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Doelgroep 
CAFARD:

3e graad SO

Filmfiche op 
het smartboard!
www.filmfiches.be

De digitale en visuele 
filmfiche bij CAFARD is ide-
aal om de filmbespreking 
klassikaal via je smartboard 
te starten. Je vindt er de film-
trailer, interviews, beelden en 
interessante quotes. Een han-
dige aanvulling op de lesmap 
- je vindt een fiche bij alle 
films uit het aanbod!

FILM EN  
EDUCATIE...

... in het vertoningscircuit van 
Lessen in het donker, in het kader van 
Filmfestival MOOOV, ter gelegenheid 
van een workshop verzorgd door Jekino 
of van een een film in de klas... 

Het medium film kreeg een plaats 
in het lessenpakket van heel wat scho-
len, daarom zorgen wij graag voor een 
degelijke programmatie en pedagogi-
sche omkadering. We maken jaarlijks 
een pittige selectie van een 30-tal films 
uit het afgelopen seizoen, organiseren 
op heel wat plaatsen vertoningen en 
zorgen voor kant-en-klare lesmappen 
voor een boeiende verwerking in de 
klas. Daarbij spelen we in op de eind-
termen en ontwikkelingsdoelen. 

In elke lesmap streven we naar een 
filmtechnische en inhoudelijke benade-
ring van de film en focussen we op één 
filmterm. 

CAFARD
www.lesseninhetdonker.be
www.jekino.be 
www.mooov.be

Alle YouTubefragmenten 
staan op één afspeellijst: you-
tube.com/lesseninhetdonker. 

Naast de extra’s via de 
filmfiche, vind je op de af-
speellijst van CAFARD alle 
fragmenten waar de lesmap 
naar verwijst.

Deze lesmap is een samenwerking 
tussen Lessen in het donker en de 
Provincie West-Vlaanderen (Netwerk 
Oorlog en Vrede, www.west-vlaanderen.
be/vredeseducatie).

http://www.filmfiches.be/
http://www.lesseninhetdonker.be
http://www.mooov.be
http://youtube.com/lesseninhetdonker
http://youtube.com/lesseninhetdonker
http://www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie
http://www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie
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INFOFICHE

TECHNISCHE KAART 
Animatiefilm, België, 2015, Nederlands - Frans gesproken en ondertiteld, 85 
min.

Regie: Jan Bultheel 
Scenario: Jan Bultheel
Muziek: Hans Helewaut
Producer: Arielle Sleutel (Tondo Films) 
Acteurs: Wim Willaert (Jean Mordant), Dinara Drukarova (Jelena), Sebastien 
Dewaele (Victor), Maarten Ketels (Guido) en Benoit Gob (Edouard)
Release: 23/09/2015

SYNOPSIS
1914. Terwijl Jean Mordant de wereldtitel worstelen behaalt, wordt zijn jonge 
dochter Mimi in Oostende verkracht door Duitse soldaten. Jean zweert dat 
hij het onrecht zal wreken en neemt dienst in het prestigieuze ACM-korps, 
de allereerste tankdivisie ter wereld. Zeer tegen zijn zin wordt hij meegesleurd 
in een odyssee rond de wereld. Deze dramatische reis zal zijn wereldbeeld 
voorgoed hervormen.

DE FILM ONLINE
Website van de film: www.cafard.eu 
Facebookpagina: www.facebook.com/pages/Cafard/505169789497469?fref=ts

Kopieer deze infofiche voor je leerlingen. Zo zijn ze meteen goed voorbereid 
op de voorstelling! Ook voor je collega’s die de leerlingen vergezellen, kan dit 
een handige leidraad zijn.

VOOR JE NAAR DE FILM GAAT!
Bekijk zeker de making of en de trailer voor je naar de film vertrekt. 

Meer info over het speciale productieproces van deze animatiefilm lees je 
verder in de lesmap.

http://www.cafard.eu
http://www.facebook.com/pages/Cafard/505169789497469?fref=ts

http://www.cafard.eu/making-of
http://www.cafard.eu
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REGIE EN 
PRODUCTIE

REGISSEUR JAN BULTHEEL
Jan Bultheel (°1959) maakte 16 jaar lang met zijn eigen productiehuis “Pix & 

Motion” reclamespots. In het nieuwe millennium spitste hij zich toe op creatief 
werk voor theater- en dansgezelschappen en maakte hij voor Ketnet en TF 1 de 
animatiereeks “Hareport”. CAFARD is zijn eerste animatielangspeelfilm.

PRODUCER ARIELLE SLEUTEL
Arielle Sleutel studeerde aan het HRITCS en begint haar carrière met het 

regisseren van bedrijfsfilms en productiewerk. Later maakt ze ook reclamespots 
en eind jaren ’90 is ze medestichter van Music And Sound Design Associates. 
Sinds 2002 is ze actief als producer van documentaires en fictiefilms. In 2013 
richt ze samen met Jan Bultheel “Tondo Films” op om CAFARD te kunnen 
realiseren.

ANIMATIEFILM VOOR VOLWASSENEN
Een animatiefilm voor een volwassen publiek komt minder vaak voor. 

Toch zijn er soms weldoordachte artistieke redenen om een bepaald verhaal 
in animatiestijl te vertellen in plaats van via live action (reguliere films met 
klassieke decors en acteurs). Er is momenteel zelfs een ’nouvelle vague’ binnen 
het Europese circuit van interessante animatie auteursfilms voor volwassenen.

Bepaalde animatiefilms zijn niet (alleen) geschikt voor kinderen door het 
thema van de film, de moeilijke verhaallijn, expliciet of matuur taalgebruik, 
seks- of geweldscènes enz. Enkele voorbeelden van animatiefilms die niet 
gemaakt werden met een piepjong publiek in het achterhoofd zijn MARY 
AND MAX van Adam Elliot, CORPSE BRIDE van Tim Burton, PERSEPOLIS 
van Vincent Paronnaud en Marjane Satrapi en THE WIND RISES van Hayao 
Miyazaki. De eerste drie titels zijn terug te vinden in de filmdatabank van 
Lessen in het donker (met lesmap). Bekijk de trailers van deze films via ons 
YouTube-kanaal.

Zoek je nog meer voorbeelden van animatiefilms? Check verschillende 
categorieën via deze link.

 

DE UITDAGINGEN VOOR DE REGISSEUR
Jan Bultheel: 

“Er zijn drie redenen waarom ik deze film heel graag wou maken. De 
eerste is de inhoudelijke uitdaging. Een beklijvend en existentieel verhaal. Een 
dramatisch en empathisch hoofd-personage midden in een scharniermoment in 
de geschiedenis van Europa die nu nog - honderd jaar na datum - ons collectief 
wereldbeeld tekent.

Ten tweede is ‘Cafard’ een artistieke uitdaging om u tegen te zeggen. Maar de 
beperking die we onszelf hebben opgelegd is natuurlijk ook de grote troef van het 
project. We waren op zoek naar een nieuwe artistieke vorm, een nieuwe manier 
van animatiefilm maken. 

De derde reden waarom ik graag deze film wilde maken is om te bewijzen dat 
het kan. Dat het mogelijk is om als kleine regio in een klein landje toch een 
betekenisvolle bijdrage te leveren aan de Europese animatiefilmproducties. Om 
nu net niet deel te nemen aan de absurde rat-race om met steeds meer middelen, 
steeds complexere animatiefilms te maken met steeds ingewikkelder technisch 
stunt- en vliegwerk. Back to basics. Een goed verhaal, simpel verteld.”

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61Ysul9KcthqBQnSCgEgsTfA
http://www.timeout.com/newyork/film/the-100-best-animated-movies-by-type
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DE GEBRUIKTE TECHNOLOGIE
De film werd gemaakt via ’Mocap’ of Motion Capture. De techniek bestaat 

al langer dan vandaag. Grote Hollywoodproducties, zoals AVATAR, LORD 
OF THE RINGS of PLANET OF THE APES, maakten er reeds gebruik van. 
De beschikbaarheid van steeds snellere computers, massieve dataopslag en 
goedkopere software maakt dat Mocap nu ook gebruikt kan worden voor 
producties met een minder groot budget. 

Jan Bultheel: “Met de nodige dosis out-of-the-box thinking hebben we een 
originele en eigenzinnige workflow opgezet. De combinatie van acteurs, mocap-
technologie, eenvoudige low-poly models, een pop-up studio, een goede snuif jong 
talent en heel wat gezond verstand maakt dat we met een minimaal budget een 
langspeelfilm met internationale ambitie hebben kunnen produceren.”

De acteurs dragen een aansluitend pak waar reflecterende markers op zitten. 
De studio is uitgerust met tientallen camera’s die infrarood licht uitsturen en 
de reflectie ervan op de markers detecteren. Doordat verschillende camera’s 
dezelfde markers capteren kan de computer de exacte plaats van de markers in 
de fysieke ruimte berekenen. Op die manier wordt de beweging van de acteur 
geregistreerd en getransponeerd in een virtuele computer ruimte.

Het is pas achteraf dat de animatiefiguur over de beweging van de acteur 
heen wordt gezet. Wat toelaat aan de regisseur om decor en licht te plaatsen 
in functie van de scène en vooral om de camera en de montage af te werken in 
functie van het dramatische spel van de acteur.

Omdat er tijdens de opnames geen decorstukken, kostuums of make-up, licht 
of camera aanwezig zijn op de set, kunnen de acteurs zich volledig concentreren 
op de dramatische inhoud van de scène.

Jan Bultheel: “Tijdens onze opnames was de spanning dikwijls te snijden en was 
de inleving van de acteurs in hun personage totaal. Deze intense momenten, daar 
draait deze film om.”

