II.4. Verwerking via kunst
reflectieve les - 1ste graad S.O.

Inhoud
Het leven in Brugge gaat rond mei-juni 1919 opnieuw zijn normale gang. Dat betekent uiteraard
niet dat op dat moment alle oorlogsschade aan gebouwen, de industrie, de handel, de landbouw, de
financiële situatie van de stadskas en de burger hersteld zijn. Ook de fysieke en mentale trauma’s van
burgers en soldaten helen slechts langzaam.
Kunstenaars vinden eigen manieren om kritiek te leveren en het oorlogsleed te verwerken.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt er veel geschreven. Bekend zijn de gedichten van de Britse
‘War Poets’. Ook soldaten, burgers en kinderen schrijven en tekenen hún oorlog op in dagboeken of
brieven.
Er nemen heel wat kunstenaars deel aan Wereldoorlog I . Velen sneuvelen, anderen verwerken hun
trauma’s en kritieken in hun kunst. Zo voel je de gruwelijke gedachten en spoken, weerspiegeld in de
donkere etsen van de Duitse kunstenaar Otto Dix. Ook bij Frank Brangwyn is dat het geval.
De dadaïsten en dichters zoals de Belgische Paul van Ostaijen, zijn zo verontwaardigd dat ze de kunst
een radicaal nieuwe start willen geven.

Doelstelling
De leerlingen leren het werk van kunstenaars die tijdens/na WOI actief waren kennen en vergelijken
dit met het werk van hedendaagse kunstenaars die via hun kunstwerken protesteren tegen oorlog en
geweld.
De leerlingen gebruiken het werk van deze kunstenaars als inspiratie voor het ontwerp van een eigen
anti-oorlog of anti-geweld-affiche.

Eindtermen
Eindtermen geschiedenis
De leerlingen
5 formuleren voor elk van de ontwikkelingsfasen van het gekozen referentiekader één fundamentele
maatschappelijke probleemstelling.
7 verduidelijken belangrijke kenmerken van onderscheiden maatschappelijke domeinen.
8 tonen aan dat er onderlinge verbanden en wisselwerkingen binnen en tussen die domeinen bestaan.
11 leggen ten minste één probleem uit in verband met mens en maatschappij waarmee die samenlevingen werden geconfronteerd.
14 maken het onderscheid tussen lokaal, regionaal, nationaal, Europees, mundiaal en hebben kennis van
de cultuur en geschiedenis van Vlaanderen.
17 kunnen informatie opzoeken over het verleden en het heden op basis van concrete opdrachten,
zoals raadplegen van inhoudstafels van handboeken, gebruiken van een geschiedenisatlas, opzoeken
van trefwoorden in referentiewerken, gebruiken van interactieve media, gebruiken van databanken.
19 eenvoudige tekstuele, auditieve, visuele en audiovisuele informatie ordenen inzake: tijdskader; ruimtelijk kader en dimensie socialiteit
25* leren belangstelling aan de dag leggen voor het historisch-cultureel erfgoed.
26* leren belangstelling aan de dag leggen voor de problemen van een samenleving
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Vakoverschrijdende eindtermen
De leerlingen
1 brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk;
2 kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren;
6 kunnen schoonheid ervaren;
7 kunnen schoonheid creëren;
17 toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten;
19 dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen;
25 stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen.

Voorbereiding
Informatie uit de inspiratiebundel die je best doorneemt als voorbereiding op deze les:
WOI in Brugge:
6.4 Verwerking van oorlog en trauma

Werkvormen
1. Kennismaking met kunstwerken/kunstenaars die tijdens/na W.O.I actief waren via voorbeelden en
afbeeldingen van hun kunstwerken.
2. Link leggen met hedendaagse kunstenaars die via hun kunstwerken protesteren tegen oorlog en
geweld.
3. In groepjes een ontwerp voor een anti-oorlog of anti-geweld-affiche maken: zelf foto’s of
tekeningen maken of bestaande afbeeldingen van internet plukken – tekst erbij verzinnen – alles bij
elkaar plakken tot een affiche.

