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Hallo, 

ik ben Popps en ik ben een klaproos, een rode bloem die vrolijk langs de 
velden bloeit.
welkom in het Boswachtershuis wilfred owen.

sinds 2014 is er een speciale periode aangebroken! 100 jaar geleden waren 
de europese landen namelijk zo machtig en rijk dat er allianties gevormd 
werden om elkaar niet aan te vallen.

toch zorgde een gebeurtenis ervoor dat de oorlog losbarstte en dat de 2 grote 
allianties tegenover elkaar kwamen te staan:
•  enerzijds de “Triple Alliantie” tussen duitsland, oostenrijk-Hongarije en italië;
•  anderzijds de “Triple Entente” tussen frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 

rusland.

Men dacht dat deze oorlog snel voorbij zou zijn maar hij duurde uiteindelijk 
4 lange jaren. Hij werd dan ook de “Groote Oorlog” genoemd. 

ik weet heel wat te vertellen over deze merkwaardige oorlog maar ik zou je 
graag iets meer vertellen over deze speciale plaats, een eenvoudig boswach-
tershuis waar wilfred owen, een jonge Britse dichter-soldaat, onderdak vond. 

weet je trouwens waarom ik zoveel weet over de Groote oorlog? omdat ik 
een klaproos ben, het symbool van de Groote oorlog voor de Britse soldaten 
die aan de zijde van de franse soldaten vochten tegen de duitsers.

Maar opgelet, mijn geheugen speelt mij soms parten… eigenlijk geef ik graag 
raadseltjes op! ik reken dus op jou om ze op te lossen.

Voor elk raadsel dat je kan oplossen, krijg je letters en cijfers die samen met 
een nummer op mijn bloemblaadjes vermeld staan. Het volstaat om ze te 
vervangen in de zin die je op pagina 23 vindt om te weten wat de beloning is!

Ben je klaar voor het avontuur? Ja? Go!

Ps: ik was het bijna vergeten maar om je op weg te helpen, geef ik al de eerste letter mee.
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Triple entente en bondgenoten
Triple alliantie en bondgenoten
Neutrale landen Noorwegen

Zweden
Denemarken

Nederland

Italië

Spanje

Grèce

Empire Ottoman

Montenegro

Servië

Roemenië

Bulgarije

Albanie

Portugal

Waarom brak er oorlog uit?
Op 28 juni 1914 wordt de Oostenrijkse Aartshertog Franz Ferdinand vermoord door een Ser-

vische burger. De spanning tussen de 2 allianties was reeds te snijden en deze tragische gebeur-

tenis lokte de oorlog uit. Als reactie bezette Oostenrijk Servië met de hulp van Duitsland die van 

de gelegenheid gebruik wilde maken om zich van enkele oude vijanden te ontdoen: Frankrijk 

en Rusland. De Fransman Jean Jaurès probeerde op te roepen tot vrede maar hij werd op zijn 

beurt vermoord op 31 juli 1914.

Op 3 augustus 1914 verklaarde Duitsland officieel de oorlog aan Frankrijk waardoor de verschillende 

allianties in het conflict betrokken werden.

kan je de landen betrokken in het conflict invullen op deze kaart?

in te Vullen landen
Frankrijk • België • Verenigd Koninkrijk • Duitsland • Oostenrijk-Hongarije • 
Rusland

de stellingenoorlog (of “loopgravenoorlog”). 
In de loopgraven proberen de soldaten zich te beschermen met 
lichte wapens (pistolen, geweren,…) en met artillerie (granaatwer-
pers). Ze zijn ondervoed, moeten ploeteren in de modder en lijden 
onder de koude. Niemand durft de loopgraven te verlaten uit schrik 
om gedood te worden.
Dit is het tegenovergestelde van de bewegingsoorlog waarbij de 
legers constant oprukken en terugtrekken.

Bij het uitbreken van de oorlog denkt iedereen dat het snel voorbij zal zijn. Het Duitse leger bezet 

al snel België en Noord-Frankrijk terwijl men het leger eigenlijk in het oosten verwachtte. Zonder al 

teveel moeilijkheden trekken de Duitsers richting Parijs maar in september zegeviert Frankrijk in de 

Slag bij de Marne waardoor de Duitsers terrein verliezen. Beide legers staan dan ook tegenover elkaar 

terwijl ze dekking zoeken in loopgraven. Deze periode wordt ook de stellingenoorlog genoemd. 