CAFARD is dus in essentie een acteursfilm met echte acteurs, met archaïsche 
taal en dramatische dialogen. Deze werkmethode is in principe niet 
verschillend van die in het theater. Daarom werd er vooraf geen storyboard 
gemaakt. Bultheel wilde geen keurslijf creëren waarbij de acteurs time-slots 
invullen. Alle verdere cinematografische afhandeling van de scènes stond in 
functie van het acteursspel en niet omgekeerd. 

Na de opnames met de acteurs werd aan iedere scène een specifieke artistieke 
laag toegevoegd: het uitpuren van de compositie, het zoeken naar de juiste 
kleur, het perfecte kader en de adequate camerabewegingen. 

Kijktip!
De regisseur en de acteurs over de making-of van CAFARD:  

http://www.cafard.eu/making-of.

http://www.cafard.eu/making-of
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Opdracht: maak zelf een korte animatiefilm
Met behulp van de app ‘Paper Camera’ (gratis op iTunes, € 2,49 via 

Google Play) vorm je een foto of video om tot een tekening of tekenfilmpje. 
Gebruik tablets of smartphones. Laat de leerlingen in kleine groepjes van drie 
of vier werken. Bespreek vooraf samen een aantal korte scènes uit de film 
die nagespeeld kunnen worden. De leerlingen zetten samen het scenario op 
papier en bespreken hoe ze het zullen aanpakken (dialogen, camerastandpunt 
...). Twee of drie leerlingen ‘acteren’, de derde filmt. De eerste keer worden 
de acteurs gewoon gefilmd, de volgende keer gebruikt de cameraman/
vrouw een zelfgekozen animatiestijl. Toon alle resultaten (voor en na) op 
het smartboard en bespreek het effect van de toegevoegde filter op de sfeer, 
de gezichtsuitdrukking, de lichtinval… Vraag de cameramannen/vrouwen 
waarom ze voor die bepaalde filter gekozen hebben.

Een handleiding over de app vind je hier. Of zoek op YouTube ‘Paper Camera 
- JFDP Labs’.

WAT IS EEN STORYBOARD?
Het storyboard is een verzameling uitgetekende shots van scènes uit een 

filmscript zoals de regisseur ze voor ogen heeft. Ze zijn bedoeld om de acteurs 
en de crew te helpen een beeld te krijgen van hoe de scène eruit moet komen te 
zien. Een storyboard bestaat doorgaans niet alleen uit tekeningen, maar ook uit 
geschreven informatie over de personages, het perspectief van de camera en een 
korte beschrijving en de duur van elk shot. Sommige regisseurs houden zich 
strikt aan dit storyboard terwijl andere het enkel gebruiken als uitgangspunt en 
zich verder laten meeslepen door de inspiratie van het moment.

Het storyboardproces komt oorspronkelijk uit de animatiefilm. Gezien 
het arbeidsintensieve productieproces van animatie is het belangrijk om op 
voorhand exact te weten wat er gaat gebeuren, zodat er geen onnodig werk 
wordt verricht. Vandaar dat men de film ruwweg per shot visualiseert via het 
storyboard, zodat aanpassingen makkelijk mogelijk zijn. Vaak vertrekt men bij 
animatiefilm ook vanuit een visueel storyboard, in plaats van een geschreven 
script.

Opdracht: maak zelf een storyboard
Je vindt alle info over hoe je te werk gaat via deze link. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Aw6jEVnE2o
http://hobby-en-overige.infonu.nl/diversen/90941-filmen-zelf-een-storyboard-maken.html
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DE ANIMATIESTIJL
De stijl van de film is niet mainstream en springt meteen in het oog. 

Sommige mensen moeten  even wennen aan de hoekige vormen. Maar hoewel 
de personages vrij ruw getekend werden, slaagt Bultheel er toch in om sterke 
emoties en karakterevoluties te tonen en zo het publiek intens te laten meeleven 
met alle gebeurtenissen tijdens hun oorlogsreis. 

Jan Bultheel: “In de allereerste plaats is dat een bewuste artistieke keuze. Ik hou 
nu eenmaal van krachtig gesneden lijnen en van stevig gesculpteerde vormen. 
Mijn voorbeelden hierin zijn José Munoz, een Argentijnse striptekenaar en Ashley 
Wood, een Australische graphic novel kunstenaar. Maar ook als ik zelf teken komt 
dat er gewoon zo uit… Aan de andere kant is het ook een statement. De hoekige 
maan in de groene nachthemel in het begin van de film toont duidelijk aan dat 
we hier niet gekozen hebben voor een klassieke look.

Binnen de internationale animatiefilmproductie is er een soort rat-race aan de 
gang om de films steeds realistischer te laten lijken. De laatste producties uit 
Hollywood zijn staaltjes van pure technische perfectie. Daar wordt dan ook jaren 
op gewerkt met immense ploegen van 3D- artiesten en CGI ingenieurs. Bomen, 
gras, haren, kleren, lichtreflecties, wind, stromend water, stormen op zee ... het ziet 
er allemaal even fantastisch uit. Bij CAFARD zijn we net het tegenovergestelde 
gaan doen: simpele vormen, simpele vlakke kleurvlakken die eerder suggereren 
dan alles letterlijk invullen. De verbeelding van de kijker moet de maan zelf 
invullen als hij een hoekige cirkel ziet in een groen gekleurde achtergrond.”

En ook het kleurgebruik is opmerkelijk, met veel felle kleuren en onnatuurlijke 
kleurkeuzes (zoals een gele hemel of een paarse zee). De kleurkeuze bepaalt 
heel sterk de sfeer van de film en de emoties tijdens bepaalde scènes.

Jan Bultheel: “Ik ben helemaal zot van kleuren. Dat is werkelijk mijn 
focus. Ik heb gemerkt dat de combinatie van bepaalde kleuren ook echt een 
emotionele impact heeft. Dat is natuurlijk niet nieuw. De Impressionisten 
hebben er hun handelsmerk van gemaakt. En ook in de cinema zijn er tal 
van voorbeelden waar de regisseur en dan vooral de cameraman gebruik 
maakt van filters en gekleurd licht om een scène de nodige dramatiek te geven.  
Bij CAFARD heb ik geprobeerd om dat emotioneel kleurgebruik tot het uiterste 
door te drijven. Een donkerbruine nachtlucht geeft de scène in Brest een erg 
onheilspellend cachet, als een voorbode van wat komen gaat. De luchtige scène waar 
Jean en Jelena elkaar ontmoeten in het kamp heeft een oranjegele lucht die net die 
hoop en die sprankel lente vertelt waar Jean op dat moment nood aan heeft. Ook 
de ‘skintones’, de huidskleur, vormen een voortdurende focus. De huidskleuren 
van de personages verschillen subtiel van scène tot scène. Dezelfde close-up 
met een andere skintone vertelt een totaal ander verhaal. Maar ook de zwart-

wittekening op de texturen evolueert mee doorheen het verhaal. De personages 
worden ouder, hebben steeds meer meegemaakt en dat zie je op hun gezicht. 
Dus er zit wel degelijk een logica in. De kleuren volgen de dramatische 
spanningsboog van de personages. Maar ook de cameravoering en de montage 
doen dat. Het is de combinatie van al deze elementen die een bijzondere drive 
geven aan de film.”
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Opdracht: zelf een kleurenpalet samenstellen
Het kleurenpalet bepaalt in grote mate de sfeer van een film, website, 

brochure… Deze oefening leert ons aan te voelen hoe we de juiste kleuren 
kunnen kiezen. 

1. We starten met een eenvoudige onlineopdracht, zodat de leerlingen begrijpen 
waar het om draait. Surf naar http://www.degraeve.com/color-palette/. Open 
een nieuw tabblad in je browser en ga naar Google Afbeeldingen. Kies een 
onderwerp, bijvoorbeeld ‘tank’ of ‘yourt’. Je klikt op één van de foto’s die 
verschijnen. Daarna kies je ‘Afbeelding bekijken’ (rechts naast de foto). De 
url die bovenaan verschijnt kopieer je naar de Color Palette Generator van 
Degraeve. Tenslotte klik je op het grijze vakje ‘Color-Palette-ify!’ en er 
verschijnen vijf kleuren die bij deze afbeelding passen, telkens in een matte en 
felle variant. 

2. Er wordt klassikaal een nieuwe foto gekozen, die we vooraan in de klas 
projecteren. Iedereen moet nu individueel (of in kleine groepjes) vijf kleuren 
kiezen die bij deze foto aansluiten. Laat de leerlingen hiervoor gebruik maken 
van de website www.pantone-colours.com. Overloop de nummers die iedereen 
gekozen heeft. Stemmen ze overeen of niet? 

3. In het offlineluik maken we een papieren moodboard. Het enige dat je 
daarvoor nodig hebt is een vel papier of een stuk karton, een schaar, lijm en een 
stapel tijdschriften. Als je een printer hebt, kun je uiteraard ook afbeeldingen 
van internet halen. Let ook op de compositie. De bedoeling is om tot een 
collage van kleuren, patronen en plaatjes te komen die past bij een vooraf 
gekozen scène uit de film, bv. de scène waarin Jean Jelena voor de tweede keer 
ontmoet. Vergelijk de resultaten en laat de leerlingen hun keuze motiveren. 

http://www.degraeve.com/color-palette/
http://www.pantone-colours.com


8

HET TAALGEBRUIK
Uit een drang naar authenticiteit liet Jan Bultheel alle personages hun 

eigen taal spreken: de Russen, Chinezen, Mongolen, Amerikanen en 
Oostendenaars… daarom spreken de hoofdpersonages plat Oostends en geen 
algemeen Nederlands. 