Materiaal
Voorzie dat je de voorbeelden van kunstwerken van vroeger en nu (zie bijlage) kan tonen via print
of projectie.
Geef de leerlingen de opdracht om afbeeldingen (foto’s, cartoons …) over hedendaagse oorlogen
of conflicten te verzamelen en deze mee te brengen naar de klas.
Zorg voor materiaal om ontwerpen voor affiches te maken of laat de leerlingen dit meebrengen.
Het materiaal dat je nodig hebt, is afhankelijk van de gekozen werkwijze: papier, tijdschriften, kranten,
voorbeelden van sterk verschillende lettertypes (typemachine, handschrift, strakke en ronde letters, ...),
lijm, scharen, potloden, inkt, verf, penselen, stiften ….
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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 en dat de oorlog in de bezette stad Brugge een grote invloed had op het
dagelijks leven van de Brugse bevolking. Bekijk eventueel dit filmpje waarmee Brugge WOI herdenkt
en waarin het militaire belang van Brugge geschetst wordt: https://www.youtube.com/watch?v=IsBtGb-gvOw
Tijdens en na WOI leveren kunstenaars op verschillende manieren kritiek op de oorlog en/of
proberen ze via kunst het oorlogsleed te verwerken.
Kennismaking met kunstwerken/kunstenaars die tijdens of na W.O.I actief waren (10’)
Vertel kort iets over onderstaande kunstenaars/kunstvormen en toon de voorbeelden (zie bijlage).
Wat films zijn voor Vietnam en blogs voor hedendaagse conflicten, zijn gedichten voor de Eerste
Wereldoorlog. Bekend zijn de Britse ‘War Poets’. In 1917 dicht de Britse soldaat en ‘war poet’ Wilfred
Owen: ‘The old Lie: Dulce et decorum est/Pro patria mori’ – ‘Het is een leugen dat het goed en gepast
zou zijn voor je vaderland te sterven.’ Dát is ons beeld van de Groote Oorlog: een zinloze catastrofe.
Lange tijd heerste er echter een heel andere visie. Het uitbreken van de oorlog in de hete zomer van
1914 leidde zelfs tot duizenden juichende, patriottische verzen. Ook in de jaren daarna schrijven vele
soldaten en burgers gedichten over wat ze voelen, vrezen, liefhebben en verafschuwen. Het meest
bekende en populaire van al de oorlogsgedichten is zeker ‘In Flanders Fields’ van de Canadees John
McRae. Voorbeelden van gedichten over WOI: zie bijlage.
Meer oorlogsgedichten vind je in ‘Het lijf in slijk geplant’ van Geert Buelens. In deze bloemlezing
komen niet alleen de bekende Engelse war poets aan bod, maar ook Franse en Duitse, Russische en
Amerikaanse, Jiddische en Armeense dichters. Behalve de grote namen uit de Europese avant-garde –
Cocteau, Trakl, Van Doesburg, Achmatova – komen ook onbekend gebleven soldaten, verpleegsters of
burgers aan het woord; van Spanje tot Estland, van Turkije tot Ierland.
Er wordt ook veel geschreven en getekend in dagboeken of brieven, door soldaten, door burgers,
door kinderen. De Vlaamse schrijver Stijn Streuvels houdt tijdens WOI ook een dagboek bij:
‘In oorlogstijd’. Later wordt hem verweten dat hij in zijn dagboek niet elke Duitse bezetter als een
baarlijke duivel heeft afgeschilderd en zich zelfs positief heeft uitgelaten over enkele Duitse officieren.
De integrale tekst van ‘In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog’ door Stijn
Streuvels vind je op deze website: http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/
Heel wat beeldende kunstenaars nemen deel aan Wereldoorlog I. Velen sneuvelen, anderen
verwerken hun trauma’s en kritieken in hun tekeningen, prenten, schilderijen of beelden.
Zo voel je bijvoorbeeld de gruwelijke gedachten en spoken, weerspiegeld in de donkere kunstwerken
van de Duitse kunstenaar Otto Dix. Dix meldt zich bij het uitbreken van WOI in augustus 1914 als
vrijwilliger bij het Duitse leger, maar na 1918 toont hij in een aantal monumentale werken
onverbiddelijk zijn afschuw van de oorlog en de gevolgen daarvan: met lijken bezaaide slagvelden,
verwoeste dorpen, oorlogsinvaliden ...
De in Brugge geboren Britse kunstenaar Frank Brangwyn produceert meer dan 80 ontwerpen voor
affiches tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zijn affiche van een Tommy die met een bajonet een
vijandelijke soldaat aanvalt, lokt kritiek uit zowel in Groot-Brittannië als in Duitsland.
Voorbeelden van beeldende kunstwerken over WOI: zie bijlage.

