her
STEL
Hoe
Ieper
LING opnieuw tot
EN leven kwam
Hallo! Ik ben Leonie.
Bezoeken we samen
de tentoonstelling?
De juiste antwoorden
op de vragen toveren
een recept tevoorschijn!
De heerlijke kattentongen
van Laura uit... 1927!
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Speurtocht
In dit boekje worden zeven vragen gesteld waarop je met een letter kunt
antwoorden.

Vul hier de letters van jouw antwoorden in:

Alle antwoorden juist? Dan vormen die een bestaand woord.
Nu enkel nog op de laatste pagina van dit boekje de juiste ingrediënten in
het recept van Laura invullen.

Smullen maar!
Twijfel je over je antwoord?
Vraag aan de balie of
je woord juist is.
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Speurtocht
De Eerste Wereldoorlog duurde vier jaar. Ieper werd volledig verwoest. Na
de oorlog moesten de mensen kiezen: willen we graag terugkeren?

Ongeveer de helft keert terug...
Ook benieuwd hoe de mooie stad toch opnieuw tot leven kwam?

Ontdek het in de tentoonstelling herSTELLINGEN.

Kinderen op de speelplaats
bij hun ‘metalen school’, 1921.
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1. Aan de slag
Max, een jongen uit Ieper schrijft in 1915 een opstel over hoe hij denkt dat
het leven in Ieper na de oorlog zal zijn.

Overal duiken houten woningen op. Mevrouw
Charpentier, die nogal zwaar is, durft niet op de eerste
verdieping te slapen. “Denk je dat ik me veilig voel
wanneer ik bij elke stap de planken voel doorbuigen?”
zegt ze.
Meneer Bosset heeft meubels en schilderijen uit het puin
gehaald. Hij is heel fier op deze hier. Maar wanneer zijn
buurman een nagel wil kloppen aan de andere kant, jaagt
hij die dwars door meneer z’n schilderij. En zo hebben de
twee nieuwe buren al ruzie.

Zoek het echte opstel van Max.
In welke taal schreef Max
honderd jaar geleden?

P

In het Frans

M

In het Ieperse dialect

De Britten wilden dat de stad een ruïne bleef, om de oorlog
nooit te vergeten. De Ieperlingen willen hun stad graag terug
zoals voordien. Wat vind jij de beste oplossing?
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2. Aan tafel
Net na de oorlog zijn er geen winkels meer. Eten werd dan maar op straat
verkocht. Vlees was heel duur. Water haalden de mensen zelfs een tijdje uit
de bomkraters.
De markt vond plaats in de Lakenhallen (waar je nu bent!), ook al waren
deze nog kapot.

Oei
oei oei
ai
ai ai

Kijk naar de foto’s.
Welk vlees kon je
honderd jaar geleden
uit één stuk op de markt
kopen?

E
O

een gans

een varken

3. Aan de klap
Voor de oorlog was er in Ieper elk jaar een stoet.
Iedereen hield van reus Goliath, de mooiste pop
in de stoet. Reus Goliath ging in de oorlog kapot.
Natuurlijk wou iedereen dat de reus
na de oorlog opnieuw gemaakt werd.
Luister hier naar het lied dat de
mensen in Ieper over hun reus zingen.
De mensen maakten eerst zelf een pop. Pas 16
jaar na de oorlog kwam er een nieuwe reus.
Kun je de kleren van Goliath opnieuw
tekenen?
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. Aan de muur
Wanneer in Ieper bommen vallen, proberen veel mensen kunstwerken uit de
stad te redden. Zo is er in Parijs een tentoonstelling met kunst uit Ieper!
Bekijk de foto’s.
Welk voorwerp zou jij gered hebben?

Soms nemen soldaten een ‘stukje Ieper’ mee als aandenken. James
Rutherford is in de Sint-Maartenskerk wanneer er bommen vallen. Hij vreest
voor z’n leven, maar overleeft gelukkig. Het mooie glasraam ligt in stukken.
Welk stuk neemt hij als geluksbrenger
mee naar huis? Het glas zit nu in een
houten kadertje:

M
E
6

een engel

twee biddende handjes

. Aan het toeren
Na de oorlog kwamen veel toeristen op bezoek in Ieper. Sommige
Ieperlingen verkopen souvenirs. Voor Henri Duprez was dit broodnodig.

Bekijk de foto’s. Wat verkocht Henri in zijn kraampje aan de Britse
toeristen?

S

postkaarten

A

schud-bollen

China gaf Ieper een flinke som geld om nieuwe kunst
te kopen. De stad besloot Chinese vazen te kopen.
Zoek de grote vaas…
…echt iets om op je nachtkastje te zetten, niet?
Grappig weetje: achteraf ontdekt men dat
de vazen niet Chinees, maar Japans zijn.
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6. Aan de klokke
Na een slechte periode, zoeken
veel mensen steun in hun geloof.
Gewoontes van vroeger keren terug.
Kinderen kunnen opnieuw hun
communie doen. Ze moeten wel
eerst godsdienstles volgen,
kijk maar eens naar hun
lesboekje.
Is dit vandaag ook nog zo?

Ook tijdens en na de oorlog komen nog baby’s ter wereld. Waar moeten
mama’s in het vernielde Ieper bevallen? Zoek de foto van het
“moederhuis” en lees de uitleg.

P

		
Men maakt een moederhuis in de houten barakken.

J
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Ze moeten in Frankrijk, net over de grens, bevallen.

7. Aan het bord
De eerste scholen waren nog niet uit steen, maar in houten barakken. Na
vier jaar ging de eerste stenen school weer open.
Naast lezen en schrijven, leerden meisjes ook naaien. Zoek het naaiwerkje.
Welke figuur naaide een Iepers meisje?

A

O

F

Jongens konden naar de landbouwschool. Ook meisjes leerden welke taken
ze moesten doen op de boerderij. Maar geen ‘Boer zoekt vrouw’. Jongens
en meisjes hadden elk hun school!
De huishoudschool begon in houten woonwagens!

Ook vandaag bestaat een school op wielen nog. Ze heet ‘Mobile School’ of
in het Nederlands: ‘de mobiele school’.
Waar zou de mobile school nu gebruikt worden, denk je?
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8. Aan de stove
Een huis kun je kopen, maar om je er echt
thuis te voelen, moet je zelf aan de slag.
Welk voorwerp uit de badkamer zag
er 100 jaar geleden zo uit?

K

S

Een scheermachine			

Veel gezinnen woonden na
de oorlog in een houten barak.
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Een haardroger

Recept
ANTWOORD 1:

P room of M karnemelk

ANTWOORD 2:

E drie eierdooiers of O één eierdooier

ANTWOORD 3:

Z 1 grote tas (180g) of E 1 kleine tas (100g)

ANTWOORD 4:

S tarwemeel of R amandelmeel (180g)

ANTWOORD 5:

P vierkante bakplaat of J ronde taartvorm

ANTWOORD 6:

A eetlepeltje of D soeplepel of F pollepel

ANTWOORD 7:

K 40 minuten of S 20 minuten

goed opkloppen.
en
Eén tas
suiker bijvoegen, en nog eens goed kloppen. Vervolgens een weinig
ineens één grote tas
er bij kloppen, zodat er geen
klonters in zijn. Het laatst het in sneeuw geklopt eiwit bijvoegen. Een
inboteren, en met een weinig meel bestrooien om het
aanbakken te voorkomen. Er met een
dunne strookjes
van gieten, niet te dicht om het ineenlopen te vermijden.
op 140° bakken in de oven en... smullen maar!
ANTWOORD 1

ANTWOORD 2

ANTWOORD 3

ANTWOORD 4

ANTWOORD 5

ANTWOORD 6

ANTWOORD 7

Yper Museum • Lakenhallen
Grote Markt 34 • Ieper
Volg ons op
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ypermuseum.be