Jan Bultheel: “Alles komt uit het ‘Oostends woordenboek’ van Roland Desnerck. 
Mijn bedoeling was vooral om een doorgedreven authenticiteit te creëren 
in de dialogen. In het begin van de twintigste eeuw bestond er nog niet zoiets 
als algemeen beschaafd Nederlands en iedere stad sprak zijn eigen dialect. De 
spraakverwarring in het Belgische leger moet bij momenten immens zijn geweest. 
Roland is een zeer gekende en kleurrijke Oostendse figuur, die al van in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw met bandrecorder en notaboekje rond is getrokken bij 
Oostendse vissersfamilies om alle oude uitspraken en gezegden te noteren. Zijn 
woordenboek is dan ook een onschatbare bron van de meest hilarische maar ook 
de meest wrange en vulgaire volkse uitdrukkingen. In voorbereiding op de mo-
cap opnames hebben we verschillende keren met hem en de cast samengezeten 
om scène per scène door de tekst te gaan. Wim Willaert, Sebastien Dewaele en 
ikzelf zijn zelf van de kust, dus dat was erg plezant. Maar een simpele dialoog als 
‘Mimi is in positie. De Duitsers hebben haar volgedraaid.’ daar zouden wij niet 
alleen zijn opgekomen. Dat staat allemaal in Rolands woordenboek.”

WIST JE DAT...
… cafard het Franse woord is voor kakkerlak en ‘avoir le cafard’ de Franse 
uitdrukking voor heimwee hebben?

… Jan Bultheel voor de brieven van Jean aan zijn dochter Mimi inspiratie 
opdeed door het lezen van vele soldatenbrieven uit WO I? 

… voor alle gebouwen en straten die in de film voorkomen (Oostende, New 
York, Kiev, Harbin of Vladivostok) Jan Bultheel foto’s uit die tijd opzocht en 
verzamelde in een “director’s moodboard”, zodat ook de acteurs en de animatie 
ploeg konden volgen?

… de mo-cap opnames met de voltallige cast drie weken duurden en 
plaatsvonden in een studio in Angoulême, Frankrijk?

… er van het begin van het script tot de afgewerkte film iets meer dan drie en 
een half jaar aan CAFARD werd gewerkt?

… er ook een Graphic Novel gemaakt werd? CAFARD van Seppe van den 
Berghe en Amira Daoudi (Lannoo, 2015).  

Roland Desnerck en zijn ‘Oostends woordenboek’ Fragment uit de Graphic Novel van Seppe van den Berghe en Amira Daoudi
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HET VERHAAL 
EN DE PERSONAGES
REACTIES VERZAMELEN BIJ DE LEERLINGEN

Laat de leerlingen na de film hun eerste reacties uiten om hun filmervaring 
onder woorden te brengen. Je kan hen eenvoudig stimuleren door vragen te 
stellen. 

• Was de film wat je ervan had verwacht? Waarom (niet)? 
• Zou je de film nog eens willen bekijken? Waarom (niet)? 
• Wat vond je van de animatiestijl? Deed die je ergens aan denken? 
• Hoe zou je het verhaal van de film in drie zinnen aan je vrienden vertellen? 
• Zijn er nog steeds dingen die je je afvraagt na afloop van de film en zo ja, 
welke en waarom? 
• Wat heeft je tijdens de film verrast? Was er ook iets wat je voorspelbaar vond? 
• Wat was volgens jou het belangrijkste moment uit de film? Wat is er toen 
gebeurd en waarom was dat zo belangrijk?

HET VERHAAL
Het verhaal is geïnspireerd 

op de avontuurlijke reis van het 
Belgische elitekorps ACM tijdens 
WO I, neergeschreven in het boek 
“Reizigers door de Grote Oorlog. 
De odyssee van een Belgisch 
pantserkorps 1915-1919” van 
August Thiry en Dirk Van Cleemput 
(Davidsfonds, 2008). Deze editie is 
niet meer verkrijgbaar, maar n.a.v. 
de film werd het boek herwerkt en 
heruitgegeven bij Houtekiet (2015): 
“King Albert’s Heroes” van August 
Thiry and Dirk Van Cleemput.

Leestip! Op de website van de film kan je het verhaal nog eens nalezen. 
(http://www.cafard.eu/nl/movie)

DE PERSONAGES
Alle personages uit de film zijn fictief, maar Jean Mordant is gebaseerd 

op Constant Le Marin uit Luik, meervoudig wereldkampioen worstelen. Zijn 
jonge neef Guido werd geïnspireerd op Julien Lahaut, één van de stichtende 
leden van de KPB (Kommunistische Partij van België). Hij is vooral bekend als 
de persoon die op 11/8/1950 tijdens de eedaflegging van Koning Boudewijn 
“Vive la République” zou geroepen hebben en een week later werd vermoord. 
In september 1915 vertrokken zij allebei, samen met 340 andere vrijwilligers, 
op deze onwaarschijnlijke reis rond de wereld. 

Jean Mordant
Oostendenaar Jean Mordant wordt in 1914 in Argentinië wereldkampioen 

worstelen. Ondertussen wordt zijn dochter Mimi in Oostende verkracht 
door Duitse soldaten. Mimi’s moeder stierf in het kraambed en tijdens Jeans 
afwezigheid woont ze bij haar tante. Jean keert halsoverkop terug naar Oostende 
om bij zijn dochter te zijn. Om wraak te kunnen nemen op de Duitsers beslist 
hij, samen met Victor en Guido, in dienst te gaan bij het prestigieuze ACM-
korps. Zonder op voorhand de impact ervan te kunnen inschatten, beginnen 
zij aan een dramatische odyssee rond de wereld. Jean is geen held, hij gaat 
gebukt onder de oorlog, hij heeft verdriet om wat zijn dochter werd aangedaan 
en hij wil eigenlijk alleen maar snel naar huis terugkeren.

“Altijd samen, samen tot het einde.”

http://www.cafard.eu/nl/movie
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Jan Bultheel over Jean Mordant: “Hij is niet de meest geletterde en belezen figuur. 
Hij is een worstelaar, opgegroeid in een volkse wijk in Oostende en uitbater van 
een volks sportcafé. Het is treffend voor zijn personage hoe hij in zijn brieven 
stuntelt en stottert met de woorden om eigenlijk zijn diepste emoties uit te 
drukken, zijn liefde en zijn verlangen naar zijn dochter.”

Victor
Victor is de trainer van Jean en zijn trouwe vriend. Hij is pragmatisch en 

haalt Jean, als hij overmand wordt door emoties, telkens terug naar de realiteit. 
Bij aanvang van het verhaal lijkt Victor voor Jean te zorgen, hij is zijn steun en 
toeverlaat. Echter, naarmate de oorlog zijn tol eist, keren de rollen om en moet 
Jean voor Victor zorgen. Victor raakt gewond tijdens een gevecht en net als hij 
aan de beterhand is, wordt hij aangevallen door een beer.

Jan Bultheel over Victor: “De idee om Victor door een beer te laten aanvallen 
is pure fictie en  een onverwachte wending in het scenario. Net als ze vertrokken 
zijn uit de hel van Kiev en alles weer begint goed te gaan, gebeurt dan dit. Iets 
wat niemand verwacht, zeker Victor zelf niet. Het cynische van deze scène is dan 
ook dat het zijn dood wordt, niet als heldhaftige oorlogsheld, gesneuveld voor 
het vaderland, maar stomweg aangevallen door een wilde beer. Heel exotisch 
maar ook heel banaal. Wat echter wel echt gebeurd is, is het feit dat een ACM- 
soldaat zelfmoord heeft gepleegd, net voor ze terug in Bordeaux aankwamen. Dat 
was de echte inspiratie voor de dood van Victor. Vier jaar lang weg van huis, de 
hele wereld rond geweest en net voor de thuiskomst zelfmoord plegen. Dat is pas 
drama.”



11

Guido
Guido is het jonge neefje van Jean. Hij vertrekt onervaren en nog groen 

achter zijn oren naar de oorlog. Maar de vele gebeurtenissen en ervaringen, 
veranderen hem snel. Wanneer in oktober 1917 de Russische revolutie 
losbarst, wordt er gemoord, geplunderd en verkracht. Geconfronteerd met 
zoveel onrecht raakt de jonge Guido in de ban van het communisme. Op 
zijn aanstoken sluit het ACM een akkoord met de bolsjewieken en worden 
de pantsers geruild voor een trein naar het oosten. In Vladivostok raakt hij 
nog meer gefrustreerd wanneer zijn Chinese vriendin niet mee aan boord mag 
voor de oversteek naar Amerika. Eenmaal daar aangekomen is hij volledig 
vervreemd van zijn oom.

Jelena
De Russische verpleegster Jelena brengt een menselijke, warme toets aan 

het harde frontleven. Er groeit een innige vriendschap tussen Jean en Jelena die 
uiteindelijk uitmondt in een liefdesrelatie. De verleiding om in Amerika een 
nieuw leven op te bouwen met Jelena is groot, maar Jean kiest er uiteindelijk 
toch voor om terug te keren naar Oostende. 
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HET BEGIN VAN DE FILM
Na de proloog gaat het verhaal van start met een stukje uit de balletvoorstel-

ling “Le Sacre du Printemps” van Les Ballets Russes, naar een choreografie van 
danser Vaslav Nijinsky op muziek van de Russische componist Igor Stravinsky. 
Het stuk geldt als een van de meest revolutionaire werken van de 20ste eeuw. 
Het was zowel qua muziek als choreografie onconventioneel. Het stuk kwam 
voort uit kunstenaar Nikolaj Rjorichs belangstelling voor primitieve culturen. 
Het ballet bestaat uit twee delen: “l’Adoration de la Terre” (De aanbidding van 
de aarde) en “Le Sacrifice” (Het offer). De première vond plaats op 29 mei 1913 
in het Théâtre des Champs-Elysées in Parijs en was verre van succesvol. Al 
direct na de eerste noten kwamen delen van het publiek in opstand. Voor- en 
tegenstanders gingen zelfs met elkaar op de vuist. Het ballet kon enkel uitge-
danst worden doordat inderhaast opgetrommelde gendarmes enige rust in de 
zaal herstelden.

Het stuk staat in deze film helemaal op z’n plaats, omdat het aanzien kan wor-
den als een metafoor voor de militairen die ‘hun duivels oproepen’ om oorlog 
te gaan voeren.

scène uit “Le Sacre du Printemps”

Vaslav Nijinsky
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Opdracht: op zoek naar controversiële kunst
Kunst verlegt grenzen. Wat in 1913 veel stof deed opwaaien, daar kijken we 

nu niet meer van op. De ongewone ritmische accenten en vele maatwisselingen 
in de muziek waren ongewoon voor die tijd. Ook de ruwe choreografie, 
waarbij de dansers met hun lichaam schudden en met hun voeten stampten 
was ongezien en voor veel mensen de noemer ballet onwaardig. Je kan hier 
een fragment bekijken, vanaf 6’46”. Vergelijk dit stuk met een stukje ‘klassiek’ 
ballet uit die tijd om de controverse beter te begrijpen: Yekaterina Geltzer and 
Vasiliy Tikhomirov.

Ga op zoek naar andere (of recentere) voorbeelden in binnen- en buitenland 
van kunstenaars die met hun werk stof deden opwaaien. Zoek zowel in 
podiumkunsten, beeldende kunst, muziek als film. Bespreek klassikaal waarom 
een bepaald werk als controversieel wordt ervaren (tijdsgeest, godsdienst, 
cultuur en tradities…).

Voorbeelden:

Zowel de beeldende kunst als het podiumwerk van Jan Fabre veroorzaakten 
al meer dan eens ophef. Tijdens Jan Hoets openluchtexpo in Gent “Over 
the Edges” (2000), bekleedde hij de zuilen van de Gentse universiteitsgevel 
met duizenden plakken gerookte ham. In 2012 ontstond er opnieuw een 
controverse toen er, in het kader van zijn filmproject “De schoonheid van de 
krijger”, katten op de trappen van het Antwerpse stadhuis omhoog werden 
gegooid. De katten werden niet opgevangen en vielen daardoor hard met hun 
rug op de traptreden.  

Beeldend kunstenaar Wim Delvoye zorgde dan weer voor controverse met zijn 
Cloaca, een installatie uit 2000 die het menselijk spijsverteringsstelsel nabootst. 
De getatoeëerde varkens van zijn Art Farm zijn levende kunstwerken. Dit 
project wordt door vele dierenliefhebbers en -organisaties veroordeeld.

Ook de grensverleggende Frans-Argentijnse regisseur Gaspar Noé schuwt 
de controverse niet. In zijn film IRRÉVERSIBLE uit 2002 zit een vanuit één 
camerastandpunt gedraaide, negen minuten durende verkrachtingsscène. 
Voor zijn nieuwste prent LOVE (2015), over de seksuele relatie tussen een 
jongen en twee meisjes, provoceert hij met een poster waarop een naakte borst 
en ejaculerende penis te zien zijn.

HET EINDE VAN DE FILM
Opdracht: schrijf een epiloog

Wat gebeurt er volgens jou na de slotscène en waarom? Schrijf zelf een 
epiloog of nawoord over de toekomst van Jean (in film vaak via geschreven 
tekst die op het einde over het scherm rolt of via vertelstem). Gaat Jean met 
zijn kleinzoon terug naar Jelena in Amerika, of blijft hij in Oostende? Of zie je 
nog andere mogelijkheden? 

Jan Bultheel over het slot van de film: “Het feit dat Jean helemaal alleen naar 
Oostende terugkeert en afscheid neemt van Jelena in New York is een heel bewuste 
scenario-technische keuze. Het toont aan dat hij, en hij alleen, een echte beslissing 
heeft genomen in zijn leven en een duidelijke keuze heeft gemaakt. En dat kan 
ik alleen maar duidelijk maken door hem helemaal alleen te laten terugkeren. 

Jean is fundamenteel veranderd op het einde van de film. Hij is vertrokken als 
een romantische idealist, een gevierde en populaire held, belust op wraak en 
heeft hiervoor zijn dochter achtergelaten in Oostende. Tijdens de film komt hij 
tot andere inzichten. Hij zegt het zelfs letterlijk: ’Jij schiet op mij, Ik schiet op 
u. En het resultaat is dat we allebei dood zijn.’ Zijn conclusie is dan ’Mensen 
deugen niet.’ Maar hij, Jean Mordant, deugt wel. Dat is zijn keuze op het einde 
van de film. De Duitsers hebben - figuurlijk - op hem geschoten door zijn dochter 
te verkrachten en hij heeft - letterlijk - teruggeschoten, door de Duitse piloot te 
vermoorden. Maar het heeft hem niet veel opgeleverd. Mimi is dood en hij heeft 
voor haar niets kunnen doen. Nu gaat hij terug om voor zijn kleinkind te zorgen, 
het Duitse bastaardkind. Zijn vroegere vijand is nu zijn kleinkind geworden, dat 
hij duidelijk alle liefde gaat geven en niet in de steek zal laten voor één of ander 
ideaal. Hoe het kan keren, niet?”

https://www.youtube.com/watch?v=M1w6cg5I10c
https://www.youtube.com/watch?v=Sc2VSZsBHCA
https://www.youtube.com/watch?v=Sc2VSZsBHCA
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SPAANSE GRIEP
De Spaanse griep waaraan Mimi gestorven is,  is een beruchte grieppandemie 

uit de jaren 1918-1919. Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 
100 miljoen levens (antibiotica bestond nog niet!), een aantal dat het totale 
dodental van WO I ruimschoots overtreft. Hoewel men het hier over de 
Spaanse griep heeft, ligt de oorsprong van de ziekte naar alle waarschijnlijkheid 
in de Verenigde Staten, waar een nieuw gemuteerd varkensvirus ontstond. 
Het werd Spaanse griep genoemd omdat kranten in Spanje, een neutraal land 
tijdens WO I, er het eerst over berichtten. 

In augustus 1918 had de helft van de Amerikaanse soldaten in Europa 
de ziekte: 43.000 mannen overleefden het niet. Dit is bijna de helft van het 
totaal aantal Amerikanen dat in Europa stierf, want aan het front vielen ca. 
50.000 doden. De ziekte sloeg snel over naar de andere legerkorpsen. Toen 
de oorlog in november 1918 eindigde en alle soldaten terugkeerden naar hun 
land, werden ze overal ter wereld feestelijk onthaald. Door deze wereldwijde 
massabijeenkomsten verspreidde het virus zich als een schokgolf. Men schat 
dat 20% van de toenmalige wereldbevolking besmet raakte, in totaal een half 
miljard mensen! En net zo snel als het kwam, verdween het virus ook weer: 
eind 1919 was het voorbij.

Epidemieën spelen een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis. Gedurende vele 
millennia was de natuurlijke bevolkingsgroei vaak ternauwernood voldoende 
om de gevolgen van regelmatig optredende epidemieën en hongersnood 
te herstellen. Beide hangen ook met elkaar samen, want ondervoeding 
vermindert de weerstand tegen ziekten en bevordert daardoor het optreden 
van epidemieën. Denk maar aan de pest tijdens de middeleeuwen (de Zwarte 
Dood). Recente voorbeelden van epidemieën: het SARS-virus (2002-2003 in 
China) en Ebola (2014 in West-Afrika).

Militair hospitaal tijdens de Spaanse griep.
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HISTORISCHE
ACHTERGROND

REIZIGERS DOOR DE GROTE OORLOG / KING ALBERT’S 
HEROES 
uit het boek van August Thiry en Dirk Van Cleemput
(projecteer de tijdlijn vooraan in de klas, via www.lesseninhetdonker.be/film-
aanbod/390/cafard)

Tijdens WO I wordt in Parijs een Belgische gevechtseenheid gevormd: les Autos-
Canons-Mitrailleuses (ACM). Dit elitekorps bestaat uit tien pantserauto’s bewa-
pend met een mitrailleur of snelvuurkanon en met een vierkoppige bemanning. 
Daarnaast zijn er ook nog cyclisten (fietsers) en motorrijders. 

Vierhonderd Belgische oorlogsvrijwilligers vertrekken uiteindelijk in 1915 naar 
het Russische front om strijd te leveren tegen de Duits-Oostenrijkse vijand. Ze ko-
men middenin de Russische revolutie terecht en beginnen daarna aan een moei-
zame tocht door Siberië, China naar Vladivostok. In de zomer van 1918 zijn ze 
daar ingescheept om uiteindelijk een triomftocht door de VS te maken.

WO I OF DE GROOTE OORLOG: AANLEIDING EN VERLOOP
(projecteer de tijdlijn vooraan in de klas, via www.lesseninhetdonker.be/film-
aanbod/390/cafard) 

- De aanleiding van de Eerste Wereldoorlog was de moord op de Oostenrijkse 
kroonprins Franz Ferdinand en zijn vrouw op 28 juni 1914 door een Servische 
nationalist.
- Tussen 1914 en 1917 ontstaat er een oostelijk front tegen Rusland en een wes-
telijk front tegen Frankrijk en Groot-Brittannië. Men verwacht een korte suc-
cesvolle oorlog, maar de bewegingsoorlog verzandt in een loopgravenoorlog. 
- Het keerpunt is 1917, wanneer de Russen uit de oorlog stappen (omwille van 
de revolutie in hun eigen land) en de Amerikanen deelnemen aan de oorlog. 
- Op 11/11/1918 eindigt de Eerste Wereldoorlog. 

