
SouvenirS 
van  SolDaten

loopgraVenkunst
Houders voor potjes inkt, 
briefopeners, kandelaars en 
Jezusbeelden werden in de 
loopgraven gemaakt. Er waren 
lege hulzen en kogels genoeg 
om daarvoor te gebruiken ...
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Thema 7.1 Les 3
Lieve moeder, alles gaat goed...
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BrieVen Vol lieFDe
De Britse soldaat Thomas en zijn zus Beatrice schreven 
elkaar veel brieven. Op 26 september 1917 stierf Thomas in 
de buurt van Ieper in België. Deze brief aan Thomas met drie 
sigaretten erbij kwam ongelezen weer terug bij Beatrice. In 
haar laatste brief schreef ze haar broer: ‘Je nichtjes Elsie en 
Minnie hopen dat je snel weer thuis bent. Dat zal niet lang 
meer duren. Veel liefs en geluk van je altijd liefhebbende zus.’

ontroerenD testament
Voordat soldaten naar het 
front vertrokken, schreven ze 
een brief. Daarin stond wat er 
moest gebeuren als ze zouden 
overlijden. Dat wordt een 
testament genoemd. George 
Stanley Peachment schonk al zijn 
eigendommen aan zijn moeder.

 Een Amerikaanse soldaat   neemt afscheid van zijn  liefje. Daarna vertrekt hij  naar het front in Europa. 

Als er niet werd gevochten, kon het best saai zijn in de loopgraven. Soldaten  
schreven dan brieven, gedichten of maakten kunst. Veel is bewaard gebleven. 

Leven aan  
heT fronT
Het leven aan het front was zwaar. 
De soldaten moesten drie dagen 
doorbrengen in de loopgraven en 
mochten dan drie dagen achter 
het front blijven. Tijdens de strijd 
vochten, aten en sliepen ze buiten. 
Het was nat en koud. Dag en nacht 
werd er geschoten met geweren, 
mitrailleurs, granaten en bommen. 
Door al dat lawaai en de angst 
om geraakt te worden, sliepen 
de soldaten slecht. Ze schreven 
hun gevoelens op in gedichten, 
brieven en dagboeken of maakten 
kunstwerken. Daardoor weten we 
nu goed hoe het leven aan het 
front was. Veel soldaten gingen 
uiteindelijk dood, raakten verminkt 
of verloren vrienden en familieleden. 
De Eerste Wereldoorlog maakte vooral 
veel slachtoffers onder soldaten.

1515

Vluchten uit loopgraaF
Veel soldaten wilden weg uit 
de loopgraven. Maar vluchten 
was moeilijk. De Britse soldaat 
Thomas James Highgate had een 
plan. Op een vrije dag trok hij zijn 
uniform uit, deed gewone kleren 
aan en ging er vandoor. Maar hij 
verdwaalde en vroeg de weg aan 
een jachtopziener. Die bleek een 
Engelsman te zijn en hij gaf de 
gevluchte soldaat meteen aan bij 
het Britse leger. Op 8 september 
1914 kreeg Thomas de doodstraf 
voor zijn ontsnappingspoging.


