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INLEIDING
Censuur blijkt nog steeds brandend actueel. Maar wat betekent ‘censuur’ precies? Waarom
wordt er gecensureerd en hoe? In het najaar van 2019 opende de tentoonstelling Wie zal het zeggen?
Censuur en vrije meningsuiting in de collectie van Liberas. Leerlingen van 8 tot 12 jaar maakten er kennis
met begrippen zoals ‘censuur’ en ‘vrije meningsuiting’, kregen rondleidingen in de tentoonstelling en
het archief. Tijdens creatieve workshops rond het thema ‘censuur’ werd er dieper ingegaan op
‘censuur in de literatuur en ‘beeldmanipulatie’. Kinderen op creatieve en speelse wijze met deze
concepten vertrouwd maken en hun kritische blik hiervoor aanscherpen, is het uitgangspunt van dit
pakket.
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EINDERTEMEN / ONDERWIJSDOELEN
Mens en maatschappij
2.8 De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende
waarden en normen bezitten.
2.13 De leerlingen kunnen het belang illustreren van de fundamentele Rechten van de Mens en de
Rechten van het Kind. Ze zien daarbij in dat rechten en plichten complementair zijn.
3.8 De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die
voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de
loop der tijden evolueert.
3.9 De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.
Muzische vorming (Beeld)
1.2 Door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en
erover praten.
1.3 Beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan.
1.4 Plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is
vormgegeven.
1.5 Beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en gereedschappen en materialen
hanteren om beeldend vorm te geven op een manier die hen voldoet.
Muzische vorming (Attitudes)
6.4 De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve
uitingen tonen.
Lesdoelen
De leerling kan…
 in eigen woorden uitleggen wat censuur en vrije meningsuiting is;
 vrije meningsuiting plaatsen binnen de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens;
 in eigen woorden enkele voorbeelden van censuur geven;
 kritisch nadenken over censuur;
 een onderscheid maken tussen voorbeelden vroeger en nu.
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Censuur en
vrije meningsuiting
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LEERSTOF
1. Lesfasen
Wat is censuur?
Introductie van de thema’s censuur en vrije meningsuiting (15 min.)
Toon de film ‘Persvrijheid in Egypte’ op Het Archief van het Onderwijs
(https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/1656791 - filmpje 2).
Vraaggesprek:
 Wat heb je in het filmpje gezien?
 Wat gebeurt er met de journalisten in Egypte?
 Waarom gebeurt dit met hen?
 Wat vind je hiervan?
 Zou dit ook in België kunnen gebeuren? (toon eventueel film ‘Persvrijheid in België’,
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/1656791 - filmpje 6)
Toon de film ‘KLAAR: Wat is censuur?’ via Het Archief voor Onderwijs
(https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/1656791 -filmpje 1).
Vraaggesprek:
 Wat is censuur?
 Kan je een voorbeeld geven?
 Wie kan er allemaal aan censuur doen?
 Wat vind je van censuur?
 Mag je overal en altijd zeggen wat je denkt?
Vraaggesprek (5 min.)
Zelfcensuur
 Wie is er actief op Instagram, Snapchat, Tik Tok…?
 Welke foto’s plaats je daar op?
 Zijn er ook foto’s die je niet plaatst of waarbij je een filter gebruikt? Waarom?
De overheid, Facebook, bepaalde organisaties… willen ook niet dat alles allemaal openbaar wordt
gemaakt. Daarom doen zij soms aan censuur.
Deze organisaties doen niet enkel aan zelfcensuur, maar verbieden ook aan anderen om dingen te
zeggen of te tonen. Ken je hier voorbeelden van?
 Wat zijn de voordelen van censuur?
 Wat zijn de nadelen van censuur?
 Waarom censureren de overheid/sociale media/religieuze groepen…?
 Hoe doen ze dit?
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2. Leerstof
Vrijheid van meningsuiting
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) is de vrijheid van meningsuiting
vastgelegd. De Universele Verklaring van de Rechten van de mens is een verklaring die de Verenigde
Naties, een organisatie waarin bijna alle landen van de wereld zitten, hebben aangenomen. Daarin staan