Zie bijlage 1 voor meer duiding.

Aartshertog Franz Ferdinand en zijn echtgenoot op de dag van hun dood.

Het ACM-korps in De Moeren. De mannen zijn in de late lente van 1915 gelegerd in een paar 
grote hoeven nabij de Franse grens. 
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Opdracht: stippel het parcours van het ACM uit
Laat de leerlingen het parcours uitstippelen van vertrek tot eindpunt. Via 

deze opdracht kunnen  de leerlingen inschatten hoe uitgebreid het parcours 
was. Laat ze eventueel ook berekenen hoeveel kilometers er werden afgelegd. 
Gebruik hiervoor bv. Google Maps.

• In  december 1914 wordt in Parijs het keurkorps samengesteld.
• De lente van 1915 is een tijd van afwachten en verveling in het vastgelopen 
IJzerfront. De Russische kapitein Prezjbjano merkt de Belgische pantserwa-
gens op in de regio De Panne en wil ze laten overbrengen naar het Russische 
front. Koning Albert I gaat op dit voorstel in en schenkt ze aan de Russische 
tsaar.
• Op 21/9/1915 vertrekt de Britse cargo Wray Castle, die voornamelijk bedoeld 
was voor het vervoer van vee, uit Brest (een Franse havenstad). De karige rant-
soenen zorgen ervoor dat er muiterij uitbreekt en de groep een kwalijke repu-
tatie heeft bij aankomst in Rusland. 
• In december 1915 worden ze ontvangen door de tsaar in Sint Petersburg.
• In januari 1916 worden ze in Galicië (in het westen van Oekraïne) gestati-
oneerd, in het stadje Zbaraz. De militaire discipline verbetert, maar er ont-
staan nu ook problemen met de Joodse gemeenschap. De orthodoxe Joden 
worden er door de Belgen van het ACM zwaar gepest vanwege hun rare kle-
ding en ‘slordig’ uiterlijk. Tijdens het zomeroffensief van de Russen tegen de 
Oostenrijkers  vechten de ACM’ers met hun pantserauto’s in de voorste linies. 
Er sneuvelen enkele Belgen maar de ACM’ers boeken een klein succes als ze bij 
het stadje Zborov de vijand terugslaan. Constant le Marin verliest later wel zijn 
pantserauto, die zich vastrijdt in het prikkeldraad van de vijandelijke linies.
• Eind 1916 is het ACM ondergebracht bij de stad Tarnopol (vandaag: 
Ternopil). Eén keer krijgen ze bezoek van een Belgische militaire vertegen-
woordiger, waarna er 100 nieuwe Belgische vrijwilligers bijkomen. 
• Tijdens de Februarirevolutie zitten ze nog steeds in Galicië. De tsaar treedt af 
en de socialist Kernski wint. Daarna worden soldatenraden opgericht. 
• Begin juli 1917 komt er een laatste Russisch offensief, het Kerenski-offensief. 
Dat wordt een kleine ramp voor het ACM. In de frontsector bij het dorp 
Konjoechi (ten westen van Tarnopol) schakelt Oostenrijkse artillerie drie 
Belgische pantserauto’s uit en er vallen weer doden en zwaargewonden onder 
de Belgen.
• Na de Oktoberrevolutie, waarbij bolsjewieken aan de macht komen, breken 
er ook in Kiev in december 1917 gevechten uit tussen revolutionaire arbeiders 
en Oekraïense nationalisten. Begin februari 1918 nemen rode troepen Kiev in. 
De ACM-leden staan hun pantserwagens af aan de bolsjewieken en krijgen 
een trein in ruil.
• Februari 1918 vertrekken ze met hun trein uit Kiev naar Moskou en verder 
door Siberië naar de Chinese grens. Onderweg moeten ze meermaals zwaar 
onderhandelen met de rode sovjets in de steden langs de trans-Siberische 
spoorweg. De bolsjewieken willen  namelijk dat ze hun geweren en munitie 
afgeven, maar dat weigeren ze.  
• Eind maart 1918 hebben ze in Harbin (Mantsjoerije) wat vrije tijd en po-
seren ze met Japanse geisha’s. Daarna rijdt de trein verder naar Vladivostok.

Suggesties voor een klasgesprek over patriottisme
Nationalisme, patriottisme en de bereidheid te sterven voor je vaderland 

kan als één van de belangrijke oorzaken aangeduid worden van WO I. 
• Waarom gaan mensen vrijwillig vechten? 
•  Zijn er gelijkenissen tussen motieven toen en nu? 
• Was/is er in zo’n geval sprake van groepsdruk? 
• Stel dat hier opnieuw oorlog uitbreekt, zou jij je kandidaat stellen om mee te 
gaan op een dergelijke missie? 
• Sla hierbij de brug naar de Amerikanen die (vrijwillig) uitgestuurd werden 
naar Irak of Afghanistan bijvoorbeeld. Of naar jonge mannen van hier die zich 
in Syrië aansluiten bij IS. Waarom doen zij dat, wetende welke risico’s ze lopen? 
Zou jij zoiets doen voor je vaderland of voor je idealen? 

Het is belangrijk dat jongeren proberen te begrijpen waarom mensen bepaalde 
keuzes maken. Het is niet de bedoeling dat wij neerkijken op normen en waar-
den, die plaats- en tijdsgebonden zijn, zoals ‘Hoe dom om in de loopgraven te 
willen vechten’.

• Een Amerikaans troepentransportschip brengt ze eind april 1918 naar de 
Verenigde Staten.
• In de VS worden de ACM-militairen de speelbal van Amerikaanse oorlogs-
propaganda. De helden van Brave Little Belgium worden opgevoerd in tal van 
optochten in San Francisco, Chicago, Detroit en New York. Dit om de deel-
name van de VS aan WO I te verantwoorden. 
• Hun tocht eindigt in Bordeaux eind juni 1918. Een Franse pakketboot neemt 
ze daarna mee naar Parijs.
• Op 15 juli 1918 wordt het ACM ontbonden.
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Opdracht 1: focus op historische achtergrond

Eén grote oorlog, drie verhaallijnen

Maak met een groep leerlingen een fotocollage, waarbij je foto’s uit het per-
soonlijke verhaal van de ACM-militairen samenbrengt met foto’s uit het grote 
verhaal van WO I. Gebruik daarvoor deze online fotoalbums: 
ACM: https://goo.gl/photos/iycKaEVvUKMZPpAw5
WO I: https://goo.gl/photos/3bzmht2NZtAouzJy5
Gebruik bij het maken eventueel ook de technieken die je in het begin van deze 
lesmap terugvindt (animatiefilm, storyboard, kleurenpalet).

1. Maak aan de hand van de twee tijdlijnen (verhaal WO I, verhaal ‘Reizigers 
door de Grote Oorlog’), een persoonlijke tijdlijn van WO I met de foto’s, die 
jij interessant vindt. De tijdlijnen kan je downloaden op de website van Lessen 
in het donker.
2. Vertel daarna het verhaal / de feiten aan de hand van de foto’s door er tekst-
ballonnetjes bij te plaatsen. 
3. Verwerk dat in een mooie presentatie in PowerPoint of Prezi. 
4. Vergelijk vervolgens de resultaten in een klassengesprek met aandacht voor 
persoonlijke keuzes en motivaties, historische kritiek, beeldvorming en medi-
atisering. 

Opdracht 2: focus op één gebeurtenis

De Russische revolutie in 1917: voor- en tegenstanders

Getuigen hebben dikwijls geen zicht op het groter geheel, waardoor hun ver-
haal van de geschiedenis anders gekleurd wordt, net door hun persoonlijke 
beleving. Dit kan verrijkend zijn, maar dit toont ook aan dat geschiedenis in 
wezen subjectief is. Ze wordt altijd verteld door een persoon die tussen het 
heden en het verleden staat. 
Met enkele filmfragmenten als uitgangspunt kan je discussiëren over het com-
munistische gedachtegoed. Ben je het eens met de sympathie die Guido voelt 
voor de bolsjewieken? Of deel je meer de bezorgdheid van Helena over de re-
volutie? 
Deel de klas op in twee groepen. Aan de hand van de volgende dialogen uit 
de film, bedenkt de ene groep argumenten vóór het communisme terwijl de 
andere groep zich uitspreekt tégen het communisme. 

(00:40’) Dialoog tussen Guido en Jean:
Guido : “Het gaat niet goed met de oorlog. Het front is in elkaar aan het storten. 
Lenin, in Sint-Petersburg, wil Rusland herverdelen en de soldaten moeten niet 
meer gaan vechten. Hij wil het land afpakken van de rijke stinkerds, aan de boe-
ren geven en de fabrieken aan de werkmensen.” 
Jean : “Geloof jij dat nu echt?”
Guido : “Russen zijn werkmensen en boeren. Hoe zou je zelf zijn? Ze moeten niet 
meer gaan vechten, je mag naar huis gaan en ze krijgen een stukje grond zonder 
pacht.”
Jean : “Ik ga je eens iets zeggen van die Lenin. Daar ga je niet veel meer van ho-
ren. En de bolsjewieken die zijn hier nog niet.”

De Belgische pantserauto Minerva op de markt van Dendermonde, augustus 1914. 

https://goo.gl/photos/iycKaEVvUKMZPpAw5
https://goo.gl/photos/3bzmht2NZtAouzJy5
http://www.lesseninhetdonker.be/filmaanbod/390/cafard
http://www.lesseninhetdonker.be/filmaanbod/390/cafard
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(00:48’)  Helena leest een propagandabriefje van de bolsjewieken voor: 
‘Het bezit is niet meer persoonlijk, maar van iedereen.’

