Soldatenlaarzen en kauwgom
Thema’s van de interviews
Naar welke verhalen zijn we op zoek?

 IN DE KIJKER!
Opleiding
“Mondelinge
geschiedenis en het
afnemen van interviews”
24/11 en 1/12
19u – 21u
Locatie “Barrier”
Luikersteenweg 244
3920 Lommel

Het project draait rond het opsporen van ‘globaliseringserfgoed’.
Achterliggende gedachte is dus de impact van de Tweede
Wereldoorlog op het dagelijkse leven. Hoe beïnvloedde de Duitse
aanwezigheid de dagelijkse routine: waren bepaalde producten
schaarser? Kon men zich vrij verplaatsen? Gingen kinderen nog
naar school?... En wat gebeurde er met de komst van de bevrijders?

Vluchten of achterblijven?
10 mei 1940: de start van de Tweede Wereldoorlog in België:
vluchten voor de oorlog, tijdelijk onderkomen, logeren
bij familie, Franse opvanggezinnen,…
Belgische soldaten worden krijgsgevangen: hun
ervaringen en gevoelens, leven in Duitsland,
eventuele terugkeer,…
eerste contact met de bezetter…
extra: foto’s, brieven naar het thuisfront, dagboeken

Spelen, leren en opgroeien tussen de bommen door
Dagelijkse leefwereld van kinderen en vrijetijdsbesteding
naar school gaan tijdens de oorlog: bommeldingen,
gasmaskers, halve dagen les…
vrije tijd: organisatie van jeugdbewegingen, buiten
spelen, zelf geknutseld speelgoed, …
ontspanning: Duitse muziek en films, verborgen
radio, propagandafilms, kermis en feesten, vakantie,..
extra: aankondigingen, kinderspeelgoed, affiches,
schoolboeken, foto’s

Op de bon?
Middelen van bestaan en materiële cultuur
op zoek naar voedsel: schaarste, werken met bonnen,
creatief koken, stropen, smokkel, moestuinen,
gebruik van Duitse producten, Winterhulp,…
verduistering, inleveren van fietsen en auto’s, gebruik
van een knijpkat, kolen zeven…
werken, oproepingen, Boerenwacht,…
extra: bonnen, knijpkat, zelf gemaakte voorwerpen,
foto’s, brieven, recepten, smokkelroutes

Info en contact:
Evelien D’Haese,
Projectcoördinator
Luikersteenweg 244,
3920 Lommel
evelien.elk@gmail.com
0468/10.87.14
www.soldatenlaarzen
enkauwgom.be

Vreemden in mijn dorp
Een mengelmoes van nationaliteiten
Duitse aanwezigheid: inkwartiering, relaties, Duitse
taal en cultuur, bombardementen,…
Joden; werkkamp in Overpelt, deportatie vanuit
Antwerpen
Russen: tewerkgestelde krijgsgevangen in de mijnen,
ontsnapte ‘Bosrussen’
Geallieerden: vluchtende soldaten, neergestorte
piloten,…
extra: aankondigingen, Duitse bevelen, oproepingen,
foto’s, proces-verbaal

Eindelijk bevrijd?
Tussen 11 en 21 september wordt Noord-Limburg bevrijd
de ervaringen en verhalen: angst, opluchting,
blijdschap, feesten,…
interactie met de bevrijders: inkwartiering, kauwgom
chocolade en nylons, jazz, relaties en huwelijken,…
extra: foto’s, documenten, brieven van Engelse
soldaten, voorwerpen,…

