
 
- ervaringen schilderen 
 
Ik heb veel geleerd bij het schilderen van het schilderij, zoals bijvoorbeeld schaduwen juist 
toepassen en eigenlijk gewoon hoe ik moet schilderen. Ik moest het sneller afhebben, en ik 
vind dat ik het redelijk goed heb gedaan voor de tijd die ik had en mijn ervaring met 
schilderen. Ik liep tegen het feit aan dat de mond van mijn soldaat niet goed was gelukt, en 
dat ik het schilderij niet echt iets hebben, er had iets bij gemoeten wat miste. Ik probeerde in 
het begin de achtergrond perfect na te schilderen maar ik vond dat hij uiteindelijk niet mooi 
genoeg was dus ik heb hem aangepast door erg weinig witte verf op een dikke kwast te doen 
en het daarna over de achtergrond te strijken, het gaf een rookachtig effect en daar was ik 
wel blij mee. Qua de mond van de soldaat waar ik niet blij mee was, ik probeerde het telkens 
zelf op te lossen maar ik denk dat ik daar meer hulp bij had moeten vragen. 
 
 
 
ervaringen inzameling 
 
Ik heb samen met meneer Nieuwenhuisen de luciferdoosjes actie opgezet, deze actie vond 
plaats in het dorp Haaksbergen, naast het feit dat meneer de helft van de doosjes is 
kwijtgeraakt, hebben we er toch nog veel geld mee opgehaald. Dit hebben we echt als een 
team gedaan. Ik vond het een erg bijzonder systeem. Maar het werkte wel, toch vond ik het 
jammer dat niet iedereen heeft meegeholpen. 
 
 
 
ervaringen Ieper 
 
Ik had erg veel verwachtingen over Ieper, en mijn verwachtingen zijn allemaal uitgekomen! 
Ik vond het een erg leerzame maar ook leuke en indrukwekkende excursie. De zaal zag er erg 
mooi uit, ik was er erg van onder de indruk. Bij de opening was ik wel even verbaast dat er 
maar 3 mensen zijn op komen dagen. Maar dat maakte niet uit. Het ging er om dat het ons 
was gelukt om zo ver te komen, toch waren er wel veel gemengde gevoelens die avond. Ik 
weet niet zo goed wat ik van de Menenpoort moest vinden vooral omdat ik het niet zo goed 
heb kunnen zien en heb kunnen meemaken, toch vond ik het erg indrukwekkend meegepakt 
in de sfeer waar we in zaten. Bij de begraafplaats van mijn eigen soldaat had ik een erg 
speciaal gevoel, Ik voelde me verbonden met de persoon die je eigenlijk niet kende maar 
toch zoveel van wist, de persoon waar je maanden mee bezig bent geweest. Het voelde als 
het einde van de ‘tocht’ die we hebben gemaakt als groep. De gevoelens die ik bij de steen 
had kende ik niet. Ik voelde me opgewekt maar ook verdrietig, in mijn achterhoofd “hoe kon 
dit tot stand komen”. De dingen zoals de survivaltocht die eigenlijk niks met de excursie te 
maken had, en eigenlijk ook wel weer alles. Maakte echt een groepsverband. Ik vond het erg 
leuk om mee te mogen op deze excursie. 
 
Meneer bedankt!  
 



Hoe vond je de zaal, de opening, de menenpoort, museum (daar heb je een foto 
gemaakt!) etc (op de website vind je de lijst van begraafplaatsen en bij deze mail zit de 
planning waar we allemaal geweest zijn). Wat vond je er van toen je die naam/steen zag? 
 
Maak er je eigen complete verhaal van. Ik wil graag lezen waar en hoe dit zin heeft gehad en 
waar niet! 
 
 
 


