soldaat om de loopgraven aan de 

overkant te bereiken. De minste foute beweging die je maakt, zorgt er immers voor dat je 

geraakt kan worden en verliest. (Bijlage 4) 
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6. Nieuwe wapens en nieuwe technieken 

De Eerste Wereldoorlog is net zo goed de laatste ouderwetse oorlog, met paarden en soldaten die 

elkaar te lijf gaan met de bajonet, als de eerste moderne oorlog met tanks, chemische wapens en 

vliegtuigen. Eind 1914 komt de oorlog vast te zitten in de modder van de loopgraven. Men begint 

daarom druk na te denken over nieuwe wapens waarmee men de vijand wel zou kunnen verslaan. 

Het gebruik van nieuwe wapens is niet enkel typerend voor de Eerste Wereldoorlog, oorlogen zijn in 

de geschiedenis steevast periodes van grote technologische vooruitgang. Ze maken nieuwe wapens 

met de bedoeling de vijand te verrassen en te verslaan.  

Op 15 september 1916 worden tijdens de Slag aan de Somme bijvoorbeeld voor het eerst tanks 

ingezet, een gepantserd voertuig op rupsbanden voorzien van geschut. In april 1915 wordt ook voor 

het eerst in de oorlogsvoering geëxperimenteerd met het gebruik van gas als wapen. Het gifgas, 

waarvan verschillende soorten bestaan zoals chloorgas en mosterdgas, maakt heel wat slachtoffers 

zowel onder de soldaten als de burgers. Het chloorgas wordt uitgevonden door een Duitse 

chemicus, weten jullie wie deze man is? Los het volgende raadsel op en weet het antwoord! 

Het was belangrijk tijdens de oorlog om aanvallen of nieuwe wapens zo lang mogelijk geheim te 

houden. Daarom gebruiken de legers heel vaak codetaal om boodschappen door te geven zoals de 

ADFGX-code. Kunnen jullie de volgende boodschap decoderen? Dan vinden jullie de naam van de 

uitvinder van het chloorgas. 

  A D F G X 

A l r c f t 

D v b y o m 

F e k n d u 

G s w a z x 

X i q h p g 
 

Gebruik het rooster. Elk letterpaar stelt een letter voor. Bijvoorbeeld het letterpaar GF stelt de letter 

A voor. Het woord GAS wordt dan de code XX + GF + GA. Het letterpaar wordt altijd gevormd door 

eerst de letter uit de verticale rij, daarna de letter uit de horizontale rij.  

CODE: AG + AD + XA + AX + GG     XF + GF + DD + FA + AD 

Wie is de uitvinder van het chloorgas dat voor het eerst wordt gebruikt op 22 april 1915? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. De Wapenstilstand: is de oorlog nu voorbij? 

Na vier jaar oorlog wordt op 11 november 1918 eindelijk een wapenstilstand ondertekend door 

zowel de geallieerde als centrale troepenmacht. Om 11u zwijgen de wapens, de oorlog is voorbij en 

op veel plaatsen breekt spontaan een feest los. Ook bij Clementine, een klein meisje uit Aarschot, 

was het feest: ‘En ineens begonnen de klokken te luiden. Voor ik het goed en wel besefte, had oma 

mij vastgenomen en begon met mij te dansen. (…) Iedereen was uitbundig van vreugde’.  

De oorlog begon 100 jaar geleden. Sindsdien zijn er al zo veel andere oorlogen geweest met zo veel 

meer doden. En toch blijven mensen van over de hele wereld die oude oorlog herdenken. Waarom? 

Omdat alles wat toen gebeurd is vandaag helaas nog altijd gebeurt. Mensen slaan nog steeds op de 

vlucht voor de oorlog, onschuldige kinderen sterven nog steeds door verdwaalde kogels en bommen. 

Weten jullie in welke landen er vandaag nog steeds oorlogsgeweld terug te vinden is? 

Blader door enkele recente kranten en knip er de artikelen uit die een verhaal van oorlog en geweld 

vertellen. Maak nu van de artikels en foto’s één grote collage. Welke landen vind je in de collage 

terug?  

In welke landen vinden we vandaag de dag ook nog oorlogsgeweld terug? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                                  

    

DOE-OPDRACHT DE TOEKOMST: Een dichter die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Ieper vocht, 

Edmund Blunden, schreef volgende woorden neer wanneer de Tweede Wereldoorlog 

uitbreekt: ‘Dit is niet nieuw. Er zijn ouderen die dit al hebben meegemaakt. Opnieuw en 

opnieuw. Maar ooit zullen er kinderen leven die het verhaal van onze stomme hel zullen 

vertellen aan een nieuwe, charmante generatie.’ Wil jij ook zo’n kind zijn? Wat zou jij vertellen 

over de oorlog aan de kinderen van morgen? Vertel elk om beurt in de klas wat je 

opgeschreven hebt. 
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KKllaassbbeezzooeekk  aaaann  ‘‘VVrriijj  VVaaddeerrllaanndd’’  
Na een grondige voorbereiding is het zover. De klas bezoekt het nieuwe belevingscentrum ‘Vrij 

Vaderland’ in Veurne. De leerlingen doen dit echter niet alleen. Ze worden altijd vergezeld door een 

leerkracht of gids maar zeker ook door onze oorlogsreporter Ben Allen. De werkbladen voor een 

bezoek aan de tentoonstelling bouwen namelijk verder op de voorbereidende oefeningen gemaakt in 

de klas.  

Onze oorlogsreporter Ben Allen zet voet aan wal in Europa. Samen met de leerlingen gaat hij op 

ontdekkingstocht door het voormalige Vrij Vaderland in de Westhoek (zoals voorgesteld in het 

belevingscentrum) om verslag uit te brengen over het dagelijks leven achter het front. Hij logeert in 

het hotel Die Nobele Rose in Veurne waar hij heel wat mensen ontmoet die een bepalende rol spelen 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Al deze ontmoetingen komen aan bod tijdens het bezoek van het 

belevingscentrum en gaan gepaard met enkele zoek -, schrijf-, doe- en denkopdrachten.  

Het is belangrijk als leerkracht of gids om de leerlingen steeds voldoende te begeleiden door de 

inleidende monologen van onze reporter Ben Allen voor te lezen. Bovendien spelen de begeleiders 

occasioneel een belangrijke rol in de uitvoering van de opdrachten. Eén enkele opdracht bijvoorbeeld 

vereist het gebruik van een fotocamera.  

Daarnaast is het ook steeds belangrijk de rust in het belevingscentrum te bewaren zodat eventuele 

individuele bezoekers niet gestoord worden tijdens hun bezoek. Voor verdere praktische informatie 

over een klasbezoek aan ‘Vrij Vaderland’ verwijzen wij u verder door naar de website.  

www.vrijvaderland.be  

Benodigdheden? 

- De begeleider dient zelf te zorgen voor een smartphone of camera. Eén van de opdrachten 

bestaat uit het nemen van een foto van de klas. 

- Elk leerling dient ook enkele kleurpotloden mee te brengen tijdens het bezoek (blauw, rood, 

groen, geel en paars).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrijvaderland.be/
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HHeett  bbeelleevviinnggsscceennttrruumm::  WWeerrkkbbllaaddeenn  
Op 1 september is het eindelijk zover! Ik ben aangekomen in Veurne, een klein stadje helemaal in het 

westen van België. Het kleine land wordt haast helemaal onder de voeten gelopen door de te sterke 

Duitse troepenmacht. Allereerst ga ik op zoek naar mijn hotel met de Franse naam Die Nobele Rose 

zodat ik mijn bagage kwijt kan. Aan de onthaalbalie zie ik een krant liggen. De voorpagina staat 

helemaal vol met nieuwe informatie over de oorlog. Ik heb blijkbaar veel gemist tijdens mijn 

bootreis… Tijd om aan de slag te gaan! Gaan jullie mee op pad? 

1. Een wereld in oorlog 

Bijna drie weken lang zit ik op de boot van Amerika naar Europa. In die drie weken verspreidt het 

conflict van de Groote Oorlog zich als een lopend vuurtje over Europa. Heel wat nieuwe landen 

verklaren elkaar de oorlog en raken betrokken bij de wereldbrand. Ook de vele kolonies van de grote 

imperialen Groot-Brittannië en Frankrijk dragen bij tot de oorlog. Tijdens de oorlogsjaren lopen hier 

in België soldaten van meer dan 50 verschillende nationaliteiten rond. De oorlog wordt dan ook niet 

voor niets de Eerste WERELDoorlog genoemd. Weten jullie welke landen elkaar de oorlog verklaren 

terwijl ik op de boot naar België zat? Zoek het uit met behulp van jullie vlaggenlijst (Bijlage 5) en de 

tijdslijn in het bezoekerscentrum. 

Welk land verklaarde de oorlog aan Frankrijk op 12 augustus 1914?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aan welk land verklaarde Japan de oorlog op 23 augustus 1914? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Behoren de twee landen die je opgezocht hebt tot het kamp van de geallieerden of de Centralen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Eén vlag op jullie lijst bestaat vandaag niet meer. Hoe komt dit? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ik ben een Amerikaanse journalist. Op welke dag verklaarde Amerika de oorlog aan Duitsland? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Een nieuwe hoofdstad voor België 

Naarmate de oorlog verstrijkt duiken steeds meer en meer Belgische soldaten op in Veurne. De 

soldaten lijken wel zwervers. Ze zijn moe van het dagenlange marcheren en hebben honger als de 

beesten. Halfweg oktober 1914 komen er opeens enkele hoge officieren van de generale staf van het 

Belgische Leger binnengewandeld in het hotel. Vanuit de zithoek zie ik de mannen zenuwachtig 

rondberen. Ze vragen elk een kamer aan omdat ze hier enige tijd zullen moeten verblijven. Dat is 

toch vreemd. Normaal verblijft de Generale Staf toch in de hoofdstad van het land. Ik raap al mijn 

moed bijeen en wandel naar één van de officieren, strak in het pak. ‘Excuseer meneer de officier’, 

vraag ik, ‘mag ik u eens iets vragen?’. ‘Nee dat mag u niet! Wij hebben nu geen tijd.’, antwoord de 

opgewonden man meteen. Dan moet ik het maar op mijn eentje uitzoeken, helpen jullie mee? 

Lees het stukje tekst over Veurne op de wand. Waarom logeren  de officieren van de Generale Staf 

van het Belgische Leger hier in Veurne? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

In welk belangrijk gebouw van de stad, waar jullie momenteel in rondlopen en die jullie ook op de 

foto naast de wandtekst zien, vergaderen de hoge officieren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. De onderwaterzetting 

De Belgische troepen proberen het Duitse leger aan de IJzer, een rivier die loopt van Frankrijk naar 

Nieuwpoort, tegen te houden. De berichten die Veurne bereiken zijn echter niet positief, de Belgen 

zijn te vermoeid… Enkele dagen later komt een oudere man binnen in het café van het hotel. 

‘Tournée Générale!’, zegt hij, ‘Het Belgisch leger is gered, we hebben iets te vieren!’. Iedereen in het 

café begint te juichen. ‘Wie is dat?’, vraag ik aan de hoteleigenaar. ‘Dat is Karel Cogghe’, zegt deze, 

‘Hij is de man die er samen met Koning Albert I voor gezorgd heeft dat de hele vallei tussen de 

spoorweg Nieuwpoort-Diksmuide en de rivier de IJzer onder water kwam te staan. Zo zitten onze 

Belgische troepen veilig achter een grote plas water en kunnen de Duitsers nu nooit meer onze 

mooie stad Veurne veroveren. Hoera Hoera!’ Enkele dagen later besloot ik de onderwaterzetting 

eens met mijn eigen ogen te gaan bekijken. Ik trek mijn beste wandelschoenen aan en met een kaart 

in de hand ga ik op pad. Kunnen jullie mij helpen om mijn kaart verder aan te vullen? 
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Trek een groene cirkel rond de stad Veurne op jullie kaart. Van hieruit vertrekken we samen naar 

het gebied dat helemaal onder water is geplaatst tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hoe noemt men 

dit gebied op de kaart in het belevingscentrum? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kleur het gebied dat onder water is geplaatst blauw. 

Welke twee grote steden begrenzen het gebied? Trek er een rode cirkel omheen 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Opvallend is dat heel veel steden in deze omgeving een naam hebben van een dier. Vind jij er 

enkele terug? Gebruik de kaart van het belevingscentrum en vindt er minstens vijf. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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4. Groot nieuws uit Amerika! 

In mei 1915 komt er opeens slechts nieuws uit mijn thuisland, de Verenigde Staten. Een Brits schip 

met 128 Amerikaanse passagiers aan boord wordt door een Duitse onderzeeboot aangevallen. Het 

schip dat van New York naar Groot-Brittannië onderweg is, zinkt en alle passagiers sterven. Amerika 

is in shock. De aanval op het schip is één van de redenen waarom mijn vaderland op 6 april 1917 de 

oorlog verklaart aan Duitsland en de andere centrale machten. Wat is nu echter de naam van het 

schip dat aangevallen wordt?  

Los het volgende kruiswoordraadsel in de vorm van een schip op. De antwoorden op alle vragen 

kan je vinden door aan het roer van het schip in het belevingscentrum te draaien. Door te draaien 

aan het roer kunnen jullie namelijk bladeren doorheen de tijdslijn van de Eerste Wereldoorlog 

waarin alle antwoorden van het kruiswoordraadsel verborgen zitten. 
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Vul het kruiswoordraadsel hierboven in van boven naar onder. 

1. Welk wapen wordt voor het eerst gebruikt op 22 april 1915? 

2. Wat is de voornaam van de vrouwelijke dokter die in december 1914, samen met haar 

dochter, logeert in het hotel Die Nobele Rose?  

3. Hoe noemt het grote gepantserde voertuig waarmee in september 1916 geëxperimenteerd 

wordt in Frankrijk? 

4. Uit welk ver land komt de delegatie die op 10 maart 1918 Veurne bezoekt? 

5. Welk buurland van België blijft neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog? 

6. Welke gebeurtenis wordt op 11 november 1918 herdacht? 

7. Welke koningin bezocht op 23 oktober 1914 het burgerlijk hospitaal van Veurne? 

 

 Wat is de naam van het schip dat door Duitse onderzeeboten wordt aangevallen in mei 1915? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Naar school tijdens de oorlog 

Op een dag wandel ik rustig rond in de wijk Petit Paris in Veurne wanneer ik een groep van wel 150 

kinderen zie. Ouders en kinderen huilen, omhelzen elkaar en nemen afscheid. Ik loop naar één van 

de zusters die de kinderen bijeenroept en vraag haar wat er aan de hand is. ‘We nemen deze 

kinderen mee naar Frankrijk. Daar zullen ze veilig, ver weg van de gevaarlijke oorlog, naar school 

kunnen gaan. Telkens een gebouw in Frankrijk vrij komt te staan, kan een nieuwe groep kinderen 

vertrekken.’ Het is schrijnend om te zien hoe ouders afscheid moeten nemen van hun kinderen 

zonder te weten wanneer ze hen ooit zullen terugzien. Het moet een hartverscheurende beslissing 

zijn. Ook in de Westhoek kunnen de kinderen naar speciaal opgerichte scholen gaan maar het front 

en het gevaar is hier natuurlijk altijd dichtbij. Bovendien is het niet enkel pijnlijk voor de ouders maar 

natuurlijk ook voor de kinderen. Hoe denken jullie dat deze kinderen zich voelen, ver weg in een 

ander land zonder hun familie? 

Kijk naar de klasfoto’s van de schoolkolonies op de computerschermen van het belevingscentrum. 

Welke gevoelens kan je aflezen van de gezichten van de kinderen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Stel dat jullie enkele van de kinderen zijn die leven in Veurne tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Zouden jullie dan liever in het gevaarlijke gebied dichtbij het front blijven bij jullie ouders of liever 

naar een school in Frankrijk gaan ver weg van de oorlog? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

DOE-OPDRACHT STRIKE A POSE: Laat de juf een klasfoto nemen in het belevingscentrum op 

exact dezelfde manier als tijdens de Eerste Wereldoorlog in de schoolkolonies van Frankrijk. 

 Schrijf eerst de naam van jullie school, het leerjaar waarin jullie zitten en de datum van 

vandaag op het krijtbord. Plaats daarna het bordje voor de klasgroep. 

 

 Neem nu allemaal precies dezelfde pose en gezichtsuitdrukking aan als de kinderen op 

de foto’s van de schoolkolonies in de computers.   
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6. Marie Curie en haar kleine Curietjes 

In december 1914 komt een aardige vrouw, Marie Curie, samen met haar dochter enkele dagen in 

het hotel logeren. Ze spreekt echter voortdurend over haar kleine Curietjes, iets wat ik helemaal niet 

begrijp. Zijn dat misschien koosnaampjes voor haar kinderen? Ik vind het toch maar raar en besluit 

haar de dag daarna te vragen wat ze er nu precies mee bedoelt. En wat blijkt? Het zijn helemaal geen 

koosnaampjes voor haar kinderen. Het zijn mobiele radiologiewagens die ingezet worden aan het 

front om soldaten te verzorgen en genezen.  

‘Maar wat is dat dan precies zo’n radiologietoestel?’, vraag ik haar. ‘Met zo’n toestel kan je dwars 

door de huid van de mens kijken en foto’s maken van de inwendige mens.’, legt Marie Curie uit. Dat 

wil ik toch wel eens van dichterbij bekijken. Samen trekken we er op uit en onderzoeken we 

patiënten, zowel burgers als soldaten, die het slachtoffer zijn geworden van de oorlog. Bij één man 

kunnen Madame Curie en ik zelf heel duidelijk een kogel zien zitten in zijn lichaam. Weten jullie hoe 

zo’n röntgenfoto er nu precies uitziet? 

Vraag aan de juf of de begeleider om in de grijze kast te gaan staan voor het scherm en haar armen 

en benen te bewegen. Op het scherm zien jullie hoe een röntgenfoto van de juf of meester er zou 

uitzien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOE-OPDRACHT DOKTERS AAN HET FRONT: Maak nu zelf een röntgentekening van de juf of 

meester waarop een kogel in de linkerschouder en rechterknie te zien is. 
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7. Een ontmoeting met een ‘vreemde’ soldaat 

Veurne is tijdens de Eerste Wereldoorlog een echte multiculturele stad. Doordat het Franse leger 

beroep doet op heel wat verschillende koloniale troepen vinden we in de straten van Veurne heel 

wat diversiteit terug. De exotische troepen wekken veel verwondering en nieuwsgierigheid op. ’Les 

Noirs’ zoals ze genoemd worden zijn dan ook wel opvallende verschijningen. Toch zoekt de 

plaatselijke bevolking geen contact met deze soldaten van vreemde afkomst. Ze hebben namelijk al 

vele verhalen gehoord over de wildemannen en meedogenloze beesten. De Duitse soldaten zijn 

bevreesd voor de zwarte Afrikanen omdat ze hun slachtoffers zouden verminken door hun oren af te 

snijden. Deze gewoonte in vele getuigenissen terug te vinden van Belgische soldaten.  

De ene Afrikaanse soldaat is wel de andere niet, tussen de Afrikaanse troepen zelf is ook een hele 

grote verscheidenheid terug te vinden. Weten jullie tot welke koloniale troepenmacht deze drie 

soldaten hieronder behoren?  

Bekijk de foto’s in de computer waar de vreemde soldaten voorgesteld wordt. Zoek aan de hand 

van de foto’s en bijpassende beschrijvingen uit tot welke koloniale groep soldaten onderstaande 

mannen behoren. Verbind de juiste soldaat met de juiste naam. 

       

 

 

Tirailleur Sénégalais   Zouaaf   Spahi 
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8. Op de vlucht 

Tijdens de eerste oorlogsmaanden vluchten bijna anderhalf miljoen Belgen naar Frankrijk, Nederland 

of Groot-Brittannië om te ontkomen aan het oorlogsgeweld. Sommigen zoeken bescherming in het 

uiterste westen van het land, onder andere in Veurne. De hoteleigenaar van Die Nobele Rose zegt dat 

de eerste vluchtelingen reeds op 19 augustus in de stad aangekomen zijn. ‘In amper een week tijd’, 

vertelt hij, ‘waren alle scholen en beschikbare lokalen ingenomen.’ Het leven van de vluchtelingen is 

zwaar. Niet alleen hebben ze hun hele gaven en goed moeten achterlaten, ze moeten proberen te 

overleven in een vreemd land of nieuwe stad. Aanvankelijk worden de vluchtelingen nog met open 

armen ontvangen maar al gauw groeit de vijandigheid tegenover de vluchtelingen. Vaak is er niet 

genoeg eten om al die nieuwe monden te voeden. Naarmate de oorlog verstrijkt, keren vele 

gezinnen terug naar hun dorp maar toch zijn in november 1918 nog 600 000 vluchtelingen ver van 

hun thuis. 

Stel jullie even voor dat jullie samen met het hele gezin op de vlucht moeten slaan. Alles moet 

worden achtergelaten behalve vijf voorwerpen. Wat zouden jullie meenemen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9. Veurne in rep en roer 

Op 29 oktober 1917 staat de stad Veurne nog meer dan anders op zijn kop. Het meisje dat werkt in 

de groentewinkel van Seru, Rachel Ryckewaert, is vermoord teruggevonden. Twee dagen geleden 

verdween het meisje nadat ze de hele zaterdag in de winkel had gewerkt. Wat een groots verlies! 

Arme Rachel, ik ben vorige week nog bij haar in de winkel geweest. Ze is altijd zo lief en vriendelijk 

tegen de klanten. Hopelijk hebben ze de dader snel te pakken.  

Zou het misschien Seru zelf zijn die haar vermoord heeft? Ze is tenslotte dood teruggevonden in zijn 

tuin… Of was het een passionele moord door Emiel Ferfaille, de vriend van Rachel? Of was het 

misschien het meisje dat verliefd is op Emiel, Herlinde, van hier enkele huizen verder? Samen met de 

onderzoeksrechter ga ik op zoek naar aanwijzingen die ons in de richting van de dader kunnen 

sturen. Op de kleren van Rachel zijn vingerafdrukken gevonden van haar moordenaar. Als we weten 

van wie de vingerafdrukken zijn, hebben we de dader! Helpen jullie mee? 

In het onderzoek naar de moordenaar van Rachel Ryckewaert zijn er drie verdachten: 

groentehandelaar Seru, vriendje Emiel Ferfaille en liefdesrivale Herlinde Neirynck. De 

vingerafdrukken van deze drie verdachten moeten worden vergeleken met de vingerafdruk van de 

dader op de kleren van Rachel. In bijlage 6 vinden jullie de vier vingerafdrukken terug. Bekijk ze 

nauwkeurig en zoek uit wie de moord pleegde.  

Wie heeft Rachel Ryckewaert vermoord? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lees de informatie op het computerscherm. Welke straf heeft de dader gekregen en wat is er zo 

uniek aan? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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10.  Koning-Ridder Albert I 

Onderweg naar Houtem om een interview af te nemen van Koning Albert I hoor ik opeens enkele 

kinderen een liedje zingen. ‘Leve België, leve de Koning, leve Koningin Elisabeth, lang leve ons 

vorstenhuis!’. Martha Dewulf, het negenjarige buurmeisje van het hotel,  zingt uit volle borst mee. Ik 

loop op haar af en vraag waarom ze het liedje zingt. ‘Omdat Koning Albert I onze grote held is!’, 

antwoordt ze vol trots. Vanaf het begin van de oorlog al wordt koning Albert I door de Belgische 

bevolking op handen gedragen omdat hij dag en nacht in Veurne dichtbij zijn soldaten blijft. Hij laat 

hen niet in de steek. Zo verdient hij zijn titel van koning-ridder.  

Ik kan het bijna niet geloven. Eindelijk is het dan zover, ik mag Koning-Ridder Albert I persoonlijk 

interviewen. Ik wordt verwacht om 14u30 in de pastorie van Houtem waar het Hoofdkwartier van 

het Belgisch leger vanaf januari 1915 gevestigd is. Ik ben echter zo zenuwachtig dat ik al mijn vragen 

rats vergeten ben. Kunnen jullie mij vlug helpen om nog wat vragen te zoeken? 

Stel dat jullie Koning Albert I mogen interviewen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wat zouden jullie 

dan aan hem gevraagd hebben? Stel drie vragen op en help zo Ben Allen op weg. 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VVeeuurrnnee  AAnnnnoo  22001144::  SSttaaddsswwaannddeelliinngg  
Een klasuitstap naar de stad Veurne hoeft niet beperkt te worden met een enkel bezoek aan het 

belevingscentrum ‘Vrij Vaderland’. Het educatieve pakket bevat tevens werkbladen om met de 

leerlingen een korte stadswandeling te maken. Onder begeleiding van een klasleraar of gids gaan de 

scholieren op zoek naar hedendaagse sporen van de Groote Oorlog in de stad Veurne. In 1914 kwam 

de Amerikaanse oorlogsreporter Ben Allen naar Veurne om verslag uit te brengen van de Groote 

Oorlog. De leerlingen verkennen de stad precies 100 jaar later.  

De wandeling begint aan het hotel Die Nobele Rose waar Ben Allen net zoals vele andere 

prominenten logeerde tijdens zijn bezoek aan Veurne. Het verhaal van onze oorlogsreporter en zijn 

ontmoetingen tijdens zijn verblijf in Veurne wordt voor de leerlingen tijdens de wandeling 

tastbaarder omdat ze plaatsen en graven bezoeken van reeds vernoemde personen. Belangrijk om te 

benadrukken is dat de werkbladen voor de stadswandeling een aanvulling zijn op een bezoek aan het 

belevingscentrum.  
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VVeeuurrnnee  aannnnoo  22001144::  wweerrkkbbllaaddeenn  

1. Het Hotel ‘Die Nobele Rose’ 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het hotel Die Nobele Rose waar Ben Allen logeerde meermaals 

het slachtoffer van Duitse beschietingen. Het gebouw incasseerde op 1 november 1914 zijn eerste 

voltreffer en was daarmee één van de eerste getroffen gebouwen in Veurne. Vele beschietingen 

zullen volgen en in juli 1916 moet het hotel zelfs zijn deuren sluiten omdat het er te gevaarlijk werd. 

Vandaag staat het hotel Die Nobele Rose er echter opnieuw. Dat komt mede doordat Ben Allen in 

Amerika aan vele mensen over het trieste lot van hotel Die Nobele Rose heeft verteld. Hij besloot 

samen met de Amerikaanse president Hoover en vele Amerikaanse hoteleigenaren geld in te 

zamelen om het gebouw te restaureren. Het restaureren van het hotel betekent eigenlijk het 

gebouw gaan herstellen totdat het er opnieuw uitziet als voor de vernielingen door Duitse 

beschietingen.  

Denken jullie dat de architecten van toen daarin geslaagd zijn? Vergelijk het hotel vandaag met 

een oude foto van voor de Eerste Wereldoorlog (Bijlage 7). Zien jullie verschillen, zo ja schrijf ze 

hieronder op. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lees de opschriften aan de gevel van het hotel en los volgende vragen op: 

Omdat Ben Allen en zijn vrouw, Victoria French Allen, geholpen hebben geld in te zamelen voor de 

herstellingswerken worden ook hun namen vernoemd op de bovenste herdenkingsplaat. Hun zoon  

wordt zelfs omwille van zijn hulp tot peter benoemd van het gerestaureerde hotel. Hoe heet hij?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wie was de architect die het hotel na de Eerste Wereldoorlog hersteld heeft? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog logeerde hier ook nog een jonge vrouw, wat was haar naam? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Deze vrouwelijke wetenschapster was erg belangrijk voor het verzorgen van soldaten en gewonde 

burgers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze werkte onder andere in het militaire hospitaal dat 

gevestigd was in het College van Veurne. Daar gaan wij nu naar toe.  

2. Het Belgian Field Hospital van Veurne 

Vanaf 12 oktober 1914 zorgen de Britten voor een eerste veldhospitaal dat de naam krijgt The 

Belgian Field Hospital. Het hospitaal krijgt een plaats in het Bisschoppelijk College van Veurne. Hier 

worden de eerste gewonde soldaten van de Slag aan de IJzer opgevangen. In die periode is het 

bovendien het enige militaire hospitaal in België. In januari 1915 moet het hospitaal verplaatst 

worden naar Hoogstade, een klein beetje verder, omdat de stad Veurne te zwaar beschoten wordt 

door de Duitse troepen. 

In het College van Veurne werkt echter ook de frontkunstenaar Joe English. Hij maakt bijvoorbeeld 

tekeningen voor de medische encyclopedie van dokter Frans Dael en geeft tekenles aan andere 

soldaten. Aan Joe English wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog ook gevraagd een grafzerk te 

ontwerpen voor de gesneuvelde Vlaamse soldaten. Deze grafstenen worden de heldenhuldezerken 

genoemd. Stel je voor dat jullie de opdracht krijgen een grafzerk te ontwerpen, hoe zou die er dan 

uitzien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teken hieronder de grafzerk die jullie zouden ontwerpen voor de gesneuvelde Vlaamse 

soldaten:  
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Op de burgerlijke begraafplaats van Veurne vinden we vandaag nog een heldenhuldezerk ontworpen 

door Joe English terug. Laat ons gaan kijken of deze lijkt op jullie ontwerpen! 

3. De Burgerlijke begraafplaats van Veurne 

Een begraafplaats, of dit nu een militaire of burgerlijke is, vertelt altijd een verhaal. Het levensverhaal 

van de mensen die er begraven liggen maar ook het verhaal van de stad zelf. Op deze burgerlijke 

begraafplaats liggen heel wat personen begraven die belangrijk waren voor de stad Veurne tijdens de 

Eerste Wereldoorlog, zowel burgers als militairen. Laat ons samen op zoek gaan naar enkele graven ! 

De rij waarin het graf zich bevindt, bestaat uit een letter en een cijfer.  

Sam De Vriendt en de Heldenhuldezerk (A17) 

Sam de Vriendt is net als zijn goede vriend Joe English een soldaat die werkt als kunstenaar in Veurne 

tijdens de Groote Oorlog. Hij overleeft de oorlog en trouwt met een meisje uit Veurne. Dat is ook de 

reden waarom hij hier in Veurne begraven ligt. De grafsteen van hem en zijn vrouw is een 

oorspronkelijke heldenhuldezerk ontworpen door zijn vriend Joe English.  

Lijkt deze grafsteen op de zerk die jullie zelf ontworpen hebben?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hoe oud is Sam de Vriendt geworden? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wat is de naam van de echtgenote van Sam de Vriendt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Karel Cogge: de redder van Veurne (C16) 

Karel Cogge is ook een erg belangrijke figuur tijdens de Groote Oorlog in Veurne. Hij wordt soms zelfs 

de redder van Veurne en het vrije vaderland genoemd omdat hij samen met Koning Albert I een hele 

belangrijke militaire beslissing heeft genomen aan het begin van de oorlog. 

Weten jullie nog waarmee Karel Cogge de Koning geholpen heeft in oktober 1914? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  
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De Franse militaire begraafplaats 

Het Belgische leger wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog geholpen door zowel Britse als Franse 

troepen. Vele van deze Franse en Britse soldaten liggen vandaag nog steeds begraven in ons land. Als 

we door het oorlogslandschap rijden zien we heel veel Britse begraafplaatsen en minder Franse. Hoe 

komt dit? De Franse gesneuvelde soldaten mogen wel teruggebracht worden naar Frankrijk, de Britse 

soldaten niet naar Groot-Brittannië. Alle Britse soldaten die hier in België gesneuveld zijn tijdens de 

oorlog liggen hier vandaag ook nog steeds begraven.  

Op deze kleine Franse militaire begraafplaats liggen 176 soldaten begraven zowel van de Eerste als 

Tweede Wereldoorlog in individuele - of massagraven. Tussen de vele officiële grafkruisjes zien we 

ook hier en daar vreemde grafsteen staan in de vorm van een Arabische tempel. Dit zijn de 

grafzerken van de Franse Afrikaanse soldaten die hier gesneuveld zijn. Zij hebben een andere religie 

dan de Franse soldaten en kregen dan ook geen kruis. 

Welke religie hadden de Franse soldaten die hier begraven liggen onder een grafkruis? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Welke religie hadden dan de Afrikaanse koloniale soldaten onder de Arabische grafstenen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoeveel vreemde soldaten liggen op deze Franse militaire begraafplaats begraven? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

De Britse militaire begraafplaats 

België telt heel wat Britse militaire begraafplaatsen. Op de kleinste begraafplaatsen liggen zo’n 40 

soldaten begraven terwijl op de grotere wel 12 000 Britse mannen een laatste rustplaats hebben 

gekregen. De begraafplaatsen kunnen wel van elkaar verschillen in grootte maar toch lijken ze 

allemaal op elkaar. Zo heb je bijvoorbeeld de typische Britse militaire grafsteen die er overal op de 

wereld hetzelfde uitziet zowel voor soldaten uit de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Op deze 

begraafplaats  vinden we voornamelijk graven terug van soldaten die gestorven zijn in mei 1940 net 

nadat de Duitse troepen opnieuw België zijn binnengevallen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

proberen Britse soldaten net zoals in 1914 de Duitse troepen tegen te houden maar helaas lukt dit 

deze keer niet.  
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Op een Britse militaire grafsteen vind je heel wat informatie terug. De Britse regering vindt het heel 

belangrijk dat elke soldaat een individueel graf heeft en dat er ook persoonlijke informatie op te 

vinden is zoals bijvoorbeeld een boodschap van de familie. Dit zal je op een Frans graf nooit gaan 

terugvinden.  

