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Gordon (1914)
- Van waar is Gordon afkomstig? Hoe weet je dit (geef minstens vier voorbeelden)?

- Hoe oud was hij in 1914? Wat hoop jij op die leeftijd te doen en je voor in te zetten?

- In het begin van de oorlog, dacht men dat deze niet lang zou duren.
- Wat betekent capituleren?

- Hoeveel slachtoffers vallen er bij de eerste slag om Ieper in 1914 aan beide zijden?

Matthew en Henry (1918)
- Waarom start Henry met het schrijven van een dagboek (p. 17)?

- Geef drie situaties uit deze Graphic Novel waaruit blijkt dat er een constante angst voor verraad is.

- In moeilijke tijden wordt godsdienst belangrijk: geef minstens twee voorbeelden.

- Eten en honger: geef twee gebeurtenissen waaruit blijkt dat het erbarmelijke omstandigheden waren.

- Ook in gruwelijke tijden, blijft humor belangrijk, het lijkt wel een manier om te kunnen omgaan met alle horror.
Geef minstens een voorbeeld. Denk je dat dit iets typisch menselijks is?

- Een strikte scheiding tussen vriend en vijand is niet altijd gemakkelijk hanteerbaar, het einde van dit verhaal
maakt dit ten zeerste duidelijk. Geef twee situaties waaruit dit blijkt en leg uit wat er op het einde gebeurt.

- De eerste wereldoorlog, was niet enkel een Europese oorlog, toon aan met drie voorbeelden dat andere
nationaliteiten ook vertegenwoordigd waren:
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- Niet enkel gas (zie p. 32) was een verschrikking en er stierven duizenden soldaten aan deze gasaanvallen, toch
waren er ook vele andere doodsoorzaken:

- Wat is volgens jou het centrale thema van deze Graphic Novel?

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.