de basisrechten van iedere mens beschreven. De basis is dat alle mensen vrij, en gelijk in waardigheid
en rechten zijn.
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat naast recht op eten en drinken, onderwijs
en onderdak ook het recht op vrije meningsuiting. Daarin staan geen ‘behalve als …’, ‘maar niet als …’,
‘enkel als je rekening houdt met …’. Toch bepalen de overheid en de media vaak wat we wel en wat we
niet mogen zeggen of tonen. Ook in België is er vrijheid van meningsuiting. Dat betekent dat je mag
zeggen wat je wil. Maar dit is begrensd door de vrijheid van de anderen. Zo mag je bijvoorbeeld niet
aanzetten tot haat of geweld. Zo mag je niet alles zeggen wat je denkt als dat anderen kwetst, want dat
kan leiden tot pesten.
Kinderrechten
Natuurlijk hebben ook kinderen recht op een eigen mening. Het recht op een eigen mening en op
inspraak is vastgelegd in het kinderrechtenverdrag (1989). Ook kinderen mogen anderen laten weten
wat ze over iets vinden, zonder daarvoor gestraft te worden. Sommige dingen vind je leuk, andere niet.
Dat mag je zeggen. Volwassenen moeten zelfs je mening vragen over alles dat jou aanbelangt en ze
moeten daar rekening mee houden.
Maar je mag niet zomaar alles zeggen. Je recht om je mening te uiten heeft grenzen. Het kan verboden
worden als het een gevaar inhoudt voor de veiligheid, de gezondheid of de vrijheid van anderen. Je mag
bijvoorbeeld geen kwaad vertellen over andere mensen dat niet waar is.
Censuur
Tegenover het recht op een eigen mening staat censuur. Censuur is het verbieden van bepaalde
informatie, standpunten of uitdrukkingen zoals nieuws of kunst. Het doel van censuur is om de
bestaande toestand te behouden, om bepaalde meningen of een groep mensen te onderdrukken.
Censuur kan bijvoorbeeld door de overheid, door clubs, religieuze groepen enz. gebeuren. Soms zeggen
die groepen dat ze censuur toepassen om mensen te beschermen, bijvoorbeeld door mensen die
vloeken te “bliepen” in muziek of door geen naakte mensen te tonen op televisie.
Censuur heeft als nadeel dat je niet mag zeggen wat je denkt. Als je dit wel doet, word je gestraft.
Censuur kan ook voordelen hebben. Bijvoorbeeld: zo mogen soldaten in hun brieven niet vertellen waar
ze zijn, zodat mogelijke vijanden dit niet te weten komen.
Door het internet is het moeilijk voor groepen om censuur helemaal door te voeren. Je kan redelijk
gemakkelijk toch zien wat bepaalde landen of groepen willen verbergen. Toch proberen landen om ook
de informatie via het internet te beperken door het volledige internet of delen ervan af te sluiten voor
hun bevolking.
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Censuur in de klas
Ook in de klas kan censuur gebeuren, bijvoorbeeld als de juf of meester een klasgenoot straft omdat die
opkomt voor zijn of haar eigen mening. Dat mag niet, ook kinderen mogen hun mening zeggen. Maar
dat moet wel beleefd gebeuren natuurlijk.
Of er is censuur omdat klasgenoten je uitlachen of pesten om jouw mening.
Vaak leidt dat tot zelfcensuur: omdat je bang bent voor bepaalde reacties ga je niet altijd schrijven of
zeggen wat je denkt of hoe je je bij iets voelt.
We kunnen samen het recht op een eigen mening verdedigen door bijvoorbeeld te zorgen dat iemand
die zijn mening zegt niet onderbroken wordt of niet gepest of uitgelachen wordt voor wat zij of hij zegt.
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Workshops
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WORKSHOPS
Workshop 1: literatuur
1. Lesdoelen
De leerling kan…
 in eigen woorden uitleggen wat censuur en vrije meningsuiting zijn;
 in eigen woorden enkele voorbeelden van censuur geven;
 kritisch nadenken over censuur;
 begrijpt dat een regime met censuur niet noodzakelijk monddood maakt;
 bronnen ontcijferen en identificeren;
 genieten van mooie woorden of zinnen;
 zich poëtisch uitdrukken.
2. Lesopbouw
De leerlingen gaan in groepjes aan de slag. Elk groepje krijgt een pagina uit een boek dat ooit
gecensureerd werd (zie fragmenten in bijlage). We lezen de pagina’s klassikaal en bespreken waarom
dit gecensureerd zou zijn. Vervolgens wordt aangetoond dat censuur ook tot creativiteit kan leiden. De
