Voorbereiding voor NT2 en OKAN

Bezoek expo Vreugde & Verdriet

Context voor de docent
De tentoonstelling Vreugde & Verdriet gaat over de lange bevrijding van Antwerpen 75 jaar geleden.
Na de bezetting worden Antwerpenaars nog geconfronteerd met verschillende uitdagingen zoals
tekorten, onveiligheid, slachtoffers en heropbouw. Er is niet alleen vreugde, maar ook veel verdriet.
Hoe gaan Antwerpenaars hiermee om en welke andere gevoelens razen nog door de stad? Volgende
gevoelens komen in deze voorbereiding aan bod:
- Angst
- Woede
- Spanning
- Beledigd
- Wraakzuchtig
- Ongelukkig
- Blij
- Hoopvol
- Opgelucht
Deze gevoelens komen ook terug in de tentoonstelling.
Heeft u nog vragen over deze voorbereiding of de expo? Mail info@vredescentrum.be
of bel 03 292 36 52.

Specifieke voorbereiding expo
Deze voorbereiding bestaat uit foto’s uit de tentoonstelling. Het zijn foto’s van belangrijke plaatsen,
mensen of gebeurtenissen uit de bezettingsperiode met implicaties voor de bevrijding.
De foto’s zijn vormgegeven als Facebookberichten met bijhorende emoties. Je kan er op verschillende
manieren mee aan de slag, afhankelijk van het niveau van de groep. Bijvoorbeeld:
1) Overloop de berichten. Indien afgedrukt: laat cursisten de berichten chronologisch plaatsen.
Bekijk en analyseer samen de foto’s en overloop de bijhorende vraag/vragen. Welke emotie
verbinden de cursisten met het bericht? En waarom? Bij elke foto geef je beknopte
achtergrondinformatie over de foto, kom eventueel samen met de cursisten tot deze informatie
door de juiste vragen te stellen. Willen cursisten hun reactie na de bespreking graag nog
aanpassen? Deze voorbereiding reikt alvast een aantal vragen aan. Vul zelf aan indien gewenst.
2) Cursisten gaan in groepjes aan de slag met een afgedrukt bericht. Ze analyseren de foto door de
vragen te beantwoorden in de infokader en vervolgens de bijhorende informatie te lezen.
Vervolgens vertelt elk groepje over hun foto. Ze kunnen bijhorende vragen aan de klasgroep
stellen en vervolgens informatie doorgeven. De cursisten plaatsen de verschillende berichten in
de juiste volgorde: van oud naar meer recent.
Voorbereiding:
Indien je voor optie 1 kiest:
Druk voldoende emotiestroken af voor alle cursisten (knip eventueel alle emoties los). Lees de
informatiekaders ter voorbereiding.

Indien je voor optie 2 kiest:
Druk de berichten af, druk de infokaders af en bundel het juiste bericht met de juiste informatie. Druk
voldoende emotiestroken af voor alle cursisten (knip eventueel los).

Inspiratie voor voorbereidende lessen over de Tweede Wereldoorlog
De tentoonstelling Vreugde & Verdriet gaat over de Antwerpse bevrijding. Om de bevrijding goed te
kunnen uitleggen is het een meerwaarde voor de cursisten om een notie te hebben van de bezetting.
Stad Antwerpen biedt kant-en-klare powerpointlessen aan over de Antwerpse bezetting voor
basisonderwijs. Afhankelijk van het niveau en de samenstelling van de NT2-klas, kunnen deze lessen ter
inspiratie dienen om de klas voor te bereiden op de expo.
https://www.antwerpenherdenkt.be/educatie/lespakketten

1) Foto tank op de Grote markt: 10 mei 1940. Waarom staat er een tank in Antwerpen?
Vragen
- Waar is deze foto getrokken? Herken je deze plaats?
- Waarom staat hier een tank?
- Is dit goed of slecht? Waarom denk je dat?
Welke emotie plaats je bij dit bericht?
Extra informatie over foto met de tank
De tank is van het Duitse leger. Het Duitse leger is in België. Er is oorlog tussen Duitsland en België.
Die oorlog begint op 10 mei 1940, de dag dat deze foto is gemaakt.
Er zijn Duitse soldaten in de stad. Er staat een tank op de Grote Markt.
De mensen zijn bang. Er zijn weinig mensen op straat. Het is gevaarlijk.
De mensen weten niet wat er gaat gebeuren. Zij zijn onzeker. Het is spannend.
Wil jij je emotie nog veranderen?

2) Affiche oproep voor Vlamingen om mee te vechten voor het Duitse leger: 1941. Is dit een
Duitse of een Belgische soldaat?
Vragen
-

Wie is deze man?
Wat gaat hij doen?
Gaat hij werken? Waarom denk je dat?
Gaat hij vechten? Waarom denk je dat?
Is hij boos of bang? Hoe voelt hij zich?

Welke emotie plaats je bij dit bericht?
Extra informatie over affiche
Het Duitse leger vraagt hulp. Zij zoeken Belgische mannen. Dit is een poster van het Duitse leger.
Het Duitse leger wil dat Belgische mannen meevechten in de oorlog. Niet iedereen wil dit. Sommigen
zijn bang. Sommigen zijn boos.
Soms willen mensen wel meevechten. Zij vinden het Duitse leger goed. Of zij vinden vechten
spannend. De Belgische man op deze affiche gaat vechten voor het Duitse leger. Hij heeft een Duits
legeruniform aan. Dit uniform is herkenbaar aan het symbool op de helm en de kraag.
Maar niet iedereen vindt het een goed idee dat Belgen meevechten. Zij vinden het Duitse leger de
vijand. Zij vinden oorlog gevaarlijk.
Wil jij je emotie nog veranderen?

3) Foto Jodenvervolging. Zomer 1942. Waar gaan deze mensen heen?
Vragen
-

Waar zijn deze mensen?
Wie zijn deze mensen?
Gaan deze mensen op reis? Waaraan zie je dat?
Worden deze mensen gearresteerd? Waarom denk je dat?
Hoe voelen deze mensen zich hier?

Welke emotie plaats je bij dit bericht?
Extra informatie over foto Jodenvervolging

Deze mensen komen uit Antwerpen. Het zijn mannen, vrouwen en kinderen. De mensen zijn Joods.
Zij zijn gearresteerd door het Duitse leger omdat ze Joods zijn. Zij zijn naar Mechelen gebracht, naar
de Dossin Kazerne. Hier worden ze op een trein gezet naar een gevangeniskamp. Het Duitse leger wil
alle Joodse mensen weg (uit België).
De mensen zijn bang. Zij weten niet wat er gaat gebeuren. Zij willen terug naar huis.
Het Duitse leger houdt hen gevangen. Het Duitse leger pakt hun spullen af. De vaders en moeders
mogen niet samen blijven. De kinderen blijven bij hun moeder.
Veel mensen worden vermoord/gedood in het gevangeniskamp.
Deze mensen zijn geen criminelen. Ze zijn gedood om hun religie en afkomst.
Wil jij je emotie nog veranderen?

4) Affiche verzetsman die Duitse soldaat slaat. Winter 1942. Waarom is deze man boos?

Vragen
-

Wie vecht met wie? Waaraan zie je dat?
Waarom is de man zonder uniform boos?
Is de man zonder uniform gevaarlijk of is hij een held?
Zal de soldaat terugslaan of zijn geweer gebruiken?
Hoe lossen beide mannen dit probleem op?

Welke emotie plaats je bij dit bericht?
Extra informatie over affiche verzetsman
De boze man is een Belg. Hij slaat een Duitse soldaat. Veel Belgen willen dat het Duitse leger uit
België vertrekt. Zij zijn boos en beledigd. Zij vinden het Duitse leger te streng en het hoort hier niet
thuis.
Het Duitse leger heeft veel regels. Het Duitse leger wil dat alle Belgen voor hun werken, vaak in
Duitsland. Het Duitse leger wil dat alle Joodse mensen naar de gevangeniskampen gaan. Het Duitse
leger wil het voedsel en geld van België hebben.
Sommige mensen verzetten zich/vechten hier tegen. Zij zijn boos. Zij zijn wraakzuchtig/ze voelen
wraak. Zij proberen het Duitse leger tegen te houden. Zij helpen Joden onderduiken/verstoppen. Zij
maken Duitse tanks en wapens kapot. Zij vertellen mensen hoe slecht het Duitse leger is.
Dit is heel gevaarlijk. Het Duitse leger vecht hard terug. Zij willen geen tegenstand. Ze arresteren en
straffen mensen die zich verzetten, soms doden ze hen.
Wil jij je emotie nog veranderen?