(00:54’) Helena is bezorgd om haar familie, die symphatiseert met de tsaar: 
‘Niks is nog zeker in deze zotte oorlog. Moskou brandt. De universiteit van 
Moskou is met de grond gelijk gemaakt. Bolsjewieken fusilleren professoren. 
Bolsjewieken houden niet van intellectuelen.’ 

Wat is communisme?
Communisme is een samenleving zonder sociaaleconomische tegenstellingen. 
De opkomst ervan ontstond als een reactie op de sociale wantoestanden in de 
19de eeuw. Het communisme was radicaal. Karl Marx riep de arbeiders op 
tot een wereldrevolutie, die het kapitalisme zou vernietigen en een einde zou 
brengen aan de klassenstrijd tussen rijken en armen. Het doel was een samen-
leving zonder klassen, staatsgrenzen en privébezit. In Rusland vonden deze 
ideeën veel gehoor door de onwil van de tsaar om het land te democratiseren, 
de erbarmelijke omstandigheden van de arbeiders en de boeren en de chaos 
en de nederlagen tijdens WO I. De aanhang van de communisten groeide en 
in oktober 1917 grepen ze de macht onder leiding van Lenin. Rusland kreeg 
vanaf deze Russische revolutie een nieuwe naam: de Sovjet-Unie.

Sla de brug naar het heden: 
•  Welke landen zijn vandaag communistisch? Bijvoorbeeld Cuba.
• Welke kenmerken van communisme vind je in deze landen terug? In ons 
voorbeeld Cuba: gratis geneeskunde, gratis onderwijs, geen vrijheid om te rei-
zen, een straatveger verdient er evenveel als een dokter, het leven speelt zich af 
op straat, de solidariteit is er heel groot…
• Wat voor positieve zaken uit het communisme missen wij in een kapitalis-
tisch land? 
• Welke negatieve kanten van het communisme zijn te mijden? 
•  Zijn er in onze maatschappij ‘klassenverschillen’? 
•  Hoe of in welke vorm? 
• Wat bepaalt tot welke ‘klasse’ je behoort? (je inkomen, je diploma, het soort 
huis waarin je woont, of je arbeider of bediende bent? …) 
Dit is tegenwoordig zeker niet meer zo duidelijk afgelijnd maar er bestaan nog 
sociale verschillen en die hebben vaak ongewild een invloed op je toekomst. 
Bekijk via deze link een kort stripverhaal van Toby Morris (striptekenaar, 
Nieuw-Zeeland) dat het debat over privileges op gang kan trekken.
Op deze webpagina wordt een simpele oefening over privileges uitgelegd om 
toe te passen in de klas.

http://thewireless.co.nz/articles/the-pencilsword-on-a-plate
http://www.buzzfeed.com/nathanwpyle/this-teacher-taught-his-class-a-powerful-lesson-about-privil#.faJDoVeWDK
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Opdracht 3: focus op één scene

De Amerikaanse triomftocht van de Belgen!?

Bij deze opdracht vergelijken we een scène uit Cafard met een historische bron: 
de doortocht van het ACM-korps door Amerika, met o.a. een zwart-wit ani-
matiefilmpje met Amerikaanse nieuwsberichtgeving. 
Historische bron: ‘Reizigers door de Grote Oorlog’ of ‘King Albert’s Heroes’.

Citaat ‘Reizigers door de Grote Oorlog’: 

Majoor Osterrieth is Belgisch militair attaché in Washington. Hij heeft als taak 
de Amerikaanse betrokkenheid bij WO I te verhogen door een golf van patri-
ottisme op gang te brengen in de Verenigde Staten. De ACM-militairen zijn 
daarvoor ideaal. Hij houdt krijgshaftige dankredes in San Francisco, waarin hij 
de Belgen als helden ophemelt. 
‘Net zoals deze soldaten vecht België en lijdt het ontberingen, maar het blijft zich 
moedig gedragen en het zal doorvechten tot de laatste barbaar is weggeveegd 
van Belgische bodem.’ Even later stuurt hij evenwel een bericht naar de ambas-
sadeur dat het ‘omwille van ernstige reden van discipline’ onmogelijk is om 
het voorgestelde reisprogramma doorheen de Verenigde Staten uit te voeren. 
De ACM-militairen mogen zich enkel vertonen in grote steden. Zo is het ge-
makkelijker om de vrouwen en kinderen die met hen meereizen verborgen te 
houden. De militairen zouden anders de indruk wekken een zigeunerkaravaan 
te zijn in plaats van een gedisciplineerde militaire eenheid.  

(1:14:30) Scène uit CAFARD over de triomftocht in mei 1918 in San Francisco:

1. a) Zien we de militairen opdraven als marionetten in het spektakel  
 dat de Amerikaanse oorlogspropaganda op touw zet? Ja / nee 
 b) Houdt de regisseur rekening met deze feiten? Geeft hij met andere  
 woorden een genuanceerd beeld van de werkelijkheid? Ja / nee 
 c) Mocht dit niet zo zijn of te weinig uit de verf komen, welke dialoog  
 tussen Jean en Guido zou jij toevoegen om deze ‘triomftocht’ meer te  
 kaderen?
  Jean : ‘Ik voel me niet goed bij deze parade.’ 
  Guido : ‘Dit is toch ongelooflijk. Mensen applaudisseren voor  
  ons. We zijn helden! Ze willen zelfs een handtekening.’ 
  Jean : ‘Snap je het dan niet? De Amerikaanse legerofficieren ge- 
  bruiken ons om nog meer soldaten te ronselen. Jonge kerels  
  worden enthousiast als ze ons zien en denken dat de oorlog één  
  groot avontuur is.’
  Guido : ‘En dat is het niet?’ 
  Jean : ‘Helemaal niet. Het is één lange, nutteloze lijdensweg ge- 
  weest. Ik was beter bij Mimi gebleven.’

2. De rol van het Amerikaanse CPI (Committe on Public information),  
 die de oorlogspropaganda coördineert, is daarbij heel groot.
 a) Hoe worden de Belgen opgevoerd? 
 b) Maak zelf een Amerikaanse propaganda-affiche, die het verhaal  
 van de ACM-militairen gebruikt, om Amerikanen te overtuigen mee  
 te stappen in WO I. 
 Inspiratie vind je op deze website: 
 http://histoforum.net/propaganda2/propaganda.htm  
 c) Maak een analyse van onderstaande Amerikaanse propagandapos- 
 ters uit WO I en let daarbij op de volgende punten:
 - Waarvoor wordt propaganda gemaakt?
 - Op welke personen of welke groepen richt de propaganda zich? 
 - Welke technieken worden gebruikt in deze affiches? Geef er telkens  
 één en leg uit.

http://histoforum.net/propaganda2/propaganda.htm
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Een overzicht van vaak gebruikte technieken in propagandaposters

SCHELDEN: De tegenstander wordt uitgemaakt voor alles wat slecht en lelijk 
is en wordt afgeschilderd als de verpersoonlijking van het kwaad, waarbij vaak 
wordt overdreven en gelogen. In dit rijtje past ook het aanwijzen van een be-
paalde groep als zondebok die overal de schuld van krijgt.

WAARDEN: Men doet een beroep op algemeen aanvaarde waarden zoals ge-
loof, hoop, liefde, eer, gezondheid, ouderschap, vaderlandslievendheid. 

TRANSFER: Een instituut of instelling met een goede naam (bv. de kerk of de 
staat) verbindt  haar gezag aan de boodschap, waardoor de poster meer auto-
riteit krijgt. Bij deze vorm van propaganda worden vaak symbolen gebruikt 
zoals het kruis of de nationale vlag. 

GETUIGEN:  In propaganda wordt vaak gebruik gemaakt van bekende per-
sonen met een grote reputatie, ook als hun autoriteit of deskundigheid zich 
op een totaal ander domein situeert. Zo maken bv. bekende zangers of acteurs 

reclame voor presidentskandidaten in de V.S., terwijl er geen reden is aan te 
nemen dat zij weten wat het beste is voor de V.S.

DE GEWONE MAN: Men probeert zich te vereenzelvigen met de ‘gewone 
burger’ en hoopt daarmee de sympathie van veel mensen te winnen. 

GROEPSGEVOEL: Hier maakt men gebruik van het feit dat mensen graag 
bij een groep horen, dat iedereen wil meedoen als de ander het ook doet. 
Symbolen, kleuren, muziek zijn daarbij erg handig. Zo wordt ingespeeld op 
het feit dat mensen al tot een bepaalde groep behoren (bv. katholieken of pro-
testanten, boer of leraar). Allerlei propagandatechnieken versterken op die 
manier gevoelens van haat of angst, vooroordelen of overtuigingen die binnen 
deze groepen al bestaan. 

ANGST: Je doet een beroep op angstgevoelens. Hitler bijvoorbeeld was een 
meester in het inspelen op angst onder de bevolking. 

EUFISMEN: Propaganda is vaak noodzakelijk in moeilijke situaties, zoals in 
oorlogstijd. In dat geval wordt er gebruik gemaakt van eufemismen, woorden 
die iets ergs minder erg laten lijken dan het in werkelijkheid is. 

HERHALING: Herhaling versterkt de boodschap. Vaak wordt er ook vanuit 
gegaan dat als je iets maar vaak genoeg herhaalt, iedereen het gelooft.

Opdracht 4: zijn de militairen helden?
De tragiek in het verhaal van deze groep militairen is dat het uiteindelijk 

niet zo’n heroïsche tocht geworden is. Het zijn geen helden, maar mensen, die 
probeerden WO I te overleven. 

Zie jij het korps als oorlogshelden? 