Het conflict blijft aanslepen en zal uiteindelijk 4 jaar duren.

Wist Je dat? 
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In de loopgraven tonen de soldaten hun moed. Verwijzend naar 
een theaterstuk van Molière die het heeft over “Braves à trois poils” 
(Moedige behaarde kerels) kregen ze hun bijnaam.
Wat is hun bijnaam? los het raadsel op en vind het antwoord!

De eerste twee letters van de naam van de gids in dit spelboek:

.......................................................................................................................................

De tweede en derde letter van de voornaam van de tweede meest 
beroemde Britse dichter:

.......................................................................................................................................

De United States oftewel de:

.......................................................................................................................................

Alle letters samen vormen de bijnaam van de moedige soldaten 
tijdens de Groote Oorlog:

De Groote Oorlog (1914 - 1918)
« De aller-allerlaatste keer »*

Een langdurig 
conflict

* de bijnaam van deze oorlog die na de wapenstilstand werd gegeven omdat geen enkel land ooit nog zo’n vreselijke oorlog wou.
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De loopgraven

Wist Je dat? 

6 7

het “no man’s land” oF niemandsland
Het “no man’s land” is een Engelse benaming voor de strook land tussen beide loopgraven. Elke men-

selijke aanwezigheid in die strook wordt gezien als een aanval: een indringer zal door het vijandige 

leger neergehaald worden.

Zo ziet een loopgraaf eruit. vul de volgende woorden in en vervolledig de teke-
ning: Fransen • Duitsers • Britten • Front der geallieerden • Duits front • Geweren • 
No man’s land of niemandsland • Loopgraven • Schuilplaats

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _
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In augustus 1914 valt Duitsland België binnen om het Franse leger dat een invasie langs het 

oosten verwacht op het verkeerde been te zetten. België is echter een neutraal* land onder de 

bescherming van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Britten nemen dan ook aan de oorlog 

tegen Duitsland deel om hun verbond na te komen. 

70 000 Britse soldaten komen samen, steken het Kanaal over en trekken richting Bergen in 

België. Deze soldaten vormen het “B.E.F. - British Expeditionary Force” (in het Nederlands: 

“Britse expeditieleger*”)

de legende van bergen
Er is een legende die zegt dat op 23 augustus 1914 rond 
middernacht “_ _    _ _ _ _ _ _ _    _ _ _   _ _ _ _ _ _” uit de 
hemel zijn nedergedaald in de vorm van boogschutters om 
de Duitsers te stoppen en de Britten te beschermen.

Gedurende 3 dagen probeert het “B.E.F. - British Expe-

ditionary Force” de Duitse opmars bij de stad Bergen in 

bedwang te houden maar het lijkt een maat voor niks 

te zijn. Toch slagen ze er met veel moed en koelbloe-

digheid in om de vijandelijke uitval af te remmen waar-

door zo de terugtocht kan georganiseerd worden naar 

Le Cateau in Frankrijk.

De Slag bij Bergen kostte het leven aan ongeveer 5000 

Duitsers en 1700 Britten.

Wist Je dat? 
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nEuTrAAl
die niet betrokken wil worden in een conflict

BriTsE ExpEdiTiElEGEr
bijnaam van de Britse militaire troepen

Woordenschat 

Door de woorden te ontcijferen die in morse, een radiografische code 
bedacht door Samuel Morse en gebruikt tijdens de Groote Oorlog, zijn 
opgesteld, zal je te weten komen wie de Britse troepen “geholpen” heeft 
bij het afremmen van de Duitsers.

Het teken • staat voor een korte klank.
Het teken — staat voor een lange klank.

