
Ieper 
Ervaringen Schilderijen :  

Tijdens het schilderen wist ik niet zo goed waar ik moest beginnen. Bovenaan, onderaan, in 

het midden…  Ik heb gekozen om eerst de achtergrond te  el schilderen. Bij mijn ontwerp 

hield dat in : veel grijs en donkere kleuren. Dit was erg lastig om te maken omdat alles heel 

veel op elkaar leek maar je toch vel verschillende tinten verf moet hebben. Ik denk dat je dit 

wel kan zien als iets waar ik tegenaan liep. Toen ik de grote lijnen van de achtergrond af had 

ben ik verder gegaan met de armen voor op mijn schilderij. Dit vond ik erg lastig om te 

maken en daarom heeft Inge mij daar mee geholpen. Toen deze af waren heb ik geprobeerd 

om het portret van de soldaat te maken. Doordat ook deze helemaal grijs is was ik bang dat 

deze kwam te vervallen in tegenstelling met de achtergrond. Daarom moest ik aan de 

zijkanten van het gezicht schaduwen maken, ook dit vond ik op het begin lastig maar toen 

meneer me ermee hielp bleek het niet zo moeilijk te zien dan ik in eerste instantie dacht. 

Toen de schilders op school kwamen heeft 1 vrouw mij heel goed geholpen met de soldaten 

op de achtergrond, die ook grijs moesten maar dan net weer iets anders dan de achtergrond 

kleur zodat ze nog wel zouden opvallen maar niet teveel. Uiteindelijk ben ik heel tevreden 

met hoe mijn schilderij is geworden. Door hulp vind ik hem heel goed gelukt en is het voor 

mij echt een heel kunstwerk waar ik erg blij mee ben. Onder het schilderen door ben ik er 

wel achter gekomen dat ik sommige dingen op het schilderij zelf anders heb gemaakt dan op 

de poster omdat dit net beter uitkwam of mooier stond. Zo heeft meneer als allerlaatste 1 

soldaat op de achtergrond een stukje van zijn helm rood gemaakt waardoor het leek alsof 

die soldaat dezelfde als van de voorgrond was.  

Ervaring Inzameling :  

Om geld in te zamelen heb ik met een paar meiden uit onze klas berlinerbollen verkocht, ik 

heb met een paar anderen een beetje geholpen met arretjescake bakken. Ook heb ik thuis 

klusjes gedaan zoals strijken en schoonmaken. Ik vind dat wij als klas en de rest van de 

leerlingen die BV hebben erg ons best hebben gedaan om geld in te zamelen! Iedereen vond 

het interessant en wou natuurlijk graag naar Ieper. De manier van geld inzamelen vond ik 

heel slim bedacht. We hadden ook met alle 43 leerlingen 1 grote actie kunnen houden maar 

ik denk dat dat minder goed uit had gepakt want zo was er genoeg keuze waar mensen geld 

voor wouden opzij leggen.  

 

 

 



Ervaringen Ieper :  

Ik had natuurlijk al verwacht dat het een hele bijzondere maar toch ook leuke excursie zou 

worden, en dat bleek! Van meneer mochten we het niet zien als een kamp maar echt als een 

excursie. En dat is logisch want we waren er met een reden. Gelukkig wisten wij allemaal op 

welke momenten je het een kamp en op welke momenten je het een excursie mocht 

noemen. We wisten natuurlijk wel dat we de Last Poste zouden bijwonen, onze schilderijen 

zouden gaan bekijken en dat we naar de graven zouden gaan. Hier had ik erg veel zin in, 

tenminste als je het zo kan noemen, het leek me gewoon allemaal heel interessant! En 

interessant was het zeker, zo zijn we natuurlijk ook naar het Flanders Fields Museum en naar 

een bunker geweest. Ook dit vond ik erg interessant om te zien. Ik heb er zeker veel van 

geleerd, al toen we met dit project begonnen en bezig waren maar ook in Ieper zelf ben ik 

nog meer te weten gekomen over de 1e wereldoorlog. De expositieruimte waar onze 

schilderijen mochten hangen vond ik erg bijzonder. Het is namelijk het oudste gedeelte  van 

Ieper wat er over was na de oorlog. Dat onze schilderijen daar als eerste mochten hangen 

vond ik erg speciaal. De opening was natuurlijk heel spannend, veel mensen op straat 

hadden tijdens het flyeren gezegd dat ze wel even een kijkje kwamen nemen. Jammer 

genoeg waren er welgeteld maar 3 mensen bij de opening. Ondanks dat het er maar 3 

waren, waren het wel 3 mensen die zich echt in onze schilderijen en ons project 

interesseren. Het was fijn om te zijn dat er toch belangstelling voor was.  

