Vragenfiche
De vier hoeken van de
wereld

Schets de geschiedkundige achtergrond waarin dit verhaal zich afspeelt. Gebruik volgende woorden: kolonies,
rezzou en meharisten.

1919 het Hoggar Massief
Wat is de kapitein zijn oorspronkelijke missie?
Blijft deze missie hetzelfde?
Op p. 15 en 16 worden er drie figuren duidelijk weergegeven, wie zijn deze?
Van welk leger maken twee van hen deel uit?
En wie is de derde persoon (naam en afkomst)?

1913 de In Salah oase
Wat vind je van de kleuren die gebruikt zijn op p. 26 tot en met 29 en wat zou hier de betekenis van zijn?

Wat heeft de uitspraak op pagina 43 hiermee te maken? “Dat is natuurlijk onze versie van de geschiedenis… die
van de overwinnaars. Want de overwinnaars zijn degenen die de geschiedenis schrijven, nietwaar?”

Ook op pagina 40-41 worden deze kleuren gebruikt, waarom?

Op p. 38 staat er: “Afellan ken je al. Jullie hebben al van gedachten gewisseld over onze ‘beschavingsmissie’,
geloof ik”.
Naar welke bladzijden verwijst dit? Wat wordt er met beschavingsmissie bedoeld en waarom staat deze
tussen ‘’?
Is gedachten gewisseld positief bedoeld?

1914 de Tirkit oase
p. 61: “Ik wens u veel succes, Dupuy. Ik hoop dat u wel weet wat uw plicht is.” Plicht heeft voor de drie Franse
heren op die moment eenzelfde betekenis, maar een andere invulling. Leg uit.
Wat betekenen de laatste woorden van dit eerste hoofdstuk?

Vragenfiche
De vier hoeken van de
wereld

Hoofstuk 2
Wie is de kleine jongen in het begin van het hoofdstuk?

1914 de Inchar Oase
Wat betekent Afellan?
Waarom is Afellan zo trouw aan Barentin?

1915 de heuvel Vimy, Artois
Er vindt een onverwachte wending plaats, wat gebeurt er?

1916 Verdun
Wie raakt er gewond?
Op pagina 119 staat ‘de vijand’ tussen ‘’? Welke vraag hierboven sluit daar bij aan?

1919
Wanneer zien Dupuy en Afella Barentin voor de laatste keer?
In deze strip is er een parallel tussen twee personages, leg uit.

Neem het boek ‘Vriend over vijand, de grote oorlog in spotprenten’ erbij. Zoek een spotprent die aansluit bij de
strip en die jou aanspreekt. Leg uit waarom je voor deze spotprent hebt gekozen en wat de betekenis van deze
spotprent is.