Het Verenigd Koninkrijk tijdens het conflict
« The first and the last… »*

* de eerste en de laatste

8 9

De Slag 
bij Bergen 
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de slag biJ cambrai / van 20 november tot 7 december 1917   
Cambrai neemt een centrale plaats in bij de bevoorrading van de Duitsers. Tijdens deze aanval 

maken de Britten voor de allereerste keer gebruik van tanks van het type Mark IV. Ze slagen erin 

om de Duitsers te laten terugtrekken maar de overwinning is van korte duur. De Duitse tegenaanval 

komt al snel en Cambrai valt opnieuw in handen van de Duitsers.

De menselijke verliezen bedragen ongeveer 45 000 mensen voor de geallieerden en ongeveer  

50 000 mensen voor de Duitsers. 11 000 Duitsers en 9 000 Britten worden gevangengenomen. 

100 tanks zijn vernietigd.

de slag biJ le cateau / 26 augustus 1914 
De Slag bij Le Cateau vond plaats na de terugtrekking van de Britse troepen na de Slag bij Ber-

gen. Uitgedund en zonder uitrusting remmen de Britten ondanks zware verliezen het Duitse leger 

gedurende 12 uur af. Deze Slag zorgde ervoor dat de Duitse opmars kon worden afgeremd en dat de 

volgende gevechten konden worden voorbereid. 

40 000 Britse soldaten leverden strijd bij Le Cateau, 7800 raakten gewond, sneuvelden of werden 

gevangen genomen. De Duitse verliezen zijn niet gekend (schatting: 3000 van 7500 Duitse soldaten). 

bergen Was het striJdtoneel van één van de eerste 
veldslagen maar in de regio rond cambrai vonden er 
ook andere heel oPmerkeliJke veldslagen Plaats.
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STELLINGENOORLOG (loopgraven)BEWEGINGSOORLOG BEWEGINGSOORLOG
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het honderddagenoFFensieF en de WaPenstilstand / van 8 augustus tot 
11 november 1918
Van 8 augustus tot 11 november 1918 lanceren de geallieerden een laatste offensief tegen de Duitsers. 

Dit wordt ook wel het “Honderddagenoffensief” genoemd. Dankzij een reeks overwinningen winnen 

de geallieerden terrein en geeft het Duitse leger zich gewonnen. De Wapenstilstand* wordt op 

11 november 1918 ondertekend en het Vredesverdag wordt op 28 juni 1919 in Versailles goedgekeurd.

de balans van de oorlog is Zeer ZWaar:    
•  ongeveer 18,6 miljoen doden in 4 jaar tijd (waaronder 9,7 miljoen soldaten 

en 8,9 miljoen burgers),

•  Frankrijk: ongeveer 1,7 miljoen doden / Verenigd Koninkrijk: 

ongeveer 1 miljoen doden / Duitsland: ongeveer 2,5 miljoen doden,

• heel wat jonge oorlogsweduwen en -wezen,

• steden en dorpen die volledig vernietigd zijn, velden die onbruikbaar zijn 

door de granaten en bommen onder de grond.
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1/ Duitsland verklaart dit land de oorlog op 3 augustus 1914 

2/ Land waar de stad Bergen gevestigd is 

3/ We noemen dit de “Groote _ _ _ _ _ _” 

4/ Het beroep van de mensen die oorlog voeren

5/ De soldaten hadden eronder te lijden in de loopgraven

6/ Dit zegt men wanneer een land niet wenst deel te nemen aan de oorlog, het land is “_ _ _ _ _ _ _ _” 

7/  De klaproos is het “_ _ _ _ _ _ _”  
van de Britse troepen    

8/  De maand waarin de oorlog  
verklaard werd  

9/ Soldaten geallieerd met Frankrijk

10/  Afgeschoten door een kanon,  
zorgt dit voor heel wat schade. 

 

de tank van Flesquières (bij cambrai)
In november 1998 ontdekte iemand in Flesquières met een voorliefde 
voor de Groote Oorlog een tank van het type Mark IV die deelnam 
aan de Slag bij Cambrai. Gedurende 81 jaar lag de tank onder 3 meter 
aarde begraven. Hij heet “Deborah” en weegt 28 ton. Momenteel staat 
de tank tentoongesteld in een schuur waarbij één van de binnenmuren 
verschillende inslagen van granaten en mitrailleurs vertoont.

Wist Je dat? 

*  “Wapenstilstand” : een wa-

penstilstand is een overeen-

komst ondertekend door 

verschillende regeringen die 

de vijandelijkheden tussen de 

troepen in tijden van oorlog 

een halt toeroepen. 

Woordenschat 
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Wilfred Owen is een Britse dichter en soldaat die voor de Britten gepaard gaat met de Groote 

Oorlog. Hij stierf op vijfentwintigjarige leeftijd en schreef een honderdtal gedichten tijdens de 

oorlog. Momenteel wordt hij gezien als de belangrijkste Britse dichter na William Shakespeare. 

In zijn teksten heeft hij het over het lijden van de mens en de absurditeit van de oorlog.

om het geboortejaar van Wilfred owen te kennen moet je alle 
cijfers schrappen die meer dan één keer vermeld worden. de 
overblijvende cijfers geven jou het juiste antwoord.

AnTHEm fOr dOOmEd YOuTH
what passing-bells for these who die as cattle?
– only the monstrous anger of the guns.
only the stuttering rifles’ rapid rattle
can patter out their hasty orisons.
no mockeries now for them; no prayers nor bells;
nor any voice of mourning save the choirs, –
the shrill, demented choirs of wailing shells;
and bugles calling for them from sad shires.

what candles may be held to speed them all?
not in the hands of boys, but in their eyes
shall shine the holy glimmers of good-byes.
the pallor of girls’ brows shall be their pall;
their flowers the tenderness of patient minds,
and each slow dusk a drawing-down of blinds.

lOfzAnG Op GEdOEmdE jOnGE GAsTEn
welk klokgelui betaamt voor wie vergaan als dieren?
alleen het monsterlijke woeden van mortieren. 
of neen, alleen de ratel van een mitraillette - 
Geen mens raffelt zo schoon een laatste schietgebed.  
Voor hen geen bel of toeters, krans of kerkhofblom.
Geen treurmuziek – tenzij stampei van die orkesten 
die slechts bestaan uit slagwerk van kartets en bom
en bugels, jankend over droevige gewesten.  

waar brandt hun kaars? de vlam die hun ten afscheid 
heet? 
niet in de hand van jonge broertjes. in hun ógen 
laat nooit het vuur dat hen gedenken zal zich doven.  
de bleekheid van verloofdes dient hun lijk tot kleed.  
eén bloem: de tedere berusting der beminden.  
en elke schemering: het luiken van de blinden.

Wilfred Edward Salter Owen wordt geboren op 18 maart 

_ _ _ _ in Oswestry in het Verenigd Koninkrijk. Hij is de 

oudste van vier in het gezin van Tom Owen, bediende bij 

de spoorwegen, en van Susan Shaw, lid van de plaatselijke 

bourgeoisie. Wilfred Owen volgt een technische opleiding 

maar reeds op jonge leeftijd houdt hij ervan gedichten, vooral 

het werk van John Keats, te lezen en zelf te schrijven. In 1913 

slaagt hij aan de universiteit maar hij krijgt geen beurs om 

zijn studies te kunnen financieren. Hij besluit daarop om te 

gaan werken en hij vertrekt naar Bordeaux waar hij Engels 

onderwijst vooraleer hij privéleraar wordt. 
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Wilfred Owen (1893 - 1918)
Britse dichter en soldaat

12 13

De kinder- en tienerjaren van 
Wilfred Owen
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* “privéleraar” : huisonderwijzer

Woordenschat 



In oktober 1915 neemt hij als onderluitenant dienst in het Britse leger en hij 

trekt in januari 1917 naar het front van de Somme.

Nadat hij ernstig gewond geraakt bij een explosie, komt hij in het ziekenhuis 

van Craiglockhart in Schotland terecht waar hij Siegfried Sassoon ontmoet, 

een andere Britse dichter-soldaat die ook over vrede schrijft.

Hij moedigt Wilfred aan om zijn ervaringen te gebruiken in zijn gedichten. 

Voor Owen is dit het keerpunt. Hij vindt een eigen stijl en schrijft een aan-

tal belangrijke gedichten, waaronder “Strange Meeting” die voorgedragen 

wordt in het Boswachtershuis Wilfred Owen.

Na zijn verblijf in het ziekenhuis vertrekt hij terug naar het front. Hij sterft in 

Ors, op 4 november 1918 bij de oversteek van het “ _ _ _ _ _ _      _ _ _      _ _       

_ _ _ _ _ _ ”, vooraan in zijn peloton*. Hij was 25 jaar.

Op 11 november 1918 terwijl de kerkklokken de Wapenstilstand aankondigen 

ontvangt zijn moeder de laatste brief van haar zoon, die hij schreef in de 

kelder van het Boswachtershuis van Bois-l’Evêque, evenals een telegram 

waarin zijn overlijden meegedeeld wordt.

om de ontbrekende woorden te vinden moet je elke letter vervangen 
door de volgende letter in het alfabet! 

 = zwart 

m
a

g
is

c
h

e
 t

e
k

e
n

in
g

14 15

De oorlog en het schrijven van 
gedichten

Een tragisch 
einde
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deZe magische tekening toont Je een Persoon 

die tiJdens de groote oorlog voor de britten 

een belangriJke rol sPeelde. kleur de Zones in 

volgens de oPgegeven kleurencodes.
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*  “peloton” : een 

groep soldaten

Woordenschat 

KunsT TijdEns dE OOrlOG
alle mannen werden opgeroepen voor de oorlog. onder hen namen ook tal van kunstenaars 
deel aan de Groote oorlog waarbij ze werken creëerden die stilstonden bij de omstandigheden 
van die periode. Zo hebben muzikanten, schilders en schrijvers ook op hun manier verteld over 
de gebeurtenissen. wilfred owen was dus niet de enige kunstenaar in de Groote oorlog.

W
is

t 
Je

 d
a

t?
 

r Z l a Q d

10



16 17

Allerliefste Moeder, 

De plek vanwaar ik je nu zit te schrijven, omschrijf ik als “De rokerige _ _ _ _ _ _ van het boswach-
tershuis”. Ik schrijf op het eerste blad van de blok schrijfpapier die gisteren in het pakket geleverd 
werd. Gelukkig was het een klein pakket want ik kreeg hem net voordat we ten strijde moesten 
trekken. Enkel de paraffine kon ik niet meer in mijn bepakking steken. Ik en mijn adjudant hebben 
gisteren de _ _ _ _ _ _ _ _ _ opgegeten, op het koudste moment van de nacht, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ onder 
de planken van een schuilhut vol tocht. Ik hou de moutmelk in reserve voor vannacht en morgen-
nacht. De zakdoek en de sokken zijn zeer welkom want de bodem is drassig en ik zit met een lichte 
verkoudheid!

In deze kelder is de rook zo _ _ _ dat ik nauwelijks iets kan zien met een _ _ _ _ _ die 12 duim ver 
staat*, en iedereen zit zo dicht op elkaar dat ik er nauwelijks in slaag om te schrijven te midden van 
de elleboogstoten en het gewoel. Links van mij snurkt de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ van de compagnie op 
een bank: andere officieren rusten achter mij op _ _ _ _ _ _ van gaas. Rechts van mij, Kellett, een 
sympathieke oppasser* van de vroegere compagnie A straalt vreugde en tevredenheid uit met zijn 
roze wangen en babyogen. Hij lacht met een _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wiens oor lijkt vast te kleven aan 
de hoorn, maar wiens ogen rollen van plezier, wat toont dat zijn rechteroor luistert naar een vrolijke 
korporaal – op deze afstand (ongeveer drie voet*) merk ik enkel een beetje van zijn witte tanden op 
en een constante vlaag aan _ _ _ _ _ _ _.

Ik voel de spatten op mijn hand terwijl een oude besnorde soldaat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ schilt en ze in een 
emmer werpt. Naast hem hakt Keyes, mijn kok, hout; iemand anders wakkert het vuur aan met nat _ _ _ _.

Het goede leven. Ik vergeet, liefste Moeder, helaas meer dan jij, de afschuwelijke reflectie van _ _ _ _ 
_ _ _ _ buiten, en de impact van de obussen.

Hier heerst er geen _ _ _ _ _ _ , of mocht er zijn, dan zal het gevaar al geweken zijn als u deze regels leest. 

Ik hoop dat u het net zo warm hebt als ikzelf; dat u in uw kamer dezelfde sereniteit mag ervaren; en dat 
u in bed nooit aan mij denkt met dezelfde gelatenheid als ik aan u. Ik ben zeker van één ding: u zou nooit 
het gezelschap krijgen van een groep _ _ _ _ _ _ _ _ die zo perfect zijn, als diegene die me hier omringen.

_ _ _ _ _ _ _ Owen x*

in te Vullen woorden
telefonist* • chocolade • vrienden • gevaar • bedden • dik • Commandant • kaars
grappen • Wilfred • aardappelen • neergehurkt • kanonnen • hout • kelder 

aan suzanne owen - donderdag 31 oktober 1918 – 6u15 [2de Manchester regiment] 

Hieronder vind je de  
laatste brief die wilfred  
owen schreef aan zijn moeder. 

Kan je de ontbrekende woorden invullen?

Om de brief van Wilfred Owen te illustreren heb ik de kelder en de verschillende personen getekend. Maar ik 
heb 7 Fouten gemaakt in mijn tekening… Herlees de brief om de fouten te vinden. Er zit ook 1 letter ver-
borgen in de tekening, aan jou om dit te ontdekken.

19
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-  “oppasser”: soldaat in de persoonlijke 
dienst van een officier

- “schuilhut”: plaats waar men kan schuilen
-  “duim”: engelse lengtemaat. 1 duim = 

ongeveer 2,5 centimeter
-  “telefonist”: soldaat met een telefoonpost 

want gsm’s bestonden toen nog niet!

-  “voet”: engelse lengtemaat. 1 voet = 
ongeveer 30 centimeter

-  “x”: de Britten schrijven x op het einde 
van een brief (maximum 3 keer na elkaar) 
om een kus te geven aan de persoon die 
de brief zal lezen.

Woordenschat 
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Bij zijn overlijden in 1918 is Wilfred Owen geen beroemde dichter. Dankzij 

zijn vroegere vrienden dichters-soldaten, zoals Siegfried Sassoon, wor-

den zijn teksten gepubliceerd. Andere kunstenaars halen er inspiratie uit 

of nemen teksten van Owen over in hun werk. Zij zullen ervoor zorgen 

dat Wilfred Owen de meest beroemde dichter wordt in het Verenigd 

Koninkrijk na William Shakespeare.

En wat gebeurt er in Frankrijk? Wilfred Owen is nog een nobele onbe-

kende. In 2001 wordt een eerste dichtbundel in het Frans uitgegeven 

met de titel. Et chaque lent crépuscule 

In Ors, streeft de “association Wilfred Owen” ernaar om van het 

“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _     _ _ _ _ -_ ‘ _ _ _ _ _ _” 

een echte site te maken die gewijd is aan Wilfred Owen.

De periode na 
Wilfred Owen

in het spoor van owen
Er bestaat een wandeling van 6,5 km die al deze plaatsen met elkaar verbindt. 
De wandeling vertrekt en komt aan bij het Boswachtershuis Wilfred Owen.
Kan jij het spoor van deze wandeling volgen en de nodige letters noteren?

Wist Je dat? 

Reeds meer dan 20 jaar zakken heel wat Britse bezoekers af naar het 

dorp Ors. De reden waarom is nog maar kort gekend: hulde brengen 

aan Wilfred Owen door de belangrijkste plaatsen te bezoeken die hij 

aandeed in Ors.

Net voordat hij sneuvelde langs het Kanaal van de Sambre, bracht hij 

zijn laatste dagen door in de kleine kelder van het boswachtershuis van 

Bois-l’Evêque. Hij ligt begraven op de gemeentelijke begraafplaats van 

Ors, samen met zijn strijdmakkers van het “Manchester regiment” (3de 

grafsteen van de laatste rij van het Britse militaire gedeelte – Perceelnummer: A3). In de 

loop der jaren zijn al deze plaatsen ware bedevaartsplaatsen geworden 

voor Britse bezoekers. Ze staan ook centraal bij de 100-jarige herden-

king van de Groote Oorlog.

Symbolische 
plaatsen

Plaats de letters van elk woord in de juiste volgorde om de ontbrekende informatie te vinden 

Wabcehhiorssstu

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

anv bios

-l’_ _ _ _ _ _ _

eeeQuv

_ _ _ _ _ _

13

lEuKE wAndElinG? 
op www.randofamili.com vindt u een honderdtal leuke en gemakkelijke wandelingen terug 
die u bij u in de buurt kan doen samen met het gezin. of maak gebruik van de gratis appli-
catie voor smartphones en tablets in de appstore en de Google Play store : “randofamili”
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c =   Britse militaire begraafplaats

c owen =    Gemeentelijke begraafplaats van 

Ors. Wilfred Owen werd begraven 

in het Britse militaire gedeelte

s =   Grafsteen



momenteel herdenken We honderd Jaar 
groote oorlog. 

Vier jaar lang zullen dorpen en steden activiteiten en ten-

toonstellingen organiseren, alsook projecten opzetten ter 

nagedachtenis van de soldaten en de burgers die de Groote 

Oorlog hebben meegemaakt.

Honderd jaar Groote Oorlog is ook een ogenblik waarop alle 

landen, die deelnamen aan de Groote Oorlog, geallieerden 

of vijanden, bijeenkomen om een vredesboodschap te sturen 

aan de toekomstige generaties. 

de groote oorlog herdacht 
“een gedeeld verleden, een gemeenschaPPeliJk heden…”

20 21

het boswachtershuis Wilfred owen wordt beheerd door de Communauté 
de Communes du Caudrésis-Catésis en er werden tal van projecten 
uitgewerkt. Tijdens de vierjarige herdenkingsperiode van de Groote 
Oorlog zullen er tentoonstellingen en evenementen plaatsvinden.

Wist Je dat ? 

« Ter nagedachtenis van alle strijders van 
alle nationaliteiten  »

Met de hulp van de Association Wilfred Owen, van de Communauté de 

Communes du Caudrésis-Catésis en van de Conseil Général du Nord, 

werd het eenvoudige boswachtershuis van Bois-l’Evêque grondig 

onder handen genomen om het “Boswachtershuis Wilfred Owen” te 

worden, een hedendaagse site ter ere van deze Britse dichter-soldaat.

De kunstenaar Simon Patterson slaagde erin om het dak van het 

huis aan te passen en de vorm te geven van een open boek. Op 

het gelijkvloers worden de gedichten van Owen voorgedragen en 

geprojecteerd in het Engels en het Frans.

De kelderverdieping is onveranderd gebleven zodat men beter kan 

begrijpen in welke omstandigheden Wilfred Owen leefde.

Het project « Boswachtershuis 
Wilfred Owen »

hier zie je enkele detailfoto’s van het boswachtershuis Wilfred owen, maar iets 
hoort er niet thuis. vind je wat het is! 
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jE HEBT AllEs KunnEn OplOssEn. nu KAn jE dE 

lETTErs En cijfErs invullEn diE jE HEBT OnTdEKT 

En zO wETEn wAT jOuw BElOninG is!

dit sPelboekJe Werd uitgeWerkt en geFinancierd in het 
kader van het interreg-ProJect “la grande guerre: corPs, 
armes et Paix” 

oPerationeel Programma interreg iv France-Wallonie-
vlaanderen

Opdat de Groote Oorlog niet vergeten zou worden, streven 6 partners (zie onderstaande 

lijst) ernaar om scholen en jongeren bewust te maken van deze tekenende gebeurtenis, 

om aanwezig te zijn op herdenkingsplechtigheden rond 14-18 en om ze te vragen stil 

te staan bij de vrede en de contacten tussen de landen.

Hiervoor werden er twee gemeenschappelijke thematische parcours opgezet:

-  Het eerste parcours volgt het spoor van de zwerftocht van het “B.E.F. – British 

Expeditionary Force” dat zwaar slag leverde in Bergen en vervolgens terugtrok 

naar Le Cateau om te eindigen in Ieper.

