DE LUISTERWAND
Links en rechts van de red box vind je twee luisterwanden. Als je je oor tegen die
wand legt, hoor je stukjes uit dagboeken, verslagen en brieven. Die werden een goede
honderd jaar geleden geschreven door de dokters, patiënten, verpleegsters, … die hier
tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven.
We hebben er een paar mooie voor jullie uitgekozen. Als je goed luistert, los je de
vraagjes bij de verschillende luisterfragmenten makkelijk op.
Dit plannetje van de luisterwanden helpt je de juiste fragmenten te vinden.

INGANG
Brieven van
soldaat Turner.

Uit de memoires
van Philip Gosse.

UITGANG

Stukjes uit het
hospitaalkrantje.

Brief van
Chaplain Clarke.

Hier vind je het rapport
van miss Foley.

Het dagboek van
Chaplain Inglis.

BEGRAAFPLAATS
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UIT DE MEMOIRES
VAN PHILIP GOSSE,
MEDISCH OFFICIER.
Mensen die veel hebben meegemaakt (of denken
dat ze veel hebben meegemaakt), schrijven hun
herinneringen neer in hun ‘memoires’.
1. Wat is dissectie?
o o Opzetten van dieren.
o o Ontleden van een lichaam.
o o Bereiden om op te eten.
2. Wat zou een endemische ziekte kunnen zijn?
o o Een ziekte die lange tijd in een bepaald gebied
voorkomt (bv. waterpokken in Europa).
o o Een ziekte die plots uitbarst, veel slachtoffers
maakt, en al even snel weer verdwijnt.
o o Een ziekte aan de endeldarm.
3. Waar zat de microbe die de ziekte
veroorzaakte?
o o In de longen.
o o In de lever.
o o In de nieren.

UIT DE BRIEVEN VAN
SOLDAAT TURNER.
4. Wat is de briefschrijver overkomen?
o o Granaatscherf in de knie.
o o Kogel in het hoofd.
o o Voedselvergiftiging.
5. Wat is een spalk?
o o Een ingewikkelde heupbreuk.
o o Een evenwichtsstoornis waardoor je de hele
tijd omvalt.
o o Een steun voor een gebroken arm of been.
6. De briefschrijver wil graag thuis zijn met…
o o … Kerstmis.
o o … Nieuwjaar.
o o … Driekoningen.
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EEN BRIEF VAN
CHAPLAIN CLARKE.
7. Wat stuurt de aalmoezenier naar de moeder van
de gesneuvelde?
o o Kaartje van het grote kruis op de begraafplaats,
een foto van de tent die ze als kerk gebruiken en
een haarlok.
o o Een foto van de tent die ze als kerk gebruiken,
een foto van de jongen en persoonlijke
bezittingen.
o o Kaartje met het grote kruis op de begraafplaats,
een haarlok en een foto van de jongen.
8. Wat waren de laatste woorden van de
gesneuvelde?
o o ‘Ik wou dat ik thuis was’.
o o ‘Het is aan hen en niet aan onszelf dat wij
denken’.
o o ‘Doe de groeten aan mijn moeder en zusters’.
9. Wat wil de aalmoezenier als herinnering aan de
jongen?
o o Een haarlok.
o o Een foto.
o o Persoonlijke bezittingen.

UIT HET DAGBOEK
VAN CHAPLAIN INGLIS,
LEGERAALMOEZENIER.
10. De schrijver van het dagboek was in de stad om…
o o … naar de kapper en daarna op café te gaan.
o o … een bad te nemen en te gaan eten.
o o … een nieuwe jas te gaan kopen.
11. Wat is een telegram?
o o Een geschreven bericht via een
telecommunicatielijn.
o o Een snelle boodschapper.
o o Een met lichtsignalen doorgegeven bericht.
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12. Tussen maart en april sterft Luitenant-Kolonel
Luard…
o o … aan een gasvergiftiging.
o o … aan een kogelwond.
o o We weten het niet.
13. Op de begrafenis wordt op het einde op de bugel
gespeeld. Welk muziekstuk?
o o The Last Post.
o o The Lost Past.
o o The End.
14. Welke bloemen groeien op het kerkhof ?
o o Rozen.
o o Narcissen.
o o Chrysanten.

UIT HET HOSPITAALKRANTJE VAN
JANUARI 1918.
15. Wat zegt de postbode?
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................
16. Wat vraagt de levensgevaarlijk gewonde?
...............................................
. ..............................................
................................................
................................................
..................................
17. Wat zegt de dokter met het gezonde bruine
kleurtje?
................................................
................................................
................................................
................................................
..................................
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UIT HET RAPPORT
VAN MISS FOLEY.
18. Wie is Miss Foley?
o o De kokkin van het kamp.
o o Een hulpeloze patiënt.
o o Een verpleegster.
19. Wat gebeurt er op 21 maart?
o o Ze krijgen het bevel om het hospitaal te
ontruimen.
o o Ze moeten extra bedden voorzien.
o o Niks bijzonders. Ze hebben tijd om even uit te
rusten.
20. Op 14 april wordt het hospitaal definitief
ontruimd. Waar gaan ze heen?
o o Noord-Frankrijk.
o o Terug naar Engeland.
o o Passendale.
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