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In deze les gaan de leerlingen aan de slag met postcensuur.
Ze leren dat de brieven die soldaten naar huis stuurden
werden gecontroleerd. Er mocht bijvoorbeeld niet in staan hoe
verschrikkelijk het was aan het front. Want de regering wilde
dat de mensen thuis zich niet te veel zorgen zouden maken over
de oorlog. Heel veel landen censureerden daarom de post van
soldaten. Ze streepten stukken tekst door. Soms werd zelfs de hele
brief weggegooid als er verboden dingen in stonden.
De leerlingen leren wat censuur is en hoe dat toegepast werd
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze schrijven zelf een brief ‘naar
huis’. Ze stellen zich voor wat een soldaat zou willen opschrijven.
Vervolgens gaan ze elkaars brieven censureren. Wat halen ze eruit
en waarom? Wat is er overgebleven van de brief?
Voor meer informatie kun je bij deze
les Toen het oorlog was, 1914-1918
pagina’s 94, 101, 110, 111 en 123
gebruiken.

Voorbereiding:
Zet op het digibord de volgende
brieffragmenten klaar en geef de
leerlingen allemaal het werkblad:

Brief 1

Brief 2

Brief 3

Het regent dag en nacht. Ik kan het niet
omschrijven. Als God mij genadig is, zal ik
met mijn leven ontsnappen, anders niet. Om
te beschrijven wat er gebeurt is één ding, om
het zelf te zien is een heel andere zaak. Zelfs
als ik er een heel boek over zou schrijven, zou
het niet overeenkomen met de realiteit.

Ons regiment is verplaatst naar Souchez, dat
gevaarlijke punt. Granaten suizen, kogels
fluiten, geen onderkomens in de loopgraven
of slechte. Modder, drek, granatengaten
zo groot dat men in hun water baden kan.
Verschillende malen moest ik deze brief
afbreken. Granaten, grote Britse granaten,
sloegen vlak bij ons in en wij moesten in de
kelders vluchten.

Ik geloof dat jullie je ons leven veel erger
voorstelt dan het is. Voor de kou hebben we
jassen, tenten, dekens, voor de hardheid van de
grond overvloed van stro, voor de dorst koffie,
maar zelden een beetje wijn en voor de honger
geroosterde aardappelen (een lekker hapje,
als er niets anders te krijgen is), aardappelen
in water, als er, zoals meestentijds, geen vet te
krijgen is en bovendien het vrij goede eten uit
de veldkeuken. Er komt geen mens uit de oorlog
terug die niet is veranderd. Wees dus vrolijk in
Freiburg, zoals wij het hier in het veld zijn.

Dit schreef de Indiase soldaat Jemadar
Ghulam Hassan Khan in oktober 1915 aan
zijn familie in India.

De Duitse soldaat Alfons Ankenbrand
schreef deze brief aan huis op 11 maart
1915.

De Duitse soldaat Rudolf Fischer schreef dit
aan zijn familie op 18 november 1914.

Opdracht 1

Opdracht 2

Achtergrondinformatie

Laat de leerlingen de eerste brief op hun
werkblad lezen. Vraag ze daarna: schrijft deze
soldaat positief of negatief over de oorlog? Laat
de leerlingen zinnen onderstrepen die volgens
hen positief of juist negatief zijn.

Laat leerlingen daarna brief 2 en 3 lezen.
Welke soldaat zou de waarheid vertellen in zijn
brief? En waarom denk je dat? Laat een aantal
leerlingen aan het woord.

Leg uit dat soldaten niet alles in hun brieven
mochten opschrijven. Hun post werd
gecontroleerd. Er werd gekeken of ze geen
geheimen verklapten in hun brieven die de
vijand zou kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld
waar de soldaten precies zaten en met hoeveel
mensen ze waren. Dit kon voor de vijand
interessant zijn. Ook mochten ze vaak niet
schrijven over hoe zwaar het leven in de
loopgraven was. Want de legerleiding wilde
niet dat de mensen thuis wisten hoe zwaar de
oorlog was en dat er veel soldaten doodgingen.
Familie en vrienden van de soldaten zouden
zich dan te veel zorgen maken. Er zouden zich
dan ook minder soldaten aanmelden om te
gaan vechten.

Opdracht 3

Afsluiting

In de oorlog werden brieven gecensureerd
door verboden onderwerpen door te strepen,
zoals te zien is op de afbeelding. Toch wilden
de soldaten zo veel mogelijk vertellen in hun
brieven. Vaak zagen ze hun vrienden en familie
maandenlang niet, en was een kaartje sturen
de enige vorm van contact. Ze wilden graag
schrijven hoe het echt met ze ging.

Wanneer alle post gecensureerd is, gaan de
brieven terug naar de persoon die de brief heeft
geschreven. Bleef er veel over van de brief na de
censuur? Vonden leerlingen het moeilijk om te
bepalen wat verboden was en wat niet? Zouden
de soldaten en hun familie het lastig hebben
gevonden dat ze niet alles mochten zeggen?

De leerlingen schrijven nu zelf een korte brief.
Ze stellen zich voor dat ze een soldaat zijn die
een brief naar huis stuurt. Laat ze in hun brief
vertellen hoe het met ze gaat en hoe hun leven
aan het front is.
Als alle brieven af zijn, worden ze ‘opgestuurd’.
Maar voordat ze aankomen moeten ze
natuurlijk eerst langs de censuurafdeling.
Iedereen moet een brief van een ander
censureren met een gekleurde stift. Misschien
staan er dingen in de brief die er niet in mogen.
Deze onderwerpen waren verboden:
- Waar je zat als soldaat.
- Met hoeveel soldaten je was.
- Namen van andere soldaten.
- Welke wapens je had.
- Welke soldaten gewond of overleden waren.
- Hoeveel soldaten overleden of gewond waren.
- Informatie over aanvalsplannen.
- Informatie over het slechte eten, ziektes en
andere problemen in de loopgraven.
- Kritiek op de legerleiding of de regering.