4

Na WOI zijn de dadaïsten zo verontwaardigd dat ze de kunst een radicaal nieuwe start willen
geven. Om de schijnheilige waarden van de toenmalige ‘beschaafde’ wereld aan te vallen, gaan de
kunstenaars van dada via mengvormen van beeldende kunst, poëzie, theater en grafisch ontwerp
het artistieke gebeuren brutaal en schokkend bespotten. Ze willen geen kunst maken die enkel aangenaam is om naar te kijken of te luisteren. Ze willen de mensen niet meer plezieren, maar hen vooral
doen nadenken. “Wij, die dachten dat we beschaafd waren, zijn tot zo’n gruweldaden in staat.”, dat
willen ze de mensen doen beseffen. Doordat hun kunst er anders uitziet dan voordien en de mensen
doet schrikken, moet het publiek wel nadenken over wat ze zien. Kunstvormen die de dadaïsten veel
gebruiken zijn de collage, de assemblage en in de dichtkunst de nonsensgedichten die puur gericht zijn
op klankuitingen.
Voorbeeld van dadaïstische collage (zie bijlage): Dada siegt van Raoul Hausmann. Hausmann is één
van de oprichters van de dada-beweging, en naar eigen zeggen de ‘uitvinder’ van de fotomontage. In
een dada-tijdschrift zegt hij daarover hetvolgende: “Ik ben begonnen met het maken van composities
met knipsels uit kranten,posters en foto’s in de zomer van 1918. Ik bedacht het idee van de fotomontage tijdens een verblijf in de Baltische Zee in het dorp Heidebrink op het eiland Usedom. In
bijna alle huizen hing een gekleurde litho van een grenadier met op de achtergrond een kazerne. Om
dit algemene aandenken aan WOI te personaliseren, had men over het hoofd van de grenadier een
portretfoto gekleefd van de soldaat die in dat huis woonde. Het idee kwam als een blikseminslag: we
kunnen composities creëren die volledig zijn samengesteld uit fotoknipsels!”
Door bestaande beelden op een vreemde en onlogische manier naast elkaar te plaatsen, rebelleert
Raoul Hausmann tegen de heersende sociale en politieke orde en toont hij de toeschouwer een
wereld van chaos en revolutie.
Voorbeeld van dadaïstisch gedicht: Boem Paukeslag uit de bundel Bezette Stad van de Belgische
dichter Paul van Ostaijen (zie bijlage). Van Ostaijen was een radicaal activist (zie verklarende woordenlijst in inspiratiebundel). Hij werd in 1917 veroordeeld tot 3 maanden gevangenis voor deelname
aan een betoging tegen kardinaal Désiré Mercier. In oktober 1918 vluchtte hij naar Berlijn om aan een
gevangenisstraf te ontsnappen. Omwille van zijn medewerking aan de Antwerpsche Courant werd hij
nogmaals veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf. Deze straffen werden later kwijtgescholden.
In 1921 keerde hij terug naar België.
De gedichten uit Bezette stad staan in het teken van de Duitse bezetting van de stad Antwerpen,
thuisstad van de auteur, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Net zoals andere werken van de auteur heeft
de bundel bijzondere experimentele typografische kenmerken.
In de aanloop van en tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstonden heel wat oorlogsgerelateerde
liederen. Toch valt het op dat soldaten zelf eerder geneigd waren om hun terugkeer naar huis te
bezingen, zoals ‘Pack Up Your Troubles in Your Old Kit-Bag, and Smile, Smile, Smile’ dan over hoe men
moest vechten zoals in ‘Hunting the Hun’. Liedjes zoals ‘It’s a Long Way to Tipperary’ waren ook
populair. In ‘Oh! It’s a Lovely War’ zingt men overdreven enthousiast over de modder en de voedselrantsoenen van soldaten. Het is een anti-oorlogslied, vermomd als rekruteringsmuziek. Een laatste