5) Foto geallieerde bommen op de haven. 1943. Waarom vallen er bommen op Antwerpen?
Vragen
- Waar komen de bommen op de haven vandaan?
- Wie laat deze bommen op de haven vallen? Het Duitse leger of het Amerikaanse en Britse
leger?
- Waarom wil iemand de haven van Antwerpen vernielen?
- Is dit het einde van de oorlog?
Welke emotie plaats je bij dit bericht?
Extra informatie over foto geallieerde bommen

In 1943 is het Duitse leger nog steeds in België. Veel Belgen zijn ongelukkig. Zij voelen zich niet vrij.
Het Britse leger en het Amerikaanse leger willen België helpen. Zij beloven dat alle Belgen weer vrij
zullen zijn.
Het Britse en het Amerikaanse leger proberen het Duitse leger bang te maken. Zodat ze vertrekken.
De Amerikaanse vliegtuigen gooien bommen op Antwerpen. De bommen landen op fabrieken van
het Duitse leger. De fabrieken zijn in de haven.
De bommen zijn niet voor de mensen in Antwerpen. Maar die zijn wel bang. Soms zijn zij boos. De
Amerikaanse bommen maken hun stad kapot.
Wil jij je emotie nog veranderen?

6) Foto bevrijding. 4 september 1944. Waarom zwaaien de mensen naar de tank?
Vragen
- Zijn de zwaaiende mensen blij, bang, nieuwsgierig, verward of opgelucht? Waaraan kan je dat
zien?
- Van wie is deze tank?
- Wat komt deze tank doen en waarom?
Welke emotie plaats je bij dit bericht?
Extra informatie over foto bevrijding

Er zijn veel mensen op straat. Ze staan op de Mechelsesteenweg in Antwerpen. De mensen juichen.
Zij zwaaien naar de tank. De tank is van het Britse leger. Het Britse leger helpt België. Het Duitse leger
moet weg.
De Antwerpenaars vieren feest. Zij zijn blij dat het Britse leger er is. Het is veiliger.
De mensen hopen dat hun leven beter wordt. Zij lachen. Zij dansen. Zij zijn hoopvol en opgelucht.
Wil jij je emotie nog veranderen?

7) Foto onderduikers. 1 oktober 1944. Gaat het goed met deze familie?
Vragen
- Hoe gaat het met deze mensen?
- Hoe voelen zij zich? Waaraan zie je dat?
- Zijn zij een familie? Waaraan zie je dat? Wie hoort bij wie?
Welke emotie plaats je bij dit bericht?
Extra informatie over foto onderduikers
De drie kinderen vooraan zijn broers en zus, ze hebben dezelfde jas aan. Hun moeder staat niet mee
op de foto, maar is in de buurt. Hun Joodse vader is in 1943 gearresteerd in Antwerpen, naar
Mechelen gebracht en van daaruit naar een gevangeniskamp gereisd.
De drie kinderen vooraan wonen bij de oude vrouw in Wuustwezel. De oude vrouw is niet hun oma.
Zij helpt hen. Zij is een lieve vrouw.
De jongen in het midden is André. Hij bewaart deze foto. André is een Joodse jongen. Het Duitse
leger wil alle Joden vermoorden.
De oude vrouw is niet Joods. De oude vrouw verstopt de kinderen 2 jaar op haar boerderij. Bij haar
zijn de kinderen veilig. De jonge vrouw is de kleindochter van de oude vrouw. Ze heet Godelieve en
zorgt mee voor de verstopte kinderen.
De oorlog is voorbij wanneer deze foto is gemaakt. Het Duitse leger is weg. De drie kinderen gaan
terug met hun moeder naar Antwerpen. Hun vader is gedood in het kamp.
Vandaag zijn André en Godelieve nog steeds goede vrienden.
Wil jij je emotie nog veranderen?

Emotiestroken

