LESPAKKET
SECUNDAIR ONDERWIJS

BESTE LEERKRACHT

Dit lespakket is een aanvulling op de documentaire De Slag om Leuven. Je kan met je leerlingen de volledige ﬁlm op dvd bekijken, of enkel de fragmenten die je hier per thema aangeduid vindt. Dit lespakket is
modulair opgevat. Dit betekent dat je als leerkracht zelf een aantal opdrachten kan kiezen en combineren voor de duur van 1 of 2 lesuren.
Je kan kiezen uit 6 thema’s. Per thema vind je een ﬁche waarop telkens een speciﬁek fragment uit de ﬁlm,
wat duiding, een opdracht en reﬂectievragen (rond historisch denken, zelfreﬂecties en bronnengebruik)
vermeld staan.
Als leerkracht bepaal je zelf hoe je met het geheel aan de slag gaat. Voor sