II.5 Nooit meer oorlog
reflectieve les - 2de graad S.O.

Inhoud
De herdenking van WOI gaat al vlak na de bevrijding van start. Dat een ‘beschaving’ tot dergelijke gruwelijkheden in staat was, heeft een onuitwisbare shock teweeggebracht. Men wilt: ‘Nooit meer oorlog’.
De Westhoek wordt getekend door herdenkingsmonumenten en oorlogskerkhoven die door hun
grootte en gelijkvormigheid een diepe indruk maken. Ook in Brugge bestaan verschillende
monumenten waar vele namen van talloze oorlogsslachtoffers worden vermeld.
Op 27 april 1919 heeft de eerste officiële en plechtige huldiging plaats van de geëxecuteerde burgers,
de gesneuvelde soldaten en de politieke gevangenen. Van dan af aan zullen de patriottische
manifestaties, met overhandiging van vaandels, eretekens en diploma’s, inhuldiging van monumenten en
gedenkplaten elkaar opvolgen. In Brugge duurde het heel lang voor er een oorlogsmonument kwam.
Ondanks de hele herdenkingscultuur en de oprichting van de Volkenbond, slaagt men er niet in om
een tweede wereldoorlog te vermijden.
Na WOII richten de geallieerden de Verenigde Naties op om een nieuwe oorlog te voorkomen.
Met de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ beschermen de VN de bevolking tegen
onrechtvaardige machthebbers. Tot op de dag van vandaag voeren de blauwhelmen van de
VN-vredesmacht in conflictgebieden vredesoperaties uit om de vrede te herstellen en te behouden.
Met datzelfde doel verenigden de Europese landen zich vlak na WOII tot wat nu de Europese Unie is.
De verschillende internationale organisaties die de vrede trachten te bewaren, kunnen echter niet
verhinderen dat het aantal gewapende conflicten toeneemt. Ook individuele burgers organiseren
acties om de machthebbers en wereldleiders duidelijk maken dat ze geen oorlog maar vrede willen.
Wat kunnen kinderen en jongeren doen om hun leeftijdsgenoten te sensibiliseren om zelf vredelievend met elkaar om te gaan en burgeroorlogen te vermijden?

Doelstelling
De leerlingen staan stil bij de verschillende manieren waarop WOI herdacht werd en wordt en hoe
internationale instellingen en individuele burgers proberen om nieuwe oorlogen te voorkomen.
De leerlingen bedenken een activiteit waarmee ze andere jongeren kunnen sensibiliseren om na te
denken over de gruwel van WOI en hoe ze in de toekomst vrede kunnen bewaren en nieuwe
oorlogen voorkomen.

Eindtermen
Eindtermen geschiedenis
De leerlingen
22 kunnen met coherente argumenten hun eigen standpunt tegenover een historisch of actueel
maatschappelijk probleem verdedigen.
24 kunnen het resultaat van een beperkt historisch onderzoek onder vorm van een eigen
deelopdracht of van een groepswerk op een heldere manier weergeven in een mondelinge of
schriftelijke uiteenzetting, of uitbeeldend of grafisch.
25* hechten waarde aan de bevraging van het heden en het verleden bij de motivering van meningen
en standpunten in de confrontatie met historische en actuele spanningsvelden.
28* zijn bereid waarden en normen uit heden, verleden en andere culturen vanuit de historische en
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actuele context te benaderen.
29* hebben belangstelling voor het historisch en actueel spanningsveld individu-gemeenschap.
30* brengen waardering op voor de manier waarop individuen en emancipatiebewegingen strijd
voer(d)en tegen machtsstructuren en gevestigde orden voor de realisatie van de rechten van de mens.
Vakoverschrijdende eindtermen
De leerlingen
11 kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria;
17 toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten;
19 dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen;
24 maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen kenbaar te
maken.

Voorbereiding
Informatie uit de inspiratiebundel die de je best doorneemt als voorbereiding op deze les:
WOI in Brugge:
7. De herdenking van de oorlog
WOI: Verhaal en plek:
1.14 Reinold ‘Raymond’ Haesebrouck – 2.5 De Belgische militaire begraafplaats, Steenbrugge - 2.6 De
militaire kapel

Werkvormen
1. Informatie geven via leergesprek.
2. In groepjes ideeën bedenken voor een sensibiliseringsactiviteit voor leeftijdsgenoten.

Materiaal
Print de afbeeldingen ter illustratie van de les (zie bijlage) of voorzie dat je deze in digitale versie
kan tonen via een scherm of projectie.
Verzamel informatie over hedendaagse gewapende conflicten en acties die organisaties en burgers
tegen die conflicten ondernemen.

Lesverloop
Inleiding (10’)
Geef een korte algemene inleiding op het ontstaan van WOI (zie hoofdstuk WOI algemeen).
Vertel dat ook Brugge en omgeving, alhoewel 30 km van het front gelegen, strategisch zeer
belangrijk was tijdens WOI. Bekijk ter illustratie dit filmpje waarmee Brugge de Eerste Wereldoorlog
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herdenkt: https://www.youtube.com/watch?v=IsBtGb-gvOw
Vermits het in de periode 2014-2018 100 jaar geleden is dat WOI woedde, worden er momenteel
veel projecten en activiteiten georganiseerd om deze oorlog te herdenken.
In deze les staan we eerst stil bij de verschillende manieren waarop WOI herdacht werd en wordt
en hoe internationale instellingen proberen om nieuwe oorlogen te voorkomen. Daarna bekijken we
hoe gewone burgers hun steentje kunnen bijdragen tot vrede en hoe de jongeren zelf hun eigen
leeftijdsgenoten kunnen sensibiliseren.
Herdenking WOI in Brugge (5’)
In heel de Westhoek vind je herdenkingsmonumenten en militaire begraafplaatsen die door hun
grootte en gelijkvormigheid een diepe indruk maken.
Hebben de leerlingen al eens zo’n oorlogskerkhof bezocht? Wat was hun indruk?
Ook in Brugge bestaan verschillende monumenten waar vele namen van talloze oorlogsslachtoffers
worden vermeld (meer info: zie inspiratiebundel hoofdstuk ‘WOI: Verhaal en plek’: 2.5 De Belgische
militaire begraafplaats, Steenbrugge - 2.6 De militaire kapel).
Al snel na het bevrijdingsjaar 1918 komt een soort oorlogstoerisme op gang. Velen willen de
slagvelden zien, anderen gaan eer betuigen en bezoeken het graf van een gesneuveld familielid. Nog
steeds komen mensen, vooral Britten, om die reden naar de Westhoek. Ook Duitse families komen
naar Brugge of de Duitse begraafplaats op Steenbrugge. Dit wordt door de Bruggeling getolereerd,
want de soldaten hebben immers bevelen opgevolgd en niet de gruwelen gepleegd die ze later, in
WOII, zouden begaan. Soldaten zijn ook zonen, vaders en broers. De oorlog heeft aan beide zijden
veel menselijk leed veroorzaakt.
Er werd in Zeebrugge in 1923 een museum opgericht ter herinnering aan de raid op Zeebrugge. Dit werd ook bezocht door Britse toeristen. Ze kwamen ook naar Brugge om Kapitein Fryatt te
herdenken die in de hof van Aurora gefusilleerd werd. (Voor meer info over de raid op Zeebrugge en
kapitein Fryatt: zie hoofdstuk ‘WOI : Verhaal en plek’: 1.4 De raid op Zeebrugge - 1.13 Kapitein Fryatt
en de hof van Aurora.)
Op 27 april 1919 vindt in Brugge de eerste officiële en plechtige huldiging plaats van de
geëxecuteerde burgers, de gesneuvelde soldaten en de politieke gevangenen. Van dan af aan volgen
de patriottische manifestaties, met overhandiging van vaandels, eretekens en diploma’s, inhuldiging van
monumenten en gedenkplaten elkaar op.
In 1922 wordt de Brugse soldaat en oorlogsinvalide Reinold Haesebrouck door koning Albert I
gevraagd om de ‘Onbekende Soldaat’ aan te wijzen (meer info: zie inspiratiebundel hoofdstuk ‘WOI in
Brugge’: 7.2 De Onbekende Soldaat en hoofdstuk ‘WOI: Verhaal en plek’: 1.15 Reinold ‘Raymond’
Haesebrouck.). Het belang van de onbekende soldaat en de oorlogsinvalide zijn typisch voor de
herdenking van WOI. Die moeten geëerd worden, omdat iedere soldaat zich voor het vaderland heeft
opgeofferd, voor zijn medesoldaten gevochten en voor de bevolking gestreden heeft. Vinden de leerlingen het belangrijk dat (ex)soldaten geëerd worden?
Internationale organisaties worden opgericht om oorlog in de toekomst te vermijden (5’)
Na WOI (25 januari 1919) wordt de Volkenbond of Volkerenbond opgericht. Alle overwinnaars
en de neutrale landen worden toegelaten. Ze hebben de intentie om als supranationale organisatie
een einde te maken aan alle oorlogen. In zijn grootste vorm (1934-1935) kent de Volkenbond 58
aangesloten landen als leden. De Volkenbond wordt opgeheven op 20 april 1946, één dag na zijn
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laatste vergadering.
Na WOII komt er vanuit geallieerde hoek het initiatief om de Verenigde Naties op te richten.
Vandaag is bijna elke erkende staat lid van de VN. Door onderling overleg, samenwerking op het
gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, het behoud van de mensenrechten,
ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele
ontwikkelingen proberen de verschillende lidstaten een nieuwe grote oorlog te voorkomen.
Met datzelfde doel verenigden de Europese landen zich vlak na de Tweede Wereldoorlog tot wat nu
de Europese Unie is.
Kennen de leerlingen de belangrijkste ‘wapenfeiten’ van de Verenigde Naties?
Al onmiddellijk bij het ontstaan van de organisatie bracht de VN de ‘Universele verklaring van de
rechten van de mens’ tot stand, die de bevolking beschermt tegen onrechtvaardige machthebbers
(afbeelding ter illustratie: zie bijlage). Een (vereenvoudigde) versie van de tekst vind je op de
website van Amnesty International: http://www.aivl.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-eenvoudige-versie/841#.U3TFN1h_upI
Een ander belangrijk onderdeel van de VN is de VN-vredesmacht, de blauwhelmen. Zij voeren in
conflictgebieden nog steeds vredesoperaties uit om de vrede te herstellen en te behouden
(afbeelding ter illustratie: zie bijlage).
Waar staan we nu, honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog? Zijn de grote internationale
instellingen er volgens de leerlingen in geslaagd om de vrede te bewaren?
Neen. Door aanslepende grensgeschillen en een groeiend nationalisme nemen de gewapende
conflicten de laatste jaren weer toe. Bovendien vinden burger- en andere oorlogen steeds ‘dichter bij
ons bed’ plaats.
Sensibiliseringsacties voor vrede door individuele burgers en (burger)organisaties (5’)
Niet enkel internationele instellingen ijveren voor vrede. Ook individuele burgers dragen hun
steentje bij. Reeds in 1917 wordt in Brugge een kinderstoet voor de vrede gehouden. Kinderen van de
Sint-Gillisparochie stappen in een processie van Sint-Gillis, via de Komvest naar de Markt. Op diverse
vaandels en borden wordt Onze-Lieve-Vrouw aangeroepen om vrede te brengen (afbeelding ter
illustratie: zie bijlage).
Welke conflicten zijn er vandaag de dag aan de gang in de wereld?
Kennen de leerlingen acties die burgers tegen die conflicten ondernemen om aan diegenen die
beslissen te laten zien dat zij geen oorlog willen?
Betogingen (vb. manifestatie tegen oorlog in Syrië) - Bezettingen van pleinen (vb. bezetting Tahrirplein
Egypte) - Benefietconcerten voor slachtoffers (vb. concert voor Oekraïne)... (afbeeldingen ter
illustratie: zie bijlage).
Kennen de leerlingen (burger)organisaties die lobbyen voor mensenrechten en vrede?
Vb. Amnesty International - avaaz.org – Human Rights Watch – Liga voor Mensenrechten – Vlaams
Vredesinstituut – Tumult vzw (voorheen Jeugd en Vrede) ...
Zelf in ACTIE! (25’)
Wat kunnen jongeren vandaag doen om hun leeftijdsgenoten te sensibiliseren voor vrede?
Dat gaan jullie nu bedenken!
Verdeel de leerlingen in groepjes van maximum 4 leerlingen per groepje.
Elk groepje bedenkt een aantal ideeën voor anti-oorlogsacties op maat van leeftijdsgenoten. Dit
kunnen acties zijn in het kader van de herdenking van WOI of een of ander hedendaags conflict.
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Welke inhoud/boodschap willen de verschillende groepjes aan hun leeftijdsgenoten meegeven?
Op welke manier gaan ze hun verhaal ‘verpakken’ zodat het aanslaat bij andere jongeren?
Dit zijn alvast enkele voorbeelden van mogelijke acties ter inspiratie:
• Een betoging zoals bijvoorbeeld deze manifestatie voor vrede in Gaza: https://www.youtube.com/
watch?v=sxiXvuFGa98
• Een online of virale actie zoals bijvoorbeeld deze in de Filippijnen gestarte actie ‘selfie for peace’:
http://www.rappler.com/move-ph/53493-selfie-peace-agreement-philippines
• Een ‘flashmob for peace’ zoals bijvoorbeeld deze: https://www.youtube.com/watch?v=9moi_o5PDJQ
• Een videoclip voor vrede zoals bijvoorbeeld: http://www.dailymotion.com/video/xb1hsg_hilight-tribepeace-videoclip_music
• Een monument voor vrede ontwerpen zoals je er op deze website een aantal kan zien: http://
weburbanist.com/2008/05/16/12-compelling-monuments-dedicated-to-peace-reversing-the-typology-of-the-war-memorial/
Laat de groepjes hun ideeën voor acties met elkaar uitwisselen. Misschien kunnen de beste ideeën
ook echt uitgevoerd worden?

Deze les voor andere leeftijdsgroepen
Deze les is ook geschikt voor de 3de graad secundair onderwijs.
Wanneer je deze les aan jongere leerlingen geeft (3de graad B.O. of 1ste graad S.O.) kan je best
zelf een actueel conflict voorstellen (aan de hand van afbeeldingen of videobeelden) waarvoor je dan
samen met de leerlingen ideeën voor sensibiliseringsacties kan bedenken.
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Universele verklaring van de rechten van de mens
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VN Blauwhelmen
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Kinderstoet voor vrede
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Betoging tegen de oorlog in Syrië
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Burgers bezetten het Tahrirplein in Caïro, Egypte (9 februari 2011)
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Benefietconcert voor de diplomatieke missies voor Oekraïne
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