anti-oorlogslied is ‘I Didn’t Raise My Boy to be a Soldier’. Het vrolijk deuntje verbergt de eigenlijke
dramatische inhoud.
Ook na WOI vormen de trauma’s en heftige emoties die de oorlog heeft voortgebracht een
inspiratiebron voor menig muzikant. De wreedheden die zich aan het front en in de bezette
gebieden hebben afgespeeld worden doorverteld, van generatie op generatie, van vader op zoon. Het
leeft nog het sterkst in de Westhoek, waar Willem Vermandere zijn ‘Duizend soldaten’ schreef en de
Tindersticks de soundtrack voor het In Flanders Fields Museum creëerden.
Voorbeelden en meer informatie over muziek die tijdens en na de oorlog gemaakt werd: zie inspiratiebundel hoofdstuk WOI Tips en Tricks – 5. Muziek
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Kunst en oorlog nu (5’)
Hoe geven kunstenaars vandaag vorm aan hun kritiek op de oorlog en het geweld in de wereld?
Bekijk bijvoorbeeld het werk (zie bijlage) van politieke cartoonisten zoals ZAK, de graffiti van Banksy
of het fotografieproject face2face van JR en Marco (Marc Berrebi) en interpreteer ze samen met de
leerlingen.
Ontwerp maken voor een ‘no more war/violence’ affiche (25’)
Verdeel de leerlingen in groepjes van maximum 3 leerlingen per groepje.
Laat hen de meegebrachte afbeeldingen over hedendaagse oorlogen en conflicten aan elkaar tonen.
De groepjes laten zich inspireren door de voorbeelden van kunstenaars van vroeger en nu die
in het eerste deel van de les besproken zijn en maken een ontwerp voor hun eigen anti-oorlog of
anti-geweld-affiche.
Laat de groepjes hiervoor zelf een eigen werkwijze bedenken een keuze maken uit één van
volgende werkwijzen:
Affiche met ‘woordbeelden’ (inspiratie: Paul Van Ostaijen)
Kies enkele woorden (uit een oorlogsgedicht – uit een krant of tijdschrift) die volgens jullie 		
goed uitdrukken wat oorlog is. Zoek naar manieren hoe je – zoals Paul Van Ostaijen – deze
woorden op een ‘beeldende manier’ kan schrijven. Ga voor elk woord op zoek naar een
passende typografie: Welk lettertype kies je? Hoe groot moeten de letters zijn? Hoe ga je de
letters zetten: naast elkaar, onder elkaar – in een bepaalde vorm …
Maak op de affiche een compositie met de verschillende ‘woordbeelden’ die je bedacht.
Dadaïstische collage (inspiratie: Raoul Haussmann)
Knip stukken uit (kopieën van) afbeeldingen die je aan oorlog en geweld doen denken.
Knip ook woorden of letters uit kranten of tijdschriften die je associeert met oorlog.
Maak een collage met de afbeeldingen en de woorden. Je kan er eventueel ook nog een
achtergrond of eigen elementen bij tekenen of schilderen. Plak alles bij elkaar tot een affiche.
‘Graffiti’-affiche (inspiratie Banksy)
Maak eerst de achtergrond voor je affiche. Kleef hiervoor een afbeelding/foto van
(de structuur van) een muur op een blad papier. Je kan deze achtergrond ook zelf schilderen:
door verschillende tinten grijze verf in transparante lagen over elkaar aan te brengen met een
spons kan je bijvoorbeeld de structuur van een betonnen muur suggereren.
Zoek in een tijdschrift, krant of op internet naar (figuratieve) afbeeldingen die je associeert 		
met oorlog en maak er zwart-wit kopieën van. Knip de figuren die je wil gebruiken uit.
Ga ook op zoek naar (abstracte) symbolen die je associëert met oorlog en/of vrede.
Combineer die beelden met de achtergrond tot een krachtige boodschap.