-  Het tweede parcours focust op het engagement van enkele pacifistische figuren 

vóór en tijdens de Groote Oorlog zoals Wilfred Owen (Brits dichter-soldaat) en 

Henri la Fontaine (Belgische pacifist – Nobelprijs voor de Vrede in 1913).

de betrokken partners
De Toeristische dienst van Bergen (B) – Projectleider

De stad Bergen (B)

Het Mundaneum (B)

De Toeristische dienst van Cambrésis (F)

De Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis (F)

De Communauté d’Agglomération de Cambrai (F)

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Indien u meer wil weten over dit project, download dan de app “Grande Guerre: 

Corps, Armes et Paix” voor smartphones en tablets beschikbaar in de AppStore en 

de Google Play Store. 

de bloemen van de groote oorlog
3 bloemen, 3 symbolen, 3 manieren om de groote oorlog te herdenken:  

de Franse “bleuet”
De korenbloem herdenkt de Franse soldaten en verwijst naar hun helblauwe uniform dat ze op het 

einde van de oorlog droegen in de loopgraven.

het duitse “Vergissmeinnicht”
De witte myosotis werd het symbool van de vrede door de witte kleur en door de Duitse benaming 

ervan “Vergissmeinnicht” of het “Vergeet-mij-nietje”.

de britse “Poppy”
De “poppy” (in het Nederlands: klaproos) staat symbool voor de Britse gesneuvelde soldaten. De 

kleur herinnert ons aan het rood van de slagvelden en verwijst naar het gedicht van de Canadees 

John McCrae met de titel “In Flanders Fields”.

Mevr. Guérin, een Française, stelde aan de Britse generaal Douglas Haig voor om klaprozen te kweken, ze 

te verkopen en zo fondsen te verzamelen voor de opbouw van de verwoeste regio’s.

Elk jaar sinds 1921 spellen de Britten 

op hun kleren een “poppy” ter 

nagedachtenis van de soldaten en 

de Groote Oorlog.
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Bravo !
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Vandaag de dag is het vaak een papieren “poppy” die links wordt 

gedragen door de heren en rechts door de dames.

UNION EUROPEENNE
Projet bénéficiaire 

du Fonds européen 
de développement régional

Pagina 4: (zie tekening) - Letter: A3 en R12 /// Pagina 5: DE POILUS (po – il – us) - Letter: P11 /// Pagina 6 
en 7: (zie tekening) - Letters: B2 en A18 /// Pagina 9: DE ENGELEN VAN BERGEN - Letter: A17 /// Pagina 10: 

1.FRANKRIJK – 2.BELGIE – 3.OORLOG – 4.SOLDATEN – 5.KOUDE – 6.NEUTRAAL – 7.SYMBOOL – 8.AUGUS-
TUS – 9.BRITTEN – 10.OBUS - Letter: K8 /// Pagina 13: 1893 - cijfer: 1 1 /// Pagina 14: KANAAL VAN DE SAMBRE 
- Letter: A10 /// Pagina 15: PORTRET VAN WILFRED OWEN (zie tekening) - Letter: O14  /// Pagina 16: in de 
volgende volgorde: KELDER - CHOCOLADE - NEERGEHURKT - DIK - KAARS - COMMANDANT - BEDDEN 
- TELEFONIST - GRAPPEN -AARDAPPELEN - HOUT - KANONNEN - GEVAAR - VRIENDEN – WILFRED - Let-
ters: L9 en D19 /// Pagina 17: PALMBOOM – RAAM - SCHILDERIJ – MICROGOLFOVEN – BOEI – HALOGEEN 
– STOFZUIGER (zie tekening) - Letter: M5 en D15 /// Pagina 18: enigma: BOSWACHTERSHUIS VAN BOIS 
L’EVÊQUE – Letter: O13 /// Pagina 19: (zie tekening) - Letters: L4 en T7 /// Pagina 21: beeld E - Letter: E6 /// 
Pagina 23: Slotraadsel: 1 BAL MET KLAPROOSZAAD

a
n

tW
o

o
r

d
e

n
 



bosWachtershuis WilFred oWen
Route départemental D959 - Lieu-dit “Bois l’Evêque”

59360 ORS

inFormatie
toeristische dienst Pays de matisse
Place du Commandant Richez

59360 LE CATEAU-CAMBRESIS

Tel. : +33 (0)3 27 84 10 94

www.tourisme-lecateau.fr
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