Jan Bultheel: “Nee absoluut niet. De hele film is er ook naar gebouwd om het idee 
van oorlog voeren als heldendaad te ontkrachten. Niemand komt als winnaar 
uit deze oorlog. Of uit gelijk welke oorlog trouwens. Dat is ook wat Jean zegt als 
eindconclusie: ‘Jij schiet op mij. Ik schiet op u. Het enige resultaat is dat we allebei 
dood zijn. Mensen deugen niet.’ De vrijwilligers die mee waren met het ACM 
waren zeker niet de ‘gewone’ voetsoldaten. Zoals aangegeven in het begin van 
de film was het ACM niet voor iedereen bedoeld. Het was de elite: jongens uit de 
hoge burgerij, van adel dikwijls, universitairen, industriëlen. Zij die de kennis en 
dus het geld hadden om met een ‘automobiel’ te rijden. Maar het waren ook een 
bende ongedisciplineerde avonturiers. Ze hadden lak aan bevelen en aan de over-
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sten. Daarom is het dikwijls tot onrust en kleine muiterijen gekomen. Dat staat 
ook allemaal in het boek van August Thiry. Ik heb daarvan alleen gebruikt wat 
essentieel was voor het verhaal van Jean Mordant. Op het einde van de film is 
het ook duidelijk dat het eigenlijk een bende ‘losers’ zijn. Vier jaar onderweg, op 
kosten van ... om dan totaal niets betekend te hebben in de oorlog. Na de oorlog is 
het ACM-avontuur dan ook met de mantel der liefde bedekt en in de vergeethoek 
geraakt.”

Vraag de leerlingen wat ze zelf vinden? Zijn de ACM-militairen helden? Zijn 
ze een elitekorps dat degradeerde tot voetvolk in de marge van het eindoffen-
sief? Hoe zou jij deze groep militairen omschrijven?

1. Het ACM-korps kijkt werkloos 
toe achter het IJzerfront.

Ja en nee, de focus ligt meer op Jean 
die terug wil naar zijn dochter, hier-

door komt ook het lange wachten 
ter sprake. 

2. De muiterij aan boord van de 
Britse cargo ’Wray Castle’ zorgt 

voor een kwalijke reputatie.

Nee, de muiterij op de boottocht 
omwille van slecht voedsel komt 

niet ter sprake. 

3. Er is in Sint-Petersburg amper 
belangstelling voor de ACM-

groep.

Nee, zelfs de tsaar die na een aantal 
maanden een kijkje komt nemen 
naar zijn cadeau, komt in de film 

niet aan bod. 

4. In Zbaraz zijn de verhoudingen 
met de Joodse gemeenschap niet 
goed, doordat ACM-militairen 

Joden onder druk zetten om hun 
persoonlijke bezittingen af te 

staan.

Nee, in een film kiest men dikwijls 
voor een ‘good fellow’ en een ‘bad 
guy’. Ook hier is dit heel duidelijk, 
Jean en zijn vrienden misdragen 

zich amper. 

5. Na de beschieting van een 
Oostenrijks verkenningsvliegtuig 
kennen ze een zware nederlaag 

met vele doden en zwaargewon-
den.

Ja, deze rampzalige aanval komt 
aan bod. 

6. Het ACM vlucht weg uit Kiev 
tijdens de Russische revolutie, 

maar er is onenigheid tussen de 
ACM-soldaten over de te nemen 
route, waardoor er een opstand 

komt.

Ja en nee, dit wordt hier verwerkt in 
het persoonlijke verhaal van Guido 
en Jean, die besluiten hun voertui-
gen achter te laten en met de trein 
naar de andere kant van de wereld 

te reizen.

Nee, dit komt niet ter sprake. De 
werkelijkheid is hier bijna filmischer 
dan het filmverhaal. Guido wil wel 

zijn Chinees liefje meenemen. 

7. Ze vertrekken met de trein naar 
Kiev. Er is een aparte wagon voor 

gehuwde koppels, want sommigen 
hebben onderweg echtgenotes 

gevonden.

8. In Harbin bezoeken de militai-
ren bordelen en sommige ACM-

leden deserteren.

Nee, er is geen sprake van desertie. 
Enkel Jean probeert het in het begin 
van de film via het strand van De 

Panne.  

9. Het Committee on Public Information 
stelt dat het ACM in Amerika is  ‘om 
deze troepenbeweging door de VS als 

propagandamiddel te gebruiken met de 
bedoeling een breder en diepgaander 
interesse op te wekken in de oorlog en 

alles wat er mee verband houdt.’

Ja en nee, er wordt een propaganda-
filmpje getoond, maar de bedoeling 

van dit filmpje komen we niet te 
weten. 

10. Een officier in Normandië stelt 
het scherp: ‘Rusland? Amerika? 

Wat zijn die daar gaan uitrichten?

Ja en nee, Jean besluit op het einde 
dat het allemaal voor niks is ge-
weest, maar we horen in de film 
weinig kritische uitlatingen van 

buitenstaanders, van mensen bui-
ten het ACM-korps.   

Komen deze feiten aan bod 
in de film?Feiten

Conclusie : Jan Bultheel maakt voor zijn verhaal CAFARD enkele keuzes. 
Welke keuzes maakt hij? Wat zou jij als regisseur weglaten of zeker wel ver-
tellen?
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INSTEEK VOOR
BSO/TSO/BUSO

Op de website www.nooitmeeroorlog.be zijn dagboekfragmenten van 
enkele ACM-leden verwerkt in profielpagina’s. Nodig je studenten uit om een 
profiel uit te kiezen, welke persoonsbeschrijving spreekt hen het meest aan?

Via de profielpagina’s komen de leerlingen meer te weten over het ACM-korps 
en WO I. Zo zijn ze (beter) voorbereid om de film samen te bekijken. 

Het werken met de profielpagina’s laat verschillende mogelijkheden van 
verwerking toe. Pik er één (of meerdere) uit die past (passen) bij jouw 
doelgroep. 

VISUEEL DAGBOEK
Zorg voor een filmcamera in een afgeschermde ruimte in de klas en laat de 

studenten aan de hand van een babbelbox reacties geven op wat ze net ontdekt 
hebben tijdens het lezen van de profielpagina’s van de filmpersonages. Als je 
leerlingen een eigen profiel hebben aangemaakt, kunnen ze hun filmpje erop 
plaatsen. Welke reacties krijgen ze? Is het duidelijk voor de andere lezers waar 
ze mee bezig zijn?

Tip: als je geen filmcamera ter beschikking hebt, kunnen de leerlingen elkaar 
in duo’s filmen met een smartphone.

TELLAGAMI: DIGITAAL EEN VERHAAL VERTELLEN BIJ EEN 
REEKS FOTO’S

Elke leerling kiest een foto van het ACM-korps uit ons online fotoalbum 
(zie pag. 17). Of zoek op internet een afbeelding uit de film. Laat je leerling er 
zelf bij vertellen waar de foto over gaat via de app ‘Tellagami’ (gratis voor Apple 
en Android). In Tellagami vertelt een digitale gids op de voorgrond van een 
foto wat er op de achtergrond te zien is. 
 
Tip: zoek via YouTube via de zoekterm ‘instructie Tellagami’ een korte presen-
tatie van de app. 
(bron: filmkanaal BS De Mozaïek Sint-Kruis Brugge, juf Nele Tilleman)

MORFO: EEN HISTORISCH FIGUUR VERTELT ZIJN VERHAAL
Zoek via internet een foto van een soldaat uit WO I (persoon in close-up, 

recht in de camera kijkend). Breng hem tot leven via de app ‘Morfo’ (gratis 
voor Apple, niet beschikbaar voor Android) en laat hem getuigen over het le-
ven aan het front.

Tip: zoek op YouTube via de zoekterm ‘hoe gebruik ik de app morfo’ en je 
krijgt een korte, duidelijke uitleg over de toepassing van de app. 
(bron: filmkanaal BS De Mozaïek Sint-Kruis Brugge, juf Nele Tilleman)

Tellagami App

Morfo App

http://www.nooitmeeroorlog.be
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GRAPHIC NOVEL
Maak je eigen stripverhaal van het levensverhaal van je personage. De 

studenten kunnen hier individueel of in (kleine) groepjes aan werken. Wat is 
belangrijk om te schetsen? Wat niet? Vergelijk eventueel de verschillende strip-
verhalen. Welke keuzes werden gemaakt? 
 

WEBQUEST
Maak je eigen webquest via http://webkwestie.nl of via PowerPoint. 

Een webquest is een internetpagina met een onderzoeksgerichte opdracht 
waarbij de informatie, in ieder geval voor een deel, afkomstig is uit bronnen 
op internet. Laat je leerlingen bv. de link zoeken tussen het verhaal van hun 
gekozen filmpersonage en de echte gebeurtenissen van het ACM-korps. 

Opbouw:
•  introductie: waar gaat het over?
•  taak: wat moeten we doen?
•  proces: hoe moeten we het doen?
•  bronnen: waar kunnen we het vinden?
•  evaluatie: waar moet het eindproduct aan voldoen?
•  conclusie: wat hebben we geleerd?
 

NA HET BEKIJKEN VAN DE FILM
Bevraag de studenten of ze profielen herkenden in de film. Wie is wie? (Tip 

voor de leerkracht: Jean is gebaseerd op Constant Le Marin en Guido op Julien 
Lahaut.) Herkennen de studenten nog figuren? Zolang ze het op een redelijke 
manier kunnen verwoorden zijn hier (behalve Guido en Jean) geen fouten 
mogelijk, daar de rest van de personages, rekening houdende met de histori-
sche achtergrond, ‘uitgevonden’ werden door de regisseur.