Deze les voor andere leeftijdsgroepen
Deze les is ook geschikt voor de 3de graad van het B.O. en voor de 2de graad van het S.O.
Als je deze les wilt geven aan oudere leeftijdsgroepen (2de en 3de graad van het S.O.) kan je de
leerlingen ook volgende creatieve werkvormen laten gebruiken om een uitdrukking te geven aan het
anti-oorlog/anti-geweld idee:
• De leerlingen maken een digitaal ontwerp voor hun affiche. Als jullie school niet over standaard
lay-outsoftware (vb. Adobe Indesign) beschikt, kan je Scribus – een gebruiksvriendelijk opensource
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programma voor lay-out en DTP (desktoppublishing) - gratis downloaden.
• Leerlingen maken een gedicht tegen oorlog/geweld geïnspireerd door een actueel conflict.
• De leerlingen maken een tekst voor een protestlied tegen oorlog/geweld geïnspireerd door 		
een actueel conflict. Ze kunnen de tekst op een bestaande melodie zetten of zelf een eigen 		
melodie bedenken. Eventueel kunnen ze ook nog een video-clip bij hun lied maken - vb. 1000 		
soldaten van Willem Vermandere: http://www.youtube.com/watch?v=FaTGICnM7bc
• De leerlingen bedenken een cartoon geïnspireerd door een actueel conflict.
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BIJLAGE:

Voorbeelden van gedichten over WOI

Bron: http://www.english.emory.edu/LostPoets/
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1. In Flanders Fields – John McRae
In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.
2. Dulce Et Decorum Est - Wilfred Owen
Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,
Till on the haunting flares we turned our backs
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
Of disappointed shells that dropped behind.
GAS! Gas! Quick, boys!-- An ecstasy of fumbling,
Fitting the clumsy helmets just in time;
But someone still was yelling out and stumbling
And floundering like a man in fire or lime.-Dim, through the misty panes and thick green light
As under a green sea, I saw him drowning.
In all my dreams, before my helpless sight,
He plunges at me, guttering, choking, drowning.
If in some smothering dreams you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,
His hanging face, like a devil's sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,-My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie: Dulce et decorum est
Pro patria mori.
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BIJLAGE:

VOORBEELDEN BEELDENDE KUNST WOI
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Kriegskrüppel - Otto Dix (1920)
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World War I British war bonds poster
Frank Brangwyn (ca. 1918)
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Gedicht ‘Boem Paukeslag’ uit de dichtbundel ‘Bezette stad’ - Paul Van Ostayen
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Dada collage van Raoul Hausmann
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BIJLAGE:

VOORBEELDEN HEDENDAAGSE KUNSTENAARS DIE KRITIEK LEVEREN OP OORLOG EN GEWELD
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Politiek cartoonist ZAK
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Banksy

17
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face2face - JR en Marco

In 2007 organiseerde JR, samen met zijn partner 'Marco' (Marc Berrebi), "de grootste illegale
fotografie-expositie ooit". Voor dit project trokken ze naar het Midden-Oosten om erachter te komen
waarom Palestijnen en Israëli's niet met elkaar overweg kunnen.
Na een week te hebben rondgetrokken, kwamen ze tot de conclusie dat de mensen aan weerszijden
van de grens op elkaar lijken "als tweelingbroers die zijn opgegroeid in verschillende families".
Om dit zichtbaar te maken, portretteerden ze Palestijnse en Israëlische mannen en vrouwen met
dezelfde beroepen, terwijl die gekke bekken trokken. Met een heel team plakten ze deze portretten
van twee taxichauffeurs, boeren, leraren, geestelijken etc. als enorme posters direct naast elkaar op in
het oog springende plekken in diverse steden aan beide zijden van de scheidingsmuur (en daarop).
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