Zoek het graf van soldaat HENRY FREDERIK EVANS. Welke gegevens vind je terug op zijn grafsteen? 

Vul onderstaand schema aan. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

      

4. Het heldenplein van Veurne 

Op het heldenplein in Veurne zijn een aantal gedenkplaten gegroepeerd voor beide wereldoorlogen. 

Er is zowel een gedenkplaat voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste en tweede 

Wereldoorlog.  De herdenking van de Groote Oorlog is tot op vandaag heel belangrijk in de 

geschiedenis ook al is het in 2014 net honderd jaar geleden dat de oorlog uitbrak. Waarom? Omdat 

het wezen van oorlog niet verandert doorheen de tijd. We moeten het verhaal van de Eerste 

Wereldoorlog brengen als een vredesboodschap: ‘Dit mag niet meer gebeuren’.  

Schrijf hieronder een vredesboodschap die je vandaag met de hele wereld zou willen delen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nummer: 

Rang:  

Regiment: 

Overlijdensdatum: 

Leeftijd: 

Boodschap van de familie (epigraaf): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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We staan hier vandaag op het Heldenplein. Vinden jullie dat de soldaten die vochten tijdens de 

twee Wereldoorlogen helden waren of allemaal slachtoffers en verliezers? Waarom? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

51 
 

BBiijjllaaggee  11::  WWeerreellddkkaaaarrtt  iinn  11991144  
 

 

 

  

Europa, 1914 
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BBiijjllaaggee  22::  RReebbuuss  kkeerrssttbbeessttaannddeenn  11991144  

 D = E 

 

+          +   

 

- GEL                -N         

 

              +   

 B = W       AN = IJ 
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BBiijjllaaggee  33::  WWaatt  nneeeemm  iikk  mmeeee??  

De Britse Soldaat Elmer Cotton wordt naar het front gestuurd en neemt mee:   

1 paar laarzen 

1 paar bretels (bretellen?) 

1 uniformpet 

1 uniformbroek 

1 jas 

Een verbandset 

1 zakboekje 

1 identificatieplaatje 

1 knipmes 

1 hemd  

1 vast (enkel in de winter) 

1 paar sokken 

Patroontassen en riem 

2 gasmaskers 

1 flesje jodium 

1 waterdicht zeil 

1 eetbakje met deksel 

1 geweer 

1 bajonet 

1 schop 

1 veldfles met water 

1 broodzak 

150 patronen 
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BBiijjllaaggee  44::  SSppeellrreeggeellss  11--22--33--PPiiaannoo  

Speluitleg 

Iedereen staan aan de ene kant van het terrein, behalve 1 persoon. Deze staat 

met zijn gezicht naar de groep. Op een bepaald moment draait deze zich om en 

zegt: "1-2-3 Piano", waarbij hij 3 keer klopt (bijvoorbeeld op de muur voor 

zich). Tijdens die periode mogen de overige leden zich verplaatsen in zijn 

richting. Als hij zich echter weer omkeert, mag hij niemand zien bewegen. Als 

hij wel iemand ziet bewegen, moet die terug naar de startlijn. Het spel gaat 

verder tot iemand de "Pianist" kan tikken zonder dat hij hem zien bewegen 

heeft. . . 

Doel 

Snelheid, geduld, behendigheid 

Omschrijving 

Probeer "zonder te bewegen" tot bij de persoon vooraan te raken 
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BBiijjllaaggee  55::  DDee  VVllaaggggeennlliijjsstt  

     

Oostenrijk-Hongarije    Duitsland 

     

Canada      Italië 

     

Oostenrijk      Denemarken 

     

Frankrijk      Griekenland 

     

Hongarije      De Verenigde Staten 

     

Servië      Rusland 
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BBiijjllaaggee  66::  WWiiee  hheeeefftt  hheett  ggeeddaaaann??  
 

 

Vingerafdruk 
Liefdesrivale Herlinde Neirynck:  

Vingerafdruk 
Groentehandelaar Sercu: 

Vingerafdruk 
Vriendje Emiel Ferfaille: 

 

  

 

 
 
 

  

 Vingerafdruk 
Dader: 
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BBiijjllaaggee  77::  RReessttaauurraattiiee  DDiiee  NNoobbeellee  RRoossee  

 