 

expositie ruimte  

 

 

 

 



Voordat de opening was stonden we bij de menenpoort te luisteren naar de Last Poste. Dit 

was een bijzondere ervaring omdat wij dit nooit meemaken. Ik kon me haast niet voorstellen 

dat dit al zo lang elke avond om 8 uur word gedaan. Ik heb echt respect voor de mensen die 

de Last Poste blazen. Voor wie ik minder respect had waren mensen die de Last Poste 

filmen, foto’s maken of gewoon op hun mobiel zaten of aan het praten waren. Ik vind dit 

echt  niet kunnen want de Last Poste is een soort herdenking en dan hoor je dat niet te 

doen. 

Achterkant Menenpoort 

Binnenkant Menenpoort 

 

 

 

 



 Het flanders Fields museum vond ik wel leuk. Maar doordat we ondertussen al zoveel 

wisten over de 1e wereldoorlog werden sommige dingen zich daar wel een beetje herhaald. 

Wel was er veel informatie te vinden en was het museum op een leuke manier ingedeeld 

waardoor het niet een standaard ‘saai’ museum was maar het ons, de leerlingen, ook 

aansprak om interesse te tonen.  

voorwerpen uit de 1e wereldoorlog 

 

 

We zijn niet bij de begraafplaats geweest waar mijn soldaat begraven lag. Daardoor kan ik 

niet mijn ervaringen geven over hoe het was om naast het graf van de soldaat te staat die jij 

hebt geschilderd. Wel ben ik natuurlijk mee geweest naar de grote begraafplaats. Hier heb ik 

rondgelopen en ik vond het allemaal zo indrukwekkend. Ik vond al deze soldaten die hier al 

veel en dan nagaand dat er nog veeeel meer waren. 

Begraafplaats 

 



Ik vond de excursie heel interessant en heb ik nog meer van geleerd dan als we alleen het 

project ervoor hadden gedaan. Natuurlijk was het ook erg leuk omdat we ook nog leuke 

dingen zoals de ‘tocht’  s’avonds gingen maken. Al met al was het een mooie en zeer 

interessante ervaring om hier aan mee te mogen doen.  

 

 

Aniek Heuzels 3T2 

Tussentijds Verslag :  

Waarom ik ja zei  op deze opdracht omdat het me echt heel interessant leek. Iedereen weet heel veel 

over de 2e wereldoorlog maar bijna niks over de 1e. Ook vind ik het heel leuk om creatief bezig te zijn 

en daarom was dit echt een goede combinatie.  

Ik keek een beetje op de site die meneer had gegeven om een soldaat te vinden waar ik een portret 

wou van maken. Ik zat een beetje te zoeken en vond toen een soldaat waar wel redelijk wat over 

bekend was en hij ligt ook op een kerkhof in Ieper. Het leek me wel leuk om deze soldaat te kiezen 

omdat volgens mij nog niemand anders deze had gekozen. Ik ben best veel over hem te weten 

gekomen.  

De persoon die ik dus had gekozen was een soldaat. Doordat ik best veel over hem te weten ben 

gekomen kan ik goed een verhaal/verslag maken over hem.  

Eerst vond ik het photoshoppen best lastig omdat je het wel onder de knie moet hebben hoe alles 

werkt maar ook wat bij elkaar best. Hier heb ik dan ook nog wel wat foutjes gemaakt maar ben wel 

blij met het eindresultaat. Doordat je het steeds opnieuw probeert heb ik wel heel veel van 

photoshop geleerd en daardoor is het ook goed gelukt. Ik vond het heel leuk om te doen omdat je er 

mee kan spelen en alles kan uitvinden en omdat ik er veel van heb geleerd. 

Wat ik heb geleerd bij het vormgeven van de poster is dat je goed moet opletten wat er op moet. Er 

moet zeker niet teveel op want dan kun je het geen poster meer noemen. Echt alleen het 

belangrijkste. Ook heb ik geleerd dat je moet opletten of de poster die je aan het maken bent wel 

geod bij het onderwerp past. Zo had ik eerst handen op mijn poster die heel normaal en netjes 

waren. Terwijl mijn soldaat verouderde handen had door het vechten etc. Dat klopt dus niet.  

Hoe je een poster opbouwt hangt af van wat je er precies mee wilt bereiken. Je moet zorgen dat het 

belangrijkste goed in beeld is en dus opvalt. Maar natuurlijk moet je de rest ook niet vergeten en het 

in beeld brengen zodat het wel duidelijk is dat dit er ook bij hoort.  

Een goede poster hangt af van wat de bedoeling er van is. Een goede poster moet gewoon een goede 

opbouw hebben en verder kun je er zoveel mee doen als je zelf wilt. Wel moet je er niet te veel 

opzetten, alleen het belangrijkste.  

Doordat je alleen het belangrijkste in een poster moet zetten heb ik wel wat weg moeten laten. Alle 

details over Lionel Berstein ( de soldaat die ik heb gekozen ) heb ik weg moeten laten . Maar ik heb 



de poster zo kunnen maken waardoor je kan zien dat het een soldaat is geweest, zijn naam, en zijn 

geboortejaar en het jaar van overlijden.  

Ik heb in mijn poster gekozen om er niet teveel kleur in te doen. Een subtiel stukje heb ik wel een 

kleur gegeven. Voor het onderwerp 1e wereldoorlog vind ik dat een poster niet te druk moet zijn 

door er allerlei kleuren aan toe te voegen. Het lettertype dat ik heb gekozen is niet te sjiek etc. 

waardoor het goed bij het thema past.   

Van de site wordpress heb ik geleerd dat het best wel makkelijk is om een eigen site te maken. Je 

kunt er makkelijk allerlei bestanden opzetten wat anderen ook kunnen lezen.  

 

Over PDF en opslaan voor web heb ik geleerd dat er meer manieren zijn dan het gewone opslaan. Je 

kunt iets opslaan waardoor mensen er niks aan kunnen veranderen (PDF). Ook kun je het opslaan 

voor web goed gebruiken om het bijvoorbeeld in wordpress te zetten. Met uitvergroten heb ik 

geleerd dat als je bijvoorbeeld ergens een afbeelding in wil voegen je ook een deel van de afbeelding 

kunt gebruiken door hem gewoon heel ver uit te vergroten.  

Bij het overtrekken van mijn poster vond ik het wel lastig om hem recht te hebben liggen maar als hij 

eenmaal vast zat kon ik hem gemakkelijk overtrekken. Bij het schilderen vond ik het lastig om de 

goede kleur te krijgen. Doordat mijn poster heel grijs is heeft het veel verschillende tinten. Dit is best 

lastig om te maken. Maar ik vind het juist leuk om dat allemaal uit te zoeken.  

Het idee over Ieper etc. vond ik echt heel leuk en interessant! Ik denk dat ik er al heel veel van heb 

geleerd en ook nog meer van ga leren. Ik had vanaf het begin al zin om ermee te beginnen. Ik vind 

het ook wel belangrijk om stil te staan bij de 1e wereldoorlog. Ook omdat het nu ongeveer 100 jaar 

geleden is en er veel mensen de dupe van zijn. Ik wist nog niet zo heel veel over de 1e wereldoorlog 

doordat de 2e wereldoorlog veel bekender is eigenlijk. Dankzij dit project ben ik er echt heel veel over 

de weten gekomen.  

Ik vond de films die we hebben gekeken heel interessant omdat je er heel veel van kon leren en je zo 

ook meer over de 1e wereldoorlog te weten kwam.  

 


