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Les ideeën b i j  de weblog voor  lager  onderwi js  

Korte voorstelling van de personages van de weblog 

Fictieve personages 

Cécile Borgelioen en Remi Meerschaert zijn ontsproten aan de fantasie van jeugdauteur Karen Dierickx [°1975, Beveren-Waas]. 

Karen Dierickx heeft al verschillende historische jeugdromans op haar palmares staan waaronder De mooiste zomer van mijn leven, 

het vervolgverhaal Wat Niemand Weet en het boek De Grote Verliezer. De levens van de fictieve blogpersonages spelen zich af 

tegen de historische gebeurtenissen in Beveren en worden gereconstrueerd aan de hand van de WOI-archieven van de gemeente 

Beveren.  

Historische personages 

Fredericus De La Croix [1846-1923], Marie Cornet d’Elzius de Peissant [1871-1923] en Daniël Frans Struyf [1881-1953] zijn 

historische personages, mensen van vlees en bloed die echt bestaan hebben. Hun boeiende levensloop wordt dag per dag verteld 

aan de hand van authentieke egodocumenten [brieven, dagboekfragmenten en andere documenten] die berusten in het 

gemeentearchief en het Archief de Bergeyck [kasteel Cortewalle].  

 

Lesopdrachten 

te gebruiken in verschillende werkvormen: klassikaal, groepsopdrachten of individueel 

 Kruip in de huid van één van onze blogpersonages:  

Haal je beste acteertalent boven en speel één van onze vijf personages na. Breng zelf een getuigenis of geef je persoonlijke 

mening bij één van de wekelijkse getuigenissen. Toets nadien jouw mening aan die van je andere klasgenoten.  

 Een korte voorstelling [sociale achtergrond, karakterschets] van onze personages: 

 Cécile Borgelioen: jong tienermeisje, wel opgevoed en geboren in een rijk burgergezin, loopt school op een 

pensionaat voor rijke kinderen 

 Rémi Meerschaert: puberjongen, jongste zoon uit een groot en arm gezin, werkt als tuinhulpje op het landgoed van 

kasteel Hof ter Saksen, brengt als loopjongen allerlei boodschappen rond 

 Frans Struyf: soldaat bij de genie [specialist op het vlak van mijnen, bruggen en andere technieken], vecht aan het 

front, heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel, is verantwoordelijk en stipt, komt op voor zijn strijdmakkers, haat de 

Duiters, mist zijn familie en gezin 

 Gravin Marie Cornet d’Elzius de Peissant: van adellijke afkomst, woont met haar gezin en dienstpersoneel in kasteel 

De Lovie in Poperinge , schrijft brieven naar haar neef René die soldaat is in het Belgische leger  

 Fredericus De La Croix: pastoor van Haasdonk, is vooral bekommerd om het geestelijke welzijn van zijn 

parochianen, is zeer vroom en gelovig, blijft in Haasdonk wanneer anderen vluchten  

[voor meer inspiratie zie ook de biografische beschrijvingen] 
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 snuffel eens rond op zolder thuis, bij je grootouders of naaste familie. Je weet nooit of er tussen al die spullen echte 

historische [ego]documenten uit de Eerste Wereldoorlog verborgen liggen. En met wat geluk wordt jouw overgrootvader, - 

moeder of –oom één van onze nieuwe personages in de nieuwe rubriek Kortverhalen! 

 In welke tijdsperiode spelen de verhalen van de weblog zich af? Plaats het begin en einde van de Eerste Wereldoorlog op 

een algemene tijdsband. Duid op dezelfde tijdsband ook de geboortedata van jouw eigen ouders, grootouders en 

overgrootouders aan [vraag deze informatie thuis aan papa en mama]. Maak ten slotte een lokale tijdsband met belangrijke 

gebeurtenissen die tijdens de eerste oorlogsmaanden plaatsvonden in de omgeving van Beveren. E.T. Wereldoriëntatie 5.6. 

en 5.7.  

 Hoe beleefden kinderen deze gruwelijke oorlog en bezetting? Welke gevolgen had deze oorlog voor het gezin: wat gebeurde 

er met mama, papa, broer of zus? Denk je dat een wereldcatastrofe als de Groote Oorlog ook vandaag nog zou kunnen 

plaatsvinden [link met actualiteit]? Bespreek dit in de klas. [zie links: ‘Kinderen in bezet gebied’] E.T. Wereldoriëntatie 5.8 en 

5.9  

 Welke veranderingen bracht de bezetting van Beveren door Duitse soldaten met zich mee? De Duitsers legden in het 

bezette gebied een heleboel regels, geboden en verboden op. Geef voorbeelden aan de hand van de weblog. Waarin 

verschillen deze wetten en voorschriften met de regels die wij vandaag hanteren? E.T. Wereldoriëntatie 3.2 

 Reageer op de berichten van onze blogpersonages  

 

Workshops aangeboden door de gemeente Beveren 

 Workshop bronnen weblog: breng een gecombineerd bezoek aan het gemeentearchief en het Archief de Bergeyck en 

ontdek de bronnen waarop de historische personages gebaseerd zijn. E.T. Brongebruik 7 - Contact: 

archiefdienst@beveren.be 

 

Auteurslezing aangeboden door Karen Dierickx 

 momenteel gebeurt er ontzettend veel rond de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Karen Dierickx geeft 

hierover lezingen op maat voor het 5de en 6de leerjaar, op basis van haar boek De Grote Verliezer. Ook andere 

invalshoeken, zoals de weblog, zijn mogelijk. Duur lezing 45-60 minuten. 140 euro + vervoerkosten [aparte tarieven voor 

grote groepen, socio-culturele verenigingen en bijzondere evenementen]. Financiële tussenkomst van het Vlaams Fonds 

voor Letteren is mogelijk [www.auteurslezingen.be] - Contact: karendierickx@skynet.be  

 

Nieuwe rubriek Kortverhalen 

In de rubriek Kortverhalen geven wij onze blogbezoeker een nieuw publicatieforum om eigen oorlogsverhalen uit de regio Beveren te 

delen met het ruime publiek. Op deze manier willen we kleine en anekdotische familieverhalen opsporen en opnieuw onder de 

aandacht van de mensen brengen. De rubriek Kortverhalen zal zeer binnenkort op de weblog verschijnen.  


