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LUIK IN HET OOG VAN DE STORM

IK WAS 20 IN 14



De grootste tentoonstelling wereldwijd ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog

In het kader van het actieplan voor de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog hebben Wallonië 
en de Federatie Wallonië-Brussel beslist de provincie Luik, de stad Luik en Europa 50 te steunen 

bij het opzetten van een grootschalige tentoonstelling.

Onder het beschermheerschap van het Europees Parlement, 
en van Herman VAN ROMPUY, Voorzitter van de Europese Raad.

1 TENTOONSTELLING VAN WERELDFORMAAT
Opening: 2 augustus 2014 

2 PRESTIGIEUZE LOCATIES

3 PARTNERS

‘Europa 50’
 5050

EUROPA
S.C.R.L - F.S

De provincie Luik

De stad Luik

 Het station Luik-Guillemins (4000 m²)Het Museum van het Waalse Leven in Luik (1000 m²)
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MUSEUM VAN HET WAALSE LEVEN
ESPACE SAINT-ANTOINE

EXPO ‘LUIK IN HET OOG VAN DE STORM’



LUIK IN HET OOG VAN DE STORM
Omarm het universele uitgaand van het specifieke, het kleine, het ontastbare, het ongrijpbare aan de hand van minder 

belangrijke resten uit het verleden. Bewandel zoals nieuwsgierige en receptieve wandelaars het onvoorspelbare langs levens- en 

overlevingspaden van gewone Luikenaars, die opgingen in de massa. Het is niet de bedoeling een nieuwe visie op de rampspoed te 

geven, hoewel we het lijden en de dood die gepaard gaan met oorlog niet mogen stilzwijgen. Vertrekkend van de dagelijkse ellende 

willen we u de broederlijkheid, de waardigheid maar ook de vreugde, die alle mensen delen, laten ontdekken of herontdekken. 

‘Luik in het oog van de storm’ zet de Slag om Luik en de heldhaftige, door de forten geboden weerstand van 4 tot 16 augustus 1914 

op de voorgrond. De aandacht gaat ook naar de zware ontberingen van de bevolking tijdens de bezetting.  

Het parcours omvat 6 aparte ruimtes:

> 1. Het tempo van de vooruitgang

> 2. De wind stak op

> 3. Oorlog voeren

> 4. De afwezigen

> 5. 1.560 dagen

> 6. Het herstel

HET TEMPO VAN DE VOORUITGANG
Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog vormden Luik en omstreken een belangrijke industriële ontwikkelingspool. Het 

mijnbekken draaide op volle toeren. De metaalfabrieken maakten een bloeiperiode door. Een voorspoed die ook gold voor de 

omvangrijke textielindustrie op de oevers van de Vesder en de talrijke groeves in de vallei van de Ourthe. Het Land van Herve, 

Haspengouw en de Condroz waren bezaaid met rijke en gediversifieerde landbouwbedrijven. Verderop bezaten de diepe wouden van 

de Ardennen massa’s hout. In het midden van dit ruime gebied lag de stad Luik die niet meer de middeleeuwse stad van het einde 

van de 18de eeuw was. In opeenvolgende sprongen is in minder dan 100 jaar tijd het stadsweefsel grondig gewijzigd: nieuwe grote 

lanen, nieuwe bruggen, nieuwe wijken. Men dreef alom intensief handel met het buitenland. Een stad met provinciale allures, met 

traditionele markten, kleine handelszaken, nieuwe grote winkels, schouwburgen, filmzalen, een triomfantelijke burgerij, maar ook 

immense proletarische buitenwijken waar ellende heerste en periodiek opstandigheid opborrelde. Een stad op de speerpunt van de 

vooruitgang die zich de recentste technische innovaties eigen maakte: elektriciteit, de telegraaf, trams. Een stad die naar aanleiding 

van de wereldtentoonstelling van 1905 dapper meespeelde op de speelplaats van de groten en duidelijk de status van internationale 

metropool opeiste.  



DE WIND STAK OP
Wat betekende de oorlog voor de bewoners van een natie die in een wilde rush naar vooruitgang was terechtgekomen? De mobilisatie 

op 29 juli 1914 veroorzaakte een wind van paniek met lange rijen voor de banken en een raid op de voedingswinkels, maar het 

Duitse ultimatum werd bekeken vanuit een sfeer van gelatenheid, een vreemde mix van enthousiasme en ongeloof. De militaire 

generale staf kon echter wel ten volle de ernst van het drama dat zich afspeelde inschatten. De staf had besef van de lacunes in 

het verdedigingssysteem en de onvoorbereide staat van de troepen, en probeerde de dringendste noden te verhelpen. Vanaf 

1 augustus begon men loopgraven te delven, vestingen op te trekken, huizen te verwoesten, tunnels te versperren, obstakels op 

de wegen te plaatsen. Allemaal maatregelen die veeleer symbolisch waren en niet echt doeltreffend. Ze beoogden vooral zo lang 

mogelijk de voortgang van de vijand te hinderen in afwachting van de tussenkomst van de Franse en Engelse beschermheren. 

OORLOG VOEREN
Deze ruimte zet de bewonderenswaardige houding van het Belgische leger op de voorgrond.

De Slag om Luik verliep in vier fasen met troepen die zich te voet en te paard verplaatsten. Allereerst was er op 4 augustus ‘s 

morgens de invasie van het Belgische grondgebied vanaf de Duitse grens in de richting van de versterkte stelling van Luik. Een snelle 

voortgang met weinig weerstand volgde en de inval in Spa, Stavelot en Verviers. 

In de nacht van 5 op 6 augustus volgde een gecoördineerde actie van de vijandelijke troepen met intervallen tussen de verschillende 

forten. Deze strategie leidde tot hevige gevechten waarin de Belgische strijdkrachten zich ongelooflijk heldhaftig hebben gedragen. 

Overal werd de vijand teruggedrongen, met uitzondering van de as Queue-du-bois-Bellaire waar de Duitsers onder leiding van 

generaal Ludendorff erin slaagden door te stoten tot aan het plateau van la Chartreuse. 

Vervolgens de terugtrekking op de 6de augustus bevolen door generaal Leman van het Belgische leger in de richting van 

Haspengouw, gevolgd door de verovering van de Vurige stad door de troepen van von Emmich op 7 augustus in de ochtend.

Daarna de stelselmatige aanvallen voornamelijk langs de achterkant van de twaalf forten die geïsoleerd waren geraakt en hun 

opeenvolgende overgave van 8 augustus tot 16 augustus. Twee weken van geweld waarin de eerste lijf-aan-lijfgevechten de 

voorbode vormden voor vier jaar lijden en dood.  

Aan de hand van een symbolische reconstructie van de fortenkroon van Luik kan men begrijpen welke rol de stad heeft gespeeld in 

het verloop van het conflict. 

DE AFWEZIGEN
De pijnlijke afwezigheid van al wie aan het front streed, naar Duitsland werd gedeporteerd, in Frankrijk, Engeland en Nederland in 

ballingschap leefde, wordt in deze ruimte behandeld, met een speciale focus op Nederlands Limburg, waar veel Luikenaars werden 

opgevangen. 



Nederlands Limburg, een toevluchtshaven

De veelvuldige gewelddaden van de Duitsers en de plundering van de grensstad Wezet in de nacht van 15 op 16 augustus 

veroorzaakten een enorme exodus. Eijsden vormde een van de belangrijkste grensposten. Overal lenigde men de dringendste noden. 

Particulieren, verenigingen en overheidsinstanties zetten zich in om steun, voedsel en onderdak te bieden aan de toestromende 

vluchtelingen. Tegen half september waren er 10.000. In de stad Maastricht registreerde men 754 inwoners van Luik en 316 van 

Wezet.  

De terugtrekking in de richting van Antwerpen en zijn inname op 10 oktober versnelden de beweging drastisch en brachten een 

ongeziene emigratie uit België op gang. Honderden duizenden gezinnen en zowat 35.000 militairen trokken in enkele dagen tijd 

naar Nederland. Onder deze vluchtelingen bevonden zich Luikse militairen. De Nederlandse overheid werd overspoeld door deze 

mensenmassa die al snel uitgroeide tot een groep van een miljoen personen. Op het einde van het jaar was de meerderheid van de 

soldaten ondergebracht in houten barakkenkampen in Zeist en Harderwijk. In de daaropvolgende weken verzochten de Belgische 

en Nederlandse overheden de burgers om naar huis terug te keren. Op het einde van 1914 waren er nog 125.000 overgebleven. Voor 

de burgers die bleven en officiële steun wensten te genieten werden er vier nieuwe kampen opgetrokken in Nunspeet, Uden, Ede en 

Gouda. Nederland bleef echter het toneel van een oneindig geloop tussen de mensen die terugkeerden en diegenen die vertrokken 

naar Engeland of Frankrijk en diegenen die uit de bezette gebieden toestroomden.  

Nederland had in veel sectoren een tekort aan arbeidskrachten en stelde Belgische militairen voor te werken in de landbouw en in 

verschillende nijverheden (glasfabriek of timmerwerk, kalkovens…) en vooral in de Limburgse mijnen, waarvan het steeds meer 

van vitaal belang was om de productie op te drijven. Er ontstonden verschillende kampen in de streek van Heerlen in Beersdal, 

Musscheming, Treebeek, Schaesberg, Spekholzerheide, Hopel, Eygelshoven, Simperveld en Brunssum. Ze telden 2.558 gevangenen, 

voornamelijk Belgen maar ook Engelsen, voornamelijk afkomstig van Zeist. 

1.560 DAGEN
De vier lange jaren van het conflict veranderden het dagelijkse leven van de bevolking. De absolute prioriteit was voedsel vinden. 

Als reactie op de schaarste aan goederen ontstond het Nationaal Hulp- en Voedselcomité. Er ontstonden massa’s initiatieven van de 

overheid en privépersonen. De meesten richtten zich op specifieke sociale groepen zoals weduwen, kunstenaars, wezen, vrouwen 

van soldaten… Naast het fysieke lijden was er ook het morele lijden. Er dook eerst passief verzet en daarna actief verzet op. De 

militairen legden steeds meer hun regels op. Men deporteerde arbeiders om in Duitsland te werken, fabrieken werden gedemonteerd. 

Ondanks alles ging het leven zijn gangetje. Om de zorgen te vergeten ging men steeds vaker naar de film, het theater of andere 

plaatsen van ontspanning. De aankondiging van het staken van de strijd op 11 november 1918 startte een tijd van onzekerheid voor de 

overwinnaars en de verliezers. Stilaan ontwaakte men uit een verschrikkelijke nachtmerrie…

HET HERSTEL
Deze laatste herdenkingsruimte is toegespitst op de sporen en de herinnering van de Grote Oorlog in Luik en zijn provincie. Ze heeft 

de vorm van een pleintje waar evenementen en pedagogische activiteiten plaatsvinden.
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LUIK-GUILLEMINS STATION

EXPO «IK WAS 20 IN 14»



EEN rEALISAtIE VAN DE orgANISAtorEN VAN ‘‘IK WAS 20 IN 45’’

''IK WAS 20 IN 14'' in het station Luik-Guillemins, benadert de oorlog in zijn geheel door tegelijk een 

beeld te geven van de oorzaken van het confl ict, de geopolitieke context, de protagonisten, de inval, de IJzer en de loopgraven, de 

geneeskunde, de kunststromingen en de politieke, economische en sociale gevolgen.

oNtDEK zE VANAf 2 AuguStuS 2014 IN LuIK

Een voorstelling van de “grote oorlog” in een internationale context. Een parcours van 800 meter, rijk aan emoties 

tussen grandioze decors, met indrukwekkende reconstructies en een grote collectie authentieke verzamelobjecten. 

De talrijke audiovisuele documenten en geluidsbestanden dompelen de bezoekers onder in het hart van de 

belangrijkste gebeurtenissen uit deze tijd. 



PROLOOG
> De vooroorlogse Belle Epoque  : de feestelijke, onbezorgde en nonchalante sfeer wordt plots verbroken door de aanslag in 

Sarajevo.

DE LEGERLEIDERS
> Hoofdkwartieren van de oorlogvoerende naties: Enerzijds Rusland, Frankrijk, Engeland en Italië, anderzijds Duitsland, 

Oostenrijk-Hongarije, het Ottomaanse Rijk en Bulgarije, in een zuilendecor geïnspireerd door de film “Keizerin Sissi”.

> De persoonlijke ontmoeting tussen koning Albert I en Keizer Wilhelm II in een ijskoud en vijandig decor, overheerst door 

metaal en beton

SOLDATEN
> De mobilisatie wordt geïllustreerd met uniformen van Belgische en Duitse soldaten, waaronder een uniform van een Pruisische 

lansier – een ulaan – met een volledige ransel. Wereldwijd bestaan er zo nog maar twee exemplaren. 

> Het leven van de soldaten, aan het front en op de achterlinies, met een enscenering van de communicatie- en 

transportmiddelen van toen, van de beschermingsuitrusting, de religie, enz. 

> Een levensgrote loopgraaf van 30 meter, met een voorstelling van het leven van de soldaten in deze greppels des doods. Op de 

voorgrond een slagveld, dat tot leven komt met een spectaculair klank en lichtspel en met originele filmfragmenten. 

> De verwoestende vooruitgang van het oorlogstuig, met de enscenering van een luchtgevecht in computerbeelden op 3 

reusachtige schermen en een replica van het vliegtuig van de “Rode Baron”

ARTSEN
> Een tot veldhospitaal omgebouwde school met een ruimte waar de vooruitgang van dokters- en chirurgeninstrumenten 

tijdens de oorlog wordt getoond. 

BURGERS
> Scène van een executiepeloton dat vijf burgers op het dorpsplein executeert, gezien vanuit een gereconstrueerde kapel

> De zware prijs die de burgerbevolking moest betalen: het door dwangarbeid zeer pijnlijke dagelijkse leven, het werk van 

vrouwen, de moeilijke tijden voor kinderen. De uitwisseling van post en pakjes met de soldaten aan het front was een ware uitdaging

VoLg DE gIDS om DE ruImtES tE BEzoEKEN, VErDEELD IN 7 tHEmA’S, ALSof u Er zELf zou zIjN:



> Een decor van gebombardeerde en verlaten huizen: een dood paard, beschadigde meubels, het brandvuur dat blijft 

nagloeien…

ARTIESTEN
> De artistieke uiting wordt geïllustreerd met werken van Max Ernst, Otto Dix, George Grosz., Picasso, Jean cocteau. Verder de 

zeer aangrijpende reconstructie van het “Théâtre de l’enfer” in Parijs, waar het leven bijna zijn normale gang gaat, en van de 

theatergezelschappen die in de loopgraven optreden om de soldaten een klein beetje vertier te verschaffen. 

VERZET
> Het werk van het verzet: een reconstructie van de elektrische lijn, de ondergrondse pers van toen, de grote verzetslieden, met 

de reconstructie van het proces van Gabrielle Petit 

OVERWINNAARS
> De tol van de oorlog wordt geïllustreerd in een ruimte die gewijd is aan overwinnaars en verliezers, met de confrontatie tussen 

Wilson en Lenin, de capitulatie van Duitsland, het Verdrag van Versailles

EPILOOG
> De naoorlogse periode, gedomineerd door reconstructieve chirurgie op de “gueules cassées” (“verwoeste smoelen”) en de 

opkomst van de nieuwe wereld. 

BURGERLIjKE WAARDEN

De tentoonstelling onderstreept het belang 

van de basiswaarde vrede, die garant staat 

voor democratie, vrijheid, rechtvaardigheid 

en solidariteit. ze richt zich vooral tot de jonge 

generaties aan de hand van een parcours voor 

kinderen en een pedagogisch dossier.



La PLUS GRANDE EXPOSITION JAMAIS REALISEE SUR LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

La PLUS GRANDE EXPOSITION JAMAIS REALISEE SUR LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Een spectaculaire scenografie op 5000 m² 

ONDERDOMPELING
> Loop door een hyperrealistische loopgraaf van 30 meter lang met aangrijpende geluids- en lichteff ecten.

> Kom midden in een luchtgevecht terecht op een 180°-scherm.

> Loop door een platgebombardeerd en afgebrand huis dat tot in de kleinste details is gereconstrueerd.

> Bezoek een vreedzaam kapelletje vanwaar je een schokkende scène ziet waarbij burgers worden geëxecuteerd.

... Maar ook een school omgevormd in hospitaal, een kantoor van de Generale Staf met alle pracht 

en praal, de forten rond Luik, een beroemd Parijs cabaret…



RUIM 3.000 AUTHENTIEKE, 
HISTORIScH BELANGRIjKE VOORWERPEN

uitzonderlijke werken en stukken   illustreren de verschillende aspecten van de Grote Oorlog. Ze komen onder meer uit 

wereldwijd unieke verzamelingen van particulieren maar ook uit musea in België en verschillende Europese landen. één Logo vestigt 

de aandacht van de bezoeker op de niet te missen voorwerpen, stukken die bijzonder zijn wegens hun zeldzame karakter, hun 

symbolische waarde of hun eigenaardigheid.

> Browning-pistool op 3 december 1913 door FN van Herstal geleverd aan de wapenhandelaar Doucet. Het werd later gebruikt door 

leden van de Servische terroristische organisatie ‘De Zwarte Hand’.

> Kleine, draagbare schrijftafel die alle geheime documenten bevat van een bureau van de generale staf. 

> Zetel van de Kaiser in het keizerlijke salon dat voor hem in het station van Herbesthal was voorbehouden.

> Een van de originele Duitse kanonnen die op 4 augustus over de Belgische grens werden vervoerd.

> Volledig uniform van een Ulaan met paard en lans.

> Huls van het Duitse kanon ‘Dikke Bertha’ (420mm) voor het eerst gebruikt tegen de Luikse forten.  

> ‘Koningin Elisabeth’-helm. Het betreft een Belgische experimentele helm met een vizier om het gelaat en de ogen tegen 

projectielen te beschermen. De helm droeg de naam van de koningin omdat hij werd ontwikkeld dankzij de financiële steun verstrekt 

door koningin Elisabeth.

> Grendelgeweer met periscoop om te schieten vanuit de loopgraven.

> Eerste kogelvrije vest met stalen plaat.

> Torpedo van de Duitse onderzeeër U-Boot.

> Draagbaar altaar om de mis op te dragen in de loopgraven.

> Deze clandestien door de kloosterlingen van Maredret geïllumineerde brief van Kardinaal Mercier werd met kerstmis 1914 naar de 

parochies gestuurd. De tekeningen illustreerden in neogotische stijl de oorlogsmisdaden gepleegd in België.  

> Ets van Otto Dix Champs de bataille

> Tekening van Jean Cocteau Pablo Picasso dans son atelier

> Collage van Max Ernst Ende

> Volledig koffertje van een chirurg (met zaag)

> Omkeerbare jas voor de geamputeerden

> Moulages en protheses voor de ‘kapotte smoelen’

Het volledige parcours is uitgerust met 
geluidsinstallaties en 45 audiovisuele 
montages, projecties op grote schermen 
of televisieschermen, dit alles aangepast 
aan de omstandigheden om de emoties 
van de bezoekers te versterken tijdens 
hun historische ontdekking van de “grote 
oorlog”.



PEDAGOGIScH DOSSIER

KINDERROUTE

U kan een tweetalig (FR-NL) dossier downloaden op de website www.liegeexpo14-18.be.

Twee delen: lager en middelbaar onderwijs met vragen voor leerlingen van +- 14 jaar en/of +- 18 jaar.

Er worden elke week toegangstickets persoonlijk naar de leerlingen verstuurd die op een bijzonder creatieve manier op bepaalde 

vragen hebben geantwoord.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog spelen dieren spelen een belangrijke rol. Ze maken deel uit van het leven van legeraanvoerders, 

soldaten, artsen, burgers, artiesten, verzetsstrijders en overwinnaars. Zo zullen paarden, ratten, honden, ezels, varkens, 

duiven en arenden de Grote Oorlog aan de kinderen vertellen.

Diverse interactieve zuilen speciaal voor kinderen bakenen de route af. In eenvoudige taal en met leuke tekeningen illustreren ze de 

verschillende aspecten van het conflict door de ogen van dieren. 

Kinderen kunnen er ook allerlei spelletjes (doolhof, puzzel, 7 fouten ...) op spelen.

Deze spelletjes zijn gebundeld in een boekje van een twintigtal geïllustreerde bladzijden dat aan de ticketbalie verkrijgbaar is. Zo 

kunnen de kinderen het in alle rust invullen.



PRAKTIScHE INFO

OPENING                   02/08/14 > 31/05/2015

                                     Alle dagen van 9.30 u. tot 18.30 u. (ticketbalie gesloten om 17.30 u.) 

                                     Avondopening alle eerste woensdagen van de maand tot 22 u. (ticketbalie gesloten om 20.30 u.)   Alleen voor «Ik 

                                                was 20 in 14 » 

                                     Gesloten op 24, 25, en 31/12/2014 en op 1 januari 2015

TARIEVEN                 - Individueel                             11 €

                                    - Senioren (60+)                    10 €

                                    - Groepen (min. 15 pers.)       8 €

                                    - Schoolgroepen                        6 €

                                    - 7 > 18 jaar                                8 €

                                    - 0 > 6 jaar                            gratuit

                                     

BOEKING                   Callcenter : +32(0)4. 224.49.38 - reserv@liegeexpo14-18.be

GA 

MET DE TREIN         - Aangezien de tentoonstelling in het station zelf plaatsvindt, is ze gemakkelijk toegankelijk met de trein:

                                      B-Dagtriptickets (trein + toegang) te koop in alle NMBS-stations. Meer info op www.liegeexpo14-18.be

TOERISTEN-

PRIJZEN                      -  De Toeristische Federatie van de provincie Luik en de Toeristische Dienst van de stad Luik bieden  

                                       verblijven voor forfaitaire bedragen inclusief een bezoek aan de tentoonstelling

                                        incoming@liegetourisme.be - +32 4 237 95 85

                                       reservation.tourisme@liege.be - +32 4 221 93 02

VARIA                         - De tentoonstelling is gemakkelijk toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM)

                                     - Verboden toegang voor dieren



RESTAURANT            - Bar open op de dagen van de tentoonstelling tijdens de openingsuren

                                     - Catering: cateringmogelijkheid voor groepen van 20 personen en  

                                        enkel bij reservering. (boeking ‘Feestdag’ - sonia.vliegen@jourdefete.be - +32 478 50 35 09)

                                    

CATALOGUS

SHOP                 - De tentoonstellingscatalogus van € 8 (FR + NL), in kleur en rijkelijk geïllustreerd, is een blijvende herinnering  

                      aan de tentoonstelling en een onmisbaar geschiedenisboek. Te koop in de shop, net als andere interessante                  

                                       uitgaven over de Grote Oorlog.

PARKING                     - Overdekte parking voor auto’s in het station. Toegankelijk via de wegmarkeringen P-GARE TGV  

                                      - Parkeerplaatsen voor reisbussen met beperkte parkeertijd voor het station

PRIVé-AVONDEN    - Mogelijkheid om buiten de openingsuren privéfeesten vanaf 100 personen te organiseren. 

                                        Contactpersoon: Jean-Pierre Colson - info@cp-expo.be - +32 4 224 49 38

VARIA                          - De openbare toiletten bevinden zich in de winkelgalerij van het station.

CONTACT                    - Commissaire général : René SCHYNS – rene.schyns@skynet.be - +32 475 278 299

                                       - Administrateur général : Alain MAGER – alainmager@cp-expo.be -   +32 475 715 335

                                       - Concepteur : Jacques BROUN – jacquesbroun@hotmail.com -  + 32 479 241 121

« LIEgE-EXPo 14-18 » :  ‘‘Luik in het oog van de storm’’- museum van het Waalse Leven

rondleiding (fr/NL/DE) op aanvraag bij de vzw Art&fact: 

+32 4 366 58 54 – e-mail: art-et-fact@misc.ulg.ac.be

Max. 25 pers.

Week: 1 u.: € 65 (+ toegang tentoonstelling)

Schoolgroep: € 50 (+ toegang tentoonstelling)

Weekend, feestdagen en Engels: € 75

« LIEgE-EXPo 14-18 » : “ Ik was 20 in 14 ” - Station Luik guillemins



groepsactiviteiten voor kinderen:

(op aanvraag, inbegrepen in toegangsprijs)

De krant – speciale editie 1914 (13-18 jaar)

Tussen 1914 en 1918 werd het dagelijkse leven in Luik voor de bewoners grondig verstoord en iedereen moest zich aanpassen. De 

familie Joassart beleefde dit conflict op verschillende manieren. 

Mathilde werd opgehouden aan de Belgische kust en maakte zich zorgen om de andere familieleden. Wat was er gebeurd met haar 

broers Georges en Paul die naar het front waren gaan vechten? En haar ouders die in Luik waren gebleven? Waren ze ontsnapt aan 

de controle van de bezetter? Destijds waren er weinig middelen om met naasten te communiceren en nieuws van hen te ontvangen.

Dankzij deze gevarieerde activiteit kunnen de kinderen in de voetsporen treden van deze familie en het dagelijkse leven van de 

Walen tijdens de Grote Oorlog ontdekken. 

De krant – speciale editie 1914 (13-18 jaar)

Hoe kan een oorlogsreporter een conflict opvolgen? Welke thema’s kan hij behandelen zonder iemand te kwetsen? Hoe stel je een 

persartikel op?  Welke foto mag hij publiceren? De deelnemers kruipen in de huid van de oorlogs- en onderzoeksjournalist en zoeken  

een antwoord op al deze vragen. Op het einde van de activiteit wordt hen gevraagd hun speciale editie 1914 op te stellen.

Boeking: +32 4 237 90 50  - reservation@viewallonne.be

min. 10 pers./groep – max. 20 pers./groep

Pedagogische dossiers te downloaden op www.liegeexpo14-18.be

> algemeen pedagogisch dossier opgesteld door het Departement  Onderwijs van de provincie Luik

> pedagogisch dossier over de tentoonstelling Luik in het oog van de storm

> pedagogisch dossier over de tentoonstelling Ik was 20 in ‘14

PErScoNtAct 

-  Europa 50: Manfred DAHMEN - +32 495 51 24 88 - manfred.dahmen@belgacom.net

-  Provincie Luik: Céline JADOT - +32(0)4237 90 83 - celine.jadot@provincedeliege.be

-  Stad Luik: Jérôme HARDY - +32 497 54 02 51 - jerome.hardy@liege.be


