
 

 

Lesthema Hoe wordt nieuws voorpaginanieuws? Kranten en berichtgeving in de Eerste 

Wereldoorlog. Maak jouw eigen voorpagina uit 1914.  

Leerdoelen Kennis maken met hoe nieuws gemaakt wordt 

Gerichte keuzes maken op basis van informatie die hen gegeven wordt 

Hoofdzaak van bijzaak leren onderscheiden 

Kritisch leren omgaan met informatie 

Beeld vormen over hoe nieuws gemaakt wordt, vroeger en nu 

Leren samenwerken, een mening formuleren, in groep tot een consensus komen 

Kennismaken en werken met digitale (erfgoed)bronnen 

Doelgroep Derde graad 

  Geschiedenis/Nederlands 

Les(sen)  2 lessen van 50’ 

Bronnen nl.makingthenews.be 

  Extra info over de bronnen vind je in bijlage 

Materiaal Verschillende kranten (een assortiment van kranten van de dag waarop je de 

workshop geeft) 

 Laptops/computers + internetverbinding, eventueel tablets en het programma 

publisher om de voorpagina vorm te geven 

 Extra infomateriaal in bijlage: stellingen, historische context, edito’s kranten, 
checklist 

Auteur  Vanessa Braekeveld – Koninklijke Bibliotheek van België 

 

 



Les 1 

Introductie - 15’ 

Jongeren en het nieuws vandaag. Hoe laten ze zich informeren en langs welke kanalen? En hoe 

gebeurde dat 100 jaar geleden? Hou bij wijze van intro een korte bevraging. Houden de leerlingen 

zich bezig met wat er in de wereld gebeurt vandaag? Volgen ze het nieuws? Zoja, hoe doen ze dat? 

- Internet (en via welke kanalen? Online nieuwssites, apps, facebook,…) 
- Radio (specifieke programma’s, enkel nieuws, bewust of eerder toevallig?) 
- Televisie (journaal, andere duidingsprogramma’s, omdat ouders kijken,…) 
- Krant (welke krant, koop je ze zelf, via ouders,…) 

Stellen leerlingen zich soms vragen bij berichtgeving, nieuwsonderwerpen,…? Nemen ze alles 
zomaar voor waar aan? En welke van hun bronnen vinden ze het betrouwbaarst en waarom?  

Laat tijdens deze introductie de leerlingen hun standpunten en meningen formuleren. Laat hen zelf 

achterhalen hoe ze kunnen controleren of berichten kloppen of niet. Doe dit bijvoorbeeld aan de 

hand van een artikel van de raaskalderij.  

→ extra: het filmpje van BASTA (neveneffecten) afl. 1 toont hoe gemakkelijk foute informatie 
in de media kan komen, kan een fijne aanvulling zijn op deze introductie.  

→ extra: doe jouw introductie aan de hand van enkele stellingen (zie bijlage 1) 

We gaan dieper in op het medium kranten. Laat de leerlingen de voorpagina’s van verschillende 
kranten zien. Laat hen verwoorden wat de verschillen zijn tussen deze voorpagina’s en waarop die 
kunnen duiden. Denk aan: kleurenfoto’s, grote titels, reclameboodschappen, titel van de krant al 

dan niet in kleur, 1 hoofditem versus verschillende items op de voorpagina,… 

Als ze vandaag zelf een krant zouden mogen kopen: welke van deze zouden ze dan kiezen en 

waarom?  

Tijdskader schetsen - 15’ 

De leerlingen hebben enkele hedendaagse kranten gezien. Laat hen nu een voorbeeld zien van een 

krant van 100 jaar geleden. Dat kan via BelgicaPress. 

Je vindt er onder andere (afhankelijk van tijdsperiode) volgende Nederlandstalige kranten terug: De 

Vooruit, Het Volk, Het Laatste Uur, Gazet van Brussel, Het Vlaamsche Nieuws, Gazet van 

Antwerpen,… 

Hieronder een voorbeeld van Vooruit 05/08/1914. De volledige krant vind je hier. 

 

 

 

 

 

 

https://www.raaskalderij.be/
http://opac.kbr.be/belgicapress.php
http://uurl.kbr.be/1545704


Maak een oplijsting met de eerste -op zicht- typische kenmerken voor kranten vandaag en die van 

100 jaar geleden: 

Kranten anno 1914 Kranten anno 2017 

Zichtbare verschillen 

Zwart-wit Kleur 

Geen beelden Veel afbeeldingen 

Veel tekst op de voorpagina Zeer weinig tekst op de voorpagina 

Weinig pagina’s: 6 Veel pagina’s 

Grote pagina’s Kleine pagina’s / grote pagina’s (afh. van krant 
tot krant) 

Geen reclame (eigenlijk in de vorm van 

“advertenties” achterin de krant) 
Reclame 

Prijs: 10 centiem Prijs:  ca. €1,70 

Drie edities per dag (als gevolg van het feit dat 

het om het enige informatiekanaal gaat, geen 

radio, televisie of internet om nieuws heet van 

de naald te brengen) 

1 editie per dag (maar er zijn andere media die 

bijna permanent nieuws geven) 

Voornamelijk kolommen, artikels 

onderscheiden zich van elkaar door vetgedrukte 

titels 

Lay-out (kop, inleiding, broodtekst) 

Onzichtbare verschillen (i.v.m. de perswereld destijds) 

Veel meer kranten Minder papieren kranten maar veel andere 

soorten media: radio, televisie, online … 

Duidelijke politieke identiteit  

Informatie gaat minder snel: begin van de 

telefoon 

 

Een groot deel van de bevolking is analfabeet 

(25%) 

 

 

Verdiep even: de eerst verschillen die we opmerken zijn duidelijk zichtbare kenmerken. Maar laat de 

leerlingen ook even nadenken over hoe redacties/reporters aan nieuws komen en wat daarbij de 

grote verschillen zijn tussen nu en 100 jaar geleden.  

→ extra: kort filmpje over de verschillende soorten kranten in belgië in 1914 

→ extra: ‘van krant tot internet’ 

Door een krant van augustus 1914 te bekijken, kan je de link leggen met de opdracht die volgt. Een 

voorpagina maken over de verwoesting van Leuven eind augustus 1914.  

 → extra: historische situatieschets bijlage 2 

 → extra: introductiefilmpje kranten en WOI 

Verkennen blog |opdeling in redacties | opdracht doornemen - 20’ 

Je kan ervoor kiezen om de leerlingen eerst individueel de blog te laten verkennen en hen zelf te 

laten formuleren welke gebeurtenis hier behandeld wordt. Plaats deze gebeurtenis, de verwoesting 

van Leuven, even in zijn historische context. Verdeel ze daarna in 4 krantenredacties. Elke redactie 

krijgt een specifieke krant toegewezen: 

- Vooruit (socialistisch, arbeiderspers, Gents, scherpe schrijfstijl) 

https://www.kbr.be/nl/galerij/shock-1914-kranten-en-de-duitse-invasie-video
https://www.kbr.be/nl/galerij/van-krant-tot-internet
https://www.kbr.be/nl/galerij/shock-1914-wat-als-er-morgen-oorlog-uitbreekt-video
http://nl.makingthenews.be/


- Handelsblad van Antwerpen (vaderlandslievend, katholiek) 

- De Telegraaf Sportwereld (vaderlandslievend, sensatie, niet altijd waarheidsgetrouw) 

- Gazet van Brussel (pro-Duitse krant, Vlaamsgezind) 

Laat iedere redactie zijn eigen krant (edito + opdracht) even doornemen en laat hen daarna hun 

redactie voorstellen aan de andere redacties. Zo krijgt iedereen een idee van welke redacties (en 

soorten kranten) er aan het werk gaan. Stel daarbij de vraag waar ze rekening mee zullen houden 

tijdens het creëren van hun voorpagina.  

→ extra: op de blog staan tips over hoe artikels te schrijven, een goeie krantenkop te 

verzinnen,…  

Les 2 

Redacties aan het werk 50’ 

De redacties gaan aan de slag. Ze nemen de opdracht door en verdelen de taken. Ga regelmatig 

langs bij de redacties om de voortgang op te volgen. Gebruik desgewenst een tijdschema om de 

vooruitgang te stimuleren.  

Opdracht 

De verwoesting van Leuven wordt hét nieuws van de dag op jullie voorpagina. Ga op zoek naar 

relevante informatie voor het schrijven van jullie artikel. Hou daarbij rekening met de editoriale lijn 

van jullie krant + check het bronnenmateriaal. Welke informatie is relevant voor jullie?  

Verdeel het werk!  

Schrijf een artikel van ca. 150 woorden over het nieuwsitem van de dag: de verwoesting van Leuven. 

Zorg ervoor dat jullie artikel aansluit bij de editoriale lijn van jullie krant.  

Zoek een passende/sprekende titel/kop. 

Zorg voor een sprekend/passend beeld bij jullie artikel. 

Zorg eventueel voor een verdere invulling van jullie voorpagina. (optioneel) 

Jullie hebben 40’ minuten om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Succes!  

Tijdschema 

‘00 : Eerste redactievergadering - 5’ 

● Bepaal jullie standpunt. 

● Kies een hoofdredacteur.  Hij/zij heeft de taak om knopen door te hakken en beslissingen te 

nemen. 

De hoofdredacteur coördineert en stuurt de journalisten aan. Hij zorgt er ook voor dat de 
editoriale lijn van de krant gerespecteerd wordt. Hij heeft het finale beslissingsrecht voor 
het geval de redactie het niet gezamenlijk eens is. De hoofdredacteur zal straks ook de 
krant voorstellen aan zijn collega’s.  

 

’05 : Taakverdeling + selectie bronnenmateriaal - 10’ 



● Verdeel het werk : wie doet wat ? Hoe gaan jullie zich organiseren ? Wanneer overleggen jullie?  

● Bekijk in deelgroepjes de verschillende bronnen en selecteer de bronnen die interessant en 

bruikbaar zijn voor jullie krant. Neem notities.  

‘15 : Tweede redactievergadering : bespreken van het bruikbare materiaal + wie zoekt titel / wie 

schrijft / wie zoekt beelden - 15’ 

● Leg al jullie info samen en beslis wat ermee te doen.  

● Wie gaat schrijven, wie gaat op zoek naar een goede titel, wie zoekt beeldmateriaal. 

● Optioneel: extra materiaal voor de voorpagina. 

● Begin met vormgeven van de voorpagina.  

 

Zorg ervoor dat de kop jullie lezer aanspreekt en zin geeft om het artikel te lezen. Zorg 
voor een korte inleiding en broodtekst.  

Creëer op basis van de inhoud van het artikel een bijpassende kop.  

’30 : Lay-out – 5’ 

● Geef de krantenpagina vorm. De titel is duidelijk te lezen, het artikel is overzichtelijk, het beeld 

past bij het artikel en sluit er bij aan,… 

Gebruik de publisher template om jouw voorpagina vorm te geven. Zorg voor een mooie 
evenwichtige verdeling.  

’35 : Afdrukken en voorstellen - 15’ 

● Alle voorpagina’s worden geprint en opgehangen.  
● Iedere redactie stelt zijn voorpagina voor aan de collega’s en legt daarbij uit welke keuzes ze 

gemaakt hebben en waarom.  

  

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 

Stellingen over nieuws en berichtgeving 

 

 “Alles wat ik in de krant lees, is waar. Journalisten checken altijd alles dubbel.” 

 



 “Afhankelijk van welke krant je leest, krijg je andere informatie.” 

 

 “Berichtgeving in kranten is altijd neutraal.” 

 

“De televisie is het beste medium om het nieuws te volgen. Je hebt beeld, geluid en 
livereportages."  

 

“Het journaal van VRT is betrouwbaarder dan dat van VTM.” 

 

“Online redacties maken artikels om clickbaits binnen te halen en zo meer geld te verdienen, 
ongeacht de (juiste) inhoud van hun artikel.” 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 

Historische context 

25 augustus 1914. Het zomert in Leuven. De zon doet de stad stralen met haar mooie 

universiteitsbibliotheek en stadhuis. Maar wanneer je door de straten wandelt, marcheren er Duitse 

soldaten.  

Het is oorlog. De Duitsers hebben al een deel van België onder de voet gelopen. De oorlog hing al 

langer in de lucht, maar velen wilden het nog niet onder ogen zien. Nu valt er niet meer naast te 



kijken. De katalysator voor de start van de oorlog was de moord op Frans Ferdinand, aartshertog van 

Oostenrijk en troonopvolger. Hij werd vermoord door een Servische nationalist. Dit zorgt ervoor dat 

de grootmachten de rangen sluiten, allianties aangaan en hun legers mobiliseren. Oostenrijk, 

Duitsland en Italië spannen samen. Daartegenover staan Frankrijk, Rusland en het Verenigd 

Koninkrijk. En Rusland is dan weer geallieerd met Servië. En België? België blijft neutraal in dit alles. 

Bij het officiële ontstaan van ons land, ondertekenden de andere Europese landen een akkoord ons 

land niet aan te vallen. Maar Duitsland zal dit akkoord met de voeten treden.  

Op 1 augustus verklaart Duitsland de oorlog aan Rusland. 2 augustus stuurt ze een ultimatum naar 

België: “laat ons door jullie land trekken om Frankrijk aan te vallen, indien niet, vallen we jullie ook 
aan.” België weigert en maakt zich klaar om zich te verdedigen. Op 4 augustus vallen de Duitsers 

België binnen, te beginnen bij Luik. De Belgen houden moedig stand en houden er wereldfaam aan 

over ‘Brave Little Belgium’. Alleen is dit van korte duur. De Duitsers trekken steeds verder en zaaien 

terreur. Ze vermoorden de bevolking uit verschillende dorpen en steden. Het Brave Little Belgium 

wordt al snel het Poor Little Belgium. 19 augustus vallen ze Leuven binnen. Wapens worden in 

beslag genomen door de Duitsers en Duitse soldaten worden bij de burgers gestationeerd. Het 

stadhuis wordt hun hoofdkwartier.  

Ondertussen bevindt het Belgische leger zich in Antwerpen. Op 25 augustus vallen ze aan. De Duitse 

soldaten uit Leuven trekken naar Antwerpen om zich te verdedigen. Wanneer ze ‘s avonds 

terugkomen en dan vallen er schoten, zijn er explosies, gekrijs, brand… De stad brandt. 2000 
gebouwen, waaronder de historische stadshal en de universiteitsbibliotheek. 248 burgers worden 

gedood. Vele andere zijn gewond of gevangen genomen. 

Wat is er gebeurd? Hoe en waarom? Aan jullie om het te ontdekken en de bevolking te informeren. 

Niemand heeft al weet van de gebeurtenissen in Leuven. Aan jullie om de juiste informatie te 

sprokkelen en de bevolking op de hoogte te brengen met jullie krant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 

Getuigenissen en bronnen terug te vinden op nl.makingthenews.be 

 

ASSOCIATED PRESS (AP) 

Amerikaans persagentschap, ontstaan in 1848. 

FELIX BOON 



Felix Boon is een Leuvense wijnhandelaar, die met zijn gezin in de Justus-Lipsiusstraat woont als de 

oorlog in augustus 1914 uitbreekt. Hij raakt gescheiden van zijn gezin, wanneer hij door de Duitse 

troepen als levend schild wordt gebruikt en rond Mechelen door de frontlinie wordt gejaagd, samen 

met tientallen stadsgenoten. Na contacten met familie in wat toen nog onbezet België was, reist hij 

door naar Antwerpen. Boon richt daar een informatiebureau voor Leuvense vluchtelingen op. 

RENE CHAMBRY 

René Chambry is redacteur van de 'Echco-Belge'en een bekend en betrouwbaar man in het 

letterkundig België van die tijd. 

LEO COLINS 

Leo Colins is burgemeester van Leuven wanneer zijn stad door de Duitsers bezet wordt. Zijn positie 

wordt hoe langer hoe ondraaglijker.  

DUITS WITBOEK 

Is een boek dat verscheen op 15 mei 1915. Daarin wordt onder meer de verwoesting van Leuven 

uitgelegd en wordt een beeld geschetst dat de Leuvense bevolking in een slecht daglicht plaatst. 

Duitse soldaten werden volgens de versie van het witboek niet enkel beschoten maar ook met 

kokende olie overgoten. Vrouwen zouden met messen hun ogen uitgestoken hebben en soldaten 

gecastreerd hebben. De discussie over wie nu de schuld droeg van de gruwelen in Leuven zal nog 

decennia lang duren. Het is pas na WOII dat de Belgische versie van de feiten aanvaard wordt.  

ALBERT FUGLISTER 

Albert Fuglister (°1884) is een Zwitserse zakenman, die al vijf jaar in Leuven woont en er voor een 

groot bedrijf werkt, als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Eind juli 1914 vertrekt hij op zakenreis 

naar Duitsland, waar hij observeert hoe het land zich voor een oorlog klaar maakt. Begin augustus 

keert hij terug naar Leuven en is dus ter plekke als de terreur op de bevolking uitbreekt. Zelf 

ontsnapt hij aan het ergste geweld, maar diep verontwaardigd over de militaire bezetting gaat hij 

onder de overlevenden op zoek naar getuigenissen over de terreur. Zijn bedoeling: bewijslast over 

de schendingen van de mensenrechten verzamelen en verantwoordelijken aanwijzen. 

LOUIS GRONDIJS 

Louis Grondijs is een oorlogsverslaggever voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Hij werd naar 

België uitgestuurd om verslag uit te brengen van wat er daar gebeurde. Hij was een verslaggever uit 

de voorste linies. 

 

HERVE DE GRUBEN 

Hervé de Gruben is rechtenstudent (1894 - 1967) en wordt in juli 1914 brancardier in het door de 

universiteit ingerichte St-Thomashospitaal, dat in de gebouwen van het Hoger Instituut voor de 

Wijsbegeerte werd ondergebracht. De Gruben is één van de weinige bevoorrechte getuigen die 

ononderbroken in Leuven bleef. 

LAMBERTUS MOKVELD 

Nog  jong en onervaren was deze 24-jarige reporter die door zijn krant De Tijd –voluit het 

“godsdienstig-staatkundig dagblad”- in augustus 1914 naar oorlogsgebied in België werd gestuurd. 



Mokveld (1890-1968) maakte er een vier maanden durende tocht van. Vanuit Maastricht stak hij de 

grens over richting Luik. Zonder al te veel problemen stak hij het front over, dat toen in de eerste 

oorlogsmaanden van oost naar west te midden door België liep. Zijn eerste scope noteerde hij op 9 

augustus in Luik, waar Mokveld vaststelde, dat Luik al was ingenomen maar de forten rondom de 

stad nog altijd door het Belgische leger werden verdedigd. In Nederland ging iedereen ervan uit dat 

de hele fortengordel al opgegeven was. Geregeld keerde Mokveld naar Nederland terug, om er zijn 

verslagen naar de krantenredactie door te sturen of om telkens weer op krachten te komen. Want in 

het door oorlog geteisterde gebied was het gewone leven helemaal ontwricht. 

JOS SERVOTTE 

Jos Servotte is verslaggever en nieuwslezer voor het Nationale Instituut voor de Radio-omroep 

tijdens de jaren 1940. 

JAAK VAN DOREN 

Leuvens krijgsgevange. 

ALIDA VAN MELLAERT 

Alida Van Mellaert is een non van Paridaens (onderwijsapostolaat Kind Jezus), die korte tijd 

ziekenzorg op zich neemt, samen met de andere zusters van haar orde op de vlucht slaat en begin 

september naar Leuven terugkeert. Haar klooster is in de Blijde Inkomststraat gevestigd: twee 

gebouwen tegenover elkaar (nr. 15 en 22). In het ene verblijven de nonnen en in het andere is een 

schooltje. In augustus 1914 eist de stad het schoolgebouw als ziekenboeg op, die alleen door 

lekenpersoneel mag worden bemand. De relatie met de nonnen ligt moeilijk. 

VON ESMARCH 

Ritmeester von Esmarch was bevelhebber van het Duits korpshoofdkwartier in Leuven. 

GENERAAL VON MANTEUFFEL 

Duits Generaal, gestationeerd te Leuven. 

Persagentschap WOLFF 

Duits Persagentschap, ontstaan in de 2de helft van de 19de eeuw. Opgericht in Berlijn en blijft tot 

1933 bestaan. 

 

 

Bijlage 4 

Edito’s kranten 



 







 

 

 



Bijlage 5 

Hoofding kranten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 6 

Checklist 

 



 