leerlingen maken zelf een gedicht door woorden op de pagina te schrappen en andere woorden
zichtbaar te laten. Tot slot lezen de leerlingen de gedichten aan elkaar voor.
3. Lesfasen
Toon enkele voorbeelden van gecensureerde brieven (zie brieven in bijlage) en bespreek ze. (5 min.)
Vraaggesprek:
 Hoe zijn deze brieven gecensureerd? (Door woorden of zinnen te schrappen.)
 Waarom zouden deze brieven gecensureerd zijn?
 Begrijp je nog altijd wat er staat?
 Kan de betekenis van een tekst veranderen als je woorden schrapt?
Zelfstandig lezen (5 min.)
De helft van de klas krijgt een pagina uit Harry Potter en de andere helft uit Winnie The Pooh (zie
fragmenten in bijlage). Ze lezen dit zelfstandig.
Bespreking (10 min.)
De leerlingen vormen nu groepjes van 4, waarbij twee personen Harry Potter lazen en de andere twee
Winnie The Pooh. Ze vertellen aan elkaar waarover hun fragment gaat en bespreken dit.
Vervolgens krijgen ze in een envelop de titels van de boeken waaruit de fragmenten komen,
afbeeldingen van de personages in het fragment, uitspraken over waar de fragmenten gecensureerd
zijn (zie kaartjes in bijlage).
Ze bespreken dit en proberen het bij de juiste tekst te plaatsen.
De fragmenten en briefjes worden klassikaal besproken. (10 min.)
Vraaggesprek:
 Uit welk boek komt dit?
 Dit werd/wordt gecensureerd. Waarom?
 Hoe denken jullie hierover?
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Harry Potter wordt in heel veel strikt religieuze scholen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk
en andere landen verboden omdat er magie in voorkomt. Katholieke priesters in Polen hebben de
boeken zelfs publiekelijk verbrand. Magie en tovenarij gaan volgens hen in tegen hun religie. Sommige
andere scholen verbieden het boek omdat het verhaal volgens hen kinderen aanmoedigt om stout te
zijn en zich slecht te gedragen. In de boeken komen immers veel grapjes en plagerijen voor. Nog anderen
willen liever niet dat hun kinderen de Harry Potterserie lezen omdat ze vinden dat het thema van de
dood niet geschikt is voor kinderen.
Winnie The Pooh werd verboden in scholen in de Verenigde Staten en in China omdat in het verhaal
dieren kunnen praten, wat als magie wordt beschouwd. In Turkije is het boek verboden omdat één van
de hoofdfiguren een varkentje is. In Rusland werden de boeken verboden omdat ze werden gevonden
bij een nazi-extremist, die een boek had waarin Winnie The Pooh een hakenkruis droeg. In Polen mocht
Winnie niet afgebeeld worden op een speelplaats omdat hij geen broek draagt.
4. Leerstof
Verschillende groepen doen aan censuur. Dat kan omwille van hun geloof zijn, maar het kan ook door
de overheid of door goedbedoelende ouders. Sommige censuur kunnen we grappig of raar vinden, maar
het gebeurt echt en heeft als gevolg dat je in sommige samenlevingen moeilijk aan bepaalde informatie
kan raken of dat je gestraft wordt als jij je er niet aan houdt.
Uitleg van de opdracht (5 min.)
Censuur kan ook voor extra creativiteit zorgen. Net zoals die brieven van daarnet gecensureerd zijn,
gaan wij deze boeken censureren. Daarbij ontstaat een nieuwe tekst.
Omcirkel in de tekst woorden die bij elkaar kunnen horen of die je mooi vindt. Lees ze dan na elkaar.
Klinkt dit goed? Moeten er nog woorden bij of woorden weg?
Je kan ook de volgorde van de woorden veranderen door pijltjes te trekken die je volgt bij het lezen.
Woorden kiezen (10 min.)
De kinderen selecteren woorden in de tekst.
Tussentijdse evaluatie (10 min.)
Wanneer enkele kinderen klaar zijn, lezen ze in tweetallen elkaars tekst aan de hand van de vraag:
snap ik wat er staat? Waarover gaat elke zin?
Ze zoeken samen naar oplossingen om de tekst duidelijker of beknopter te maken.
‘Censureren’ van de pagina (15 min.)
Gebruik nu verf en/of foamvelstempels om de rest van de tekst te bedekken. Je kan gewoon alles
zwart kleuren, maar je kan ook een tekening maken die bij je gedicht hoort of met vormen zoals
cirkels, sterren enz. de pagina bedekken.
Evaluatie (10 min.)
Enkele gedichten worden getoond en voorgelezen aan de hele groep. Er wordt klassikaal besproken
waarover de gedichten gaan en hoe ze aanvoelen.
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Bijlage: gecensureerde brieven

Veiligheid: brief gecensureerd tijdens WO I - Max Hallet

Antwerpen, 20 september 1914
Mijn beste minister,
Uw brief heeft me sterk verbaasd. Eerst en vooral stel ik vast dat u me niet wilt ontvangen.
Ten tweede, merk ik dat er opnieuw een misverstand is. <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
In feite heb ik, in het xxxxxx briefje dat ik u heb bezorgd, alles uitvoerig uitgelegd, namelijk dat de dokter Leuven
moest verlaten om hier een gebroken pols te verzorgen. Ik heb bij mijn briefje zelfs een radiografie gevoegd.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Op het tweede onderhoud, toen ik u de door u ondertekende weigering terugbracht, heeft u beweerd dat dit
zonder uw medeweten was gebeurd en heeft u uw beloftes herhaald.
Vandaag moet ik uit uw brief concluderen dat u mijn briefje zelfs niet heeft gelezen en dat u me beloftes heeft
gedaan zonder op de hoogte te zijn van de vraag.
Dat is erg jammer en ik had liever gehad dat u de stukken had gelezen en vervolgens mijn vraag had verworpen.
Ik moet vaststellen dat meneer de dokter, zoals ik u heb gezegd, niet wil plooien.
Ik zal niet meer op dit ongelukkig incident terugkomen. Mijn beste groeten, mijn beste minister.
Max Hallet

Veiligheid: transcriptie brief gecensureerd tijdens WO I - Max Hallet
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Veiligheid: brief Jean Pecher gecensureerd tijdens WO I
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Veiligheid: transcriptie brief Jean Pecher

21 februari 1917
Mijn liefste ouders
Met de hulp van een kameraad die naar Engeland vertrekt, haast ik me om jullie
deze enkele zinnen te bezorgen. Ze willen de praatjes voorafgaan en jullie
geruststellen over mezelf.
We hebben dus onze rustplaats verlaten om de sector -------------- terug in te
nemen. Ik twijfel er niet aan dat dit nieuws jullie de haren uit het hoofd doet
trekken! Maar dat is een vergissing…. Hoewel het er misschien slecht aan toeging
op deze plaats, moeten jullie niet vergeten dat de bloemen en de mooie meisjes
ook hun tijd kennen en dat ook in de slechte sectoren de dagen elkaar opvolgen
en niet op elkaar lijken. Het is hier nog kalmer dan tijdens de rust en het is met
een uitroep van tevredenheid dat we onze zakken hebben neergegooid.
We mogen zeggen … dat de rustplaats voor ons een vermoeiende periode was.
Zoveel dat ze ons hebben doen zwoegen. We moesten verschillende
opeenvolgende dagen manoeuvres doen in het zand van ------------------- tot aan
de grens, om de duinen op te klimmen en af te dalen met al onze bagage. We
moesten opstaan om half vijf, om doodvermoeid terug te keren op hetzelfde uur
in de namiddag.
[…]
Tot ziens mijn liefste ouders. In de hoop dat deze brief niet wordt gecensureerd,
geef ik jullie een kus met mijn hele hart.
Jullie Jean
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Bijlage: fragmenten Winnie the Pooh
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Bijlage: fragment Harry Potter
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Bijlage: kaartjesopdracht

Het boek leert kinderen over magie en hekserij en
moet daarom verboden worden.
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Het thema van de dood is niet geschikt voor
kinderen. Het boek moet verboden worden om
kinderen te beschermen.

Religieuze groepen censureren het boek.
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In het verhaal komen veel stoute kinderen voor,
die allerlei kattenkwaad uithalen en
ongehoorzaam zijn. Daarom kan het een slechte
invloed hebben en moet het verboden worden.

In het boek komen sprekende dieren voor. Dat is
magie, en dus moet het boek verboden worden.
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Eén van de hoofdfiguren is een varkentje. Omdat
varkens als onrein worden beschouwd, wou een
televisiekanaal de film over het boek niet
uitzenden.
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De president wordt vergelijken met de
hoofdfiguur. Maar met de president mag niet
gelachen worden!

De hoofdfiguur mag niet op een speelplaats
afgebeeld worden, want hij draagt geen broek.
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Bijlage: creatief omspringen met censuur - censuurgedichten
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Workshop 2: beelden
1. Lesdoelen
De leerling kan…
 in eigen woorden uitleggen wat censuur en vrije meningsuiting zijn;
 in eigen woorden enkele voorbeelden van censuur geven;
 kritisch nadenken over censuur;
 begrijpt dat een regime met censuur niet noodzakelijk monddood maakt;
 beelden interpreteren;
 experimenteren met teken- en schildertechnieken om een beeld aan te passen of aan
te vullen.
2. Lesopbouw
We bekijken enkele kunstwerken klassikaal en bespreken waarom deze gecensureerd zijn. De leerlingen
kiezen een van de kunstwerken. Vervolgens gaan we zelf aan de slag om de kunstwerken aan te passen,
zodat ze misschien toch langs de censuur passeren.
3. Lesfasen
Toon enkele voorbeelden van gecensureerde kunstwerken (zie afbeeldingen in bijlage) en bespreek ze.
(15 min.)
Vraaggesprek:
 Wat zie je op dit kunstwerk?
 Wat betekent dit kunstwerk volgens jou?
 Van welke tijd zou dit zijn?
 Dit werd in [land] door [overheid/kerk/…] gecensureerd. Het mocht niet getoond
worden of ze probeerden te verbieden dat het getoond werd. Waarom is dat het
geval?
 Hoe denk jij hierover? Mag dit volgens jou getoond worden?
In China wordt sommige kunst van Zhao Bandi verboden omdat het te kritisch is voor de overheid. Een
voorbeeld is het schilderij Scenery with cameras (2015), dat kritisch staat tegenover de
alomtegenwoordige camera’s in de straten die je overal filmen.
De foto van John Lennon werd gefotoshopt voor een albumhoesje dat in 2010 uitkwam. Daarbij werd
de sigaret uit zijn vingers verwijderd.
Het Oordeel van Paris van Peter Paul Rubens (ca. 1638) werd door Facebook verwijderd omdat er blote
mensen op staan.
In de Verenigde Staten werd door de overheid geprobeerd om een tentoonstelling met schilderijen van
gevangenen te verbieden omdat ze een beeld geven van hun leven in de gevangenis en omdat zo een
platform wordt gegeven aan mensen die gevangen zitten omwille van ernstige misdaden. Eén van die
schilderijen is Hands holding flowers trough bars (2016) van Muhammad Ansi.
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Beeldmanipulatie (5 min.)
Toon enkele voorbeelden van gemanipuleerde beelden uit de collectie.
Vraaggesprek:
 Wat is er met deze plaatjes gebeurd? (Ze werden gemanipuleerd.)
 Waarom zouden deze plaatjes aangepast zijn?
 Uit welke tijd zouden deze plaatjes dateren?
4. Leerstof
Beeldmanipulatie wil zeggen dat de oorspronkelijke beelden aangepast zijn. Op de foto worden
bepaalde delen van het beeld veranderd, verwijderd of toegevoegd. Nu is het gemakkelijk om beelden
te veranderen, door bijvoorbeeld Photoshop te gebruiken. Vroeger was dat moeilijker, maar het
gebeurde ook toen al. Hoewel we soms denken dat een foto altijd de waarheid toont, kunnen deze dus
ook gecensureerd en gemanipuleerd worden.
De leerlingen kiezen een plaatje uit de collectie van Liberas (zie afbeeldingen in bijlage of via
www.liberas.eu). Ze bedenken wat eventueel gecensureerd moet worden en vertellen waarom dat
zou zo zijn. (10 min.)
ALTERNATIEF: de leerlingen kiezen een plaatje uit een reeks foto’s uit de collectie van Liberas en
denken na over wat eventueel gecensureerd moet worden.
Uitleg van de opdracht (5 min.)
Vaak worden delen van beelden verwijderd of verborgen met zwarte balkjes, maar het kan ook
creatiever.
Toon enkele voorbeelden.

