Lees brief 1. Schrijft deze soldaat positief of negatief over de oorlog?
Onderstreep de zinnen waaraan je dat kunt zien.

Brief 1
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.
Dit schreef de Indiase soldaat Jemadar Ghulam Hassan Khan in
oktober 1915 aan zijn familie in India.
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Opdracht 1

Lees brief 2 en 3. Welke soldaat schrijft de waarheid? Waarom denk je dat?

Brief 2

Brief 3

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.’

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.
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Opdracht 2

Stel je voor dat je een soldaat
bent aan het front. Schrijf nu
zelf een brief naar huis. Maar
let op, straks moet jouw brief
langs de censuur!
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Opdracht 3

