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David Cameron, de premier van het Verenigd Koninkrijk, zei tijdens een toespraak in het Imperial 
War Museum in Londen: (Het doel is een herdenking) "die het nationale solidariteitsgevoel 
weerspiegelt van ons allemaal, waar in het Verenigd Koninkrijk wij ook wonen; een herdenking die 
recht doet aan datgene waar wij als volk voor staan".  
 
 
Bron: Patrick Wintour, The Guardian, 11.10.2012  
 
Verklaring op de website over de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België: "België speelde 
een belangrijke rol in deze oorlog, niet in het minst door de moedige weerstand van onze soldaten 
bij de Duitse invasie. "Het arme kleine België" had de bewondering van de hele wereld verdiend. Het 
is daarom passend dat België een centrale rol speelt bij de herdenkingen van de Eerste 
Wereldoorlog." 
 
Bron: Herdenkingssite van de Belgische federale overheid 
 
Verklaring op de thematische website van het Duitse comité voor oorlogsgraven ter gelegenheid van 
het feit dat het honderd jaar geleden was dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak: "De Eerste 
Wereldoorlog heeft het leven van de mensen, samenlevingen en staten in Europa veranderd. Onze 
gemeenschappelijke herinnering aan deze collectieve nachtmerrie en de oorzaken en gevolgen 
ervan zijn daarom onlosmakelijk verbonden met het Europese integratieproces."  
 
Bron: Thematische website van het Duitse comité voor oorlogsgraven ter gelegenheid van het feit dat 
het honderd jaar geleden was dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak  
 
De Turkse premier Ahmet Davutoğlu zei op 18 maart 2015 in Gallipoli tijdens een ceremonie ter 
nagedachtenis aan de Slag bij Çanakkale die plaatsvond tijdens de Gallipoliveldtocht het volgende: 
"Ons volk heeft op deze heilige grond schouder aan schouder gevochten om het hart van het volk en 
de staat te beschermen. Nu, honderd jaar later, verzet de Turkse staat zich tegen diegenen die ons 
volk uiteen willen drijven."  
 
Bron: Ayla Jean Yackley, Reuters, 18.03.2012  
 
 

 Op welke manier verbinden deze citaten het verleden met het heden?  

 Welke van de vier citaten bevat een afwijkende boodschap?  

 Kun je uitleggen wat deze boodschap anders maakt?  
Vul elk citaat aan het einde aan met één of twee zinnen die een logisch vervolg daarop zouden 
vormen. 
 
 
 
 