Voortonen opdracht (10 min.)
Toon hoe stempels gemaakt kunnen worden van wc-rolletjes.
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(zie: http://howtomake.nl/10x-knutselen-met-een-wc-rol/)
Toon hoe prenten uit kranten creatief gebruikt kunnen worden in een collage.
Toon hoe stiften, potloden, verf … gebruikt kunnen worden.
Censureren van de kunstwerken/afbeeldingen (20 min.)
De kinderen gaan nu zelf aan de slag en doen aan beeldmanipulatie. Ze voegen op een creatieve manier
iets toe aan het beeld dat ze kozen zodat mogelijke controversiële elementen verborgen worden zonder
dat het opvalt.
Het censureren kan gebeuren met stiften, potloden, verf, stempels … of door prenten uit kranten te
knippen en op hun afbeelding te kleven.
ALTERNATIEF: de extra elementen worden niet rechtstreeks op het beeld aangebracht, maar op een
plastic mapje dat voor het beeld wordt gehangen. Zo kunnen de kinderen zowel het originele beeld zien
als de gecensureerde versie, door het plastic mapje voor het beeld te houden of omhoog te doen.
Evaluatie (5 min.)
Bespreek enkele werkjes klassikaal aan de hand van een vraaggesprek:
o Waarom heb je het kunstwerk/de afbeelding zo gecensureerd?
o Verandert dit de betekenis van het beeld?
o Hoe kunnen kunstenaars best met censuur omgaan volgens jullie?
Extra
Geef enkele gecensureerde kunstwerken en laat de kinderen de gecensureerde delen met
hun fantasie aanvullen. (10 min.)
Laat de kinderen nadenken over iets wat ze niet durven of mogen zeggen op school, thuis of
in de jeugdbeweging. Laat hen dit tekenen of schrijven. Laat vervolgens hun buur deze tekst of
tekening censureren. (15 min.)
4. Materiaal
Knutselmateriaal
schorten
verf
potloden
scharen
foamvellen
kurken
kranten en tijdschriften
lijmstiften
rolletjes wc-papier
doorzichtige plastic mapjes
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Bijlage: voorbeelden van gecensureerde kunstwerken
Hands holding flowers trough bars (2016) van
Muhammad Ansi

Muhammad Ansi Hands holding flowers trough bars (2016)
Zhao Bandi Scenery with cameras (2015)

John Lennon
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Het Oordeel van Paris van Peter Paul Rubens

Beeldmanipulatie collectie Liberas
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Collectie Liberas: aan de slag met beeldmanipulatie

Het 7de linieregiment in hun
kantonnement in Leuven, 5-10
augustus 1914. Foto genomen
door soldaat Jean Pecher.

Het 7de linieregiment met een
mitrailleur tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Foto genomen
door soldaat Jean Pecher.

Soldaat Jean Pecher in de ruïnes
van het dorp Lo in november
1915.
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Groepsfoto van de familie Buysse
tijdens een diner in Landegem, ca.
1891-1899.

Groepsfoto van de familie Buysse
– Beaucarne in Ename, ca. 1896.

Familieportret van de familie
Buysse-Beaucarne, ca. 1891-1899.
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Danseressen van het Liberaal
Meisjesgenootschap
Jeugdopbeuring tijdens een
voorstelling, ca. 1900-1930.

Betoging in Gent voor
enkelvoudig stemrecht
voor mannen, 1913.

Groepsfoto van de werknemers
van de steenkapperij Romain
Clement in de werkplaats te
Lokeren, ca. 1900-1914.
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