Jan Bultheel aan het woord: “De karakters van Victor en Edouard Van Coppenolle 
zijn puur fictief. Die zijn niet gebaseerd op bestaande of historische figuren. Victor 
had ik nodig om Jean een sparring partner te geven. Het is zijn trainer, manager 
maar ook zijn vertrouwenspersoon. Ik heb hem uitgevonden. Ook Edouard had 
ik nodig om het drama wat te vergroten. Edouard is de goeie, vrolijke, sympa-
thieke maat van Jean. Hoe sympathieker hij is in het begin hoe triester om hem te 
verliezen natuurlijk. Dus die twee personages zijn niet historisch. 
In de dramatische constructie van de film is het zo dat Jean omringd is door twee 
antagonisten: Victor en Guido. Waar Victor heel vastberaden, autoritair en sterk 
begint is Guido de slappe, onnozele paljas die door iedereen gelaakt wordt. Op het 
einde van de film echter is Victor de zwakke, onzekere, door berouw geknaagde 

verliezer en is Guido de sterke, vastberaden en zelfzekere volwassenen geworden, 
die onder Jeans vleugels vandaan is gekomen. De kruising van die twee dramati-
sche lijnen is heel doelbewust zo geschreven. Dus heeft ieder personage, historisch 
of niet, zijn dramatisch belang in de film.”

Constant Le Marin en Julien Lahaut

http://webkwestie.nl
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BIJLAGE:
MEER INFO OVER WO I
(visuele tijdlijn te downloaden via www.lesseninhetdonker.be/filmaanbod/390/
cafard)

Oorzaken van het conflict
• De aanleiding van de Eerste Wereldoorlog was de moord op de 
Oostenrijkse kroonprins Franz Ferdinand en zijn vrouw op 28 juni 1914 door 
een Servische nationalist. 
• De dieperliggende oorzaken waren de doorbraak van het nationalisme, 
spanningen in de Balkan en tenslotte ook economische spanningen. 
• De politieke spanningen tussen de naties zorgen ervoor dat er een 
wapenwedloop en militaire bondgenootschappen ontstaan: de centralen en 
de geallieerden.  
• De spanningen in de Balkan situeren zich vooral rond het feit dat 
Oostenrijk-Hongarije en Rusland graag willen uitbreiden en de 
Balkanvolkeren zich willen bevrijden van het Osmaanse (Turkse) rijk.  
• De strijd om de grondstoffen uit Afrika en het protectionisme van de naties 
zorgen ervoor dat ook de economische spanningen stijgen. 

Kenmerken
• De Eerste Wereldoorlog was een wereldoorlog, waarbij gans Europa, de 
bondgenoten en de kolonies betrokken waren.  
• Het is ook een  overgangsoorlog met moderne technieken zoals gifgas, 
tanks, mitrailleurs, duikboten, vliegtuigen… 
• De Eerste Wereldoorlog was vooral een oorlog waarbij iedereen 
ingeschakeld werd : mannen gingen naar het front en vrouwen werden 
dikwijls ingeschakeld in oorlogsindustrie. 

Gevolgen
• Duitsland moet de oorlogsschade betalen, verliest gebieden en moet zich 
ontwapenen. Deze zware herstelbetalingen zijn één van de oorzaken, die 
zullen leiden tot de Tweede Wereldoorlog. 
• Oostenrijk-Hongarije wordt gesplitst in twee republieken.  
• Om de wereldvrede te bewaren wordt de Volkenbond opgericht. Dit is de 
voorloper van de Verenigde Naties. 

• De socio-economische gevolgen voor Europa zijn enorm : verwoeste steden, 
landschappen, fabrieken, grote demografische verliezen en een enorme 
schuldenlast. De macht van Europa daalt hierdoor.  
• Een positieve evolutie is dat de massa op komt voor haar eigen belangen: 
het algemeen stemrecht en een nieuwe mentaliteit, waarbij ontspannen 
belangrijk wordt.  (drie keer acht uur: werken, ontspannen, slapen). De macht 
van de burgerij daalt hierdoor.  
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AANVULLENDE
INFORMATIE
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, NETWERK OORLOG EN 
VREDE

In 2002 besliste het provinciebestuur van West-Vlaanderen om alle 
initiatieven rond de oorlogsthematiek te verenigen in een provinciaal netwerk, 
“Oorlog en Vrede in de Westhoek”. Het initiatief wordt mee gedragen door 
partners in de Westhoek zelf (musea, verenigingen, lokale besturen, enz.). 
Tijdens de herdenkingsperiode 2014-2018 zet het netwerk volop in op het 
aspect “Leren uit oorlog”. Belangrijk daarbij is dat het verhaal van de oorlog 
omgebogen wordt naar een verantwoorde herinnering en een duidelijke 
vredesboodschap. 

Op de website www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie vind je het aanbod  
herinneringseducatie. De Toetssteen ‘14-’18, het Ganzenbordspel WO I en 
de Wegwijzer WO I zijn voor een breed publiek bedoeld. Daarnaast zijn er 
een aantal producten voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Bij 
twee educatieve producten hebben we een koppeling gemaakt met de film 
CAFARD: het tabletproject 14-herd18 en de website www.nooitmeeroorlog.
be. 

1. Educatief filmproject 14-herd18 op tablet met bijkomend 
personage Constant Le Marin

Het doel van het educatieve project is om leerkrachten en leerlingen aan de 
hand van een voorbereiding in de klas een overzicht te geven van wat er over 
WO I aanwezig is in de Westhoek en ze enthousiast te maken om een uitstap 
te plannen.  In het kader van de herdenking van WO I kunnen de jongeren 
zelf een filmproject maken rond een bepaald personage, waaronder ook 
Constant Le Marin. Daarvoor moeten ze bepaalde kritische en creatieve keu-
zes maken. Ze maken gebruik van de methodiek ‘digital story telling’. Ze leren 
daarbij historische foto’s analyseren, een scenario schrijven, een film maken 
met bijhorende muziek. Belangrijk is hoe ze hun verhaal vertellen, vanuit welk 
standpunt ze dit zullen doen.  Dit scherpt hun historische zin aan, maar deze 
vakoverschrijdende aanpak kan ook een stimulans zijn om een schoolproject 
rond WO I te organiseren. 

De provincie West-Vlaanderen ontleent gratis een koffer met 10 tablets met 
het filmproject erop. Het filmproject ‘14-herd18’ kan je terugvinden in de 
AppStore en de Google Playstore door ‘14-herd18’ in te typen.

Doelgroep? Leerlingen uit de 2de en 3de graad SO

Reserveren? Uitsluitend telefonisch op 050 40 76 76 (provinciale uitleendienst)
Er is een koffer beschikbaar in de uitleendiensten van Ieper en Brugge.
Inhoudelijke vragen? Mail naar heidi.timmerman@west-vlaanderen.be

2. Nooitmeeroorlog met profielpagina’s van ACM-leden
Deze website werd ontwikkeld door de provincie West-Vlaanderen. In dit 

project nemen getuigen je leerlingen mee doorheen het WOI-verhaal.
De kleuters leren Emma en Emiel kennen, aan de hand van een fotoverhaal, 
waarna zij zich vooral op het thema ‘conflict’ focussen. De leerlingen van het 
lager onderwijs duiken in het dagboek van Jerome Seynhaeve, met daarbij ho-
rende thema’s en uitbreidingen. Leerlingen van het TSO/BSO/BUSO gaan mee 
op wereldreis met het ACM-korps ter voorbereiding van de film CAFARD aan 
de hand van zes profielpagina’s.

Registreer, maak je keuze en ontdek het project! Wil je nog meer informatie, 
mail gerust naar nooitmeeroorlog@west-
vlaanderen.be of bel 051 51 93 65.

Dit project is niet locatiegebonden.

http://www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie
http://www.nooitmeeroorlog.be
http://www.nooitmeeroorlog.be
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3. DE GROOTE OORLOG DOOR KINDEROGEN

‘De Groote Oorlog door kinderogen’ is een samenwerking tussen de 
provincie West-Vlaanderen, projectvereniging BIE, CO7, stad Brugge, stad 
Kortrijk, Kidscam en Lessen in het donker. Voor dit project werden de han-
den in elkaar geslagen om 14 WO I-thema’s, te verfilmen door leerlingen.  De 
leerlingen (3e graad LO) maakten een eigen interpretatie van het thema en ko-
zen ook een bepaalde stijl waarin ze het filmpje maakten. Dit educatief pakket 
verzamelt deze filmpjes, aangevuld met achtergrondinformatie, filmanalyse 
en heel wat originele muzische suggesties. Deze handleiding werd ontwikkeld 
voor het (buitengewoon) basisonderwijs, maar is zeker ook bruikbaar in de 
eerste graad van het secundair onderwijs. 

Ben je op zoek naar meer inspiratie om je leerlingen zelf aan het werk te zetten? 
Neem dan zeker en vast een kijkje op deze website. Het is een platform met 
leuke tips om heel laagdrempelig met je leerlingen stopmotionfilmpjes te 
maken waarin je iets uit beeld laat verdwijnen, figuren laat aantreden enz. Aan 
de hand van korte introfilmpje en to-the-point duiding word je op weg gezet. 
Op de website staat ook een virtuele cinema! Post je filmpje op de site en het 
wordt online vertoond. 

Filmlab.be is een initiatief van het Europees Jeugdfilmfestival in samenwerking 
met Lessen in het donker en Jekino. 

HET FILMLAB

http://www.filmlab.be
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BRONNEN
Persmap CAFARD

Interview met Jan Bultheel, afgenomen door Lessen in het donker (juni 2015)

Wikipedia

Handboek Historia 5T, uitgeverij Pelckmans, 2008

‘Reizigers door de Grote oorlog’ van August Thiry en Dirk Van Cleemput, 

’De helden van koning Albert’ van August Thiry (voor de graphic novel 
‘Cafard’, uitgeverij Lannoo)

http://histoforum.net/propaganda2/propaganda.htm

www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie  

Provincie West-Vlaanderen, ‘Toetssteen 14-18’, 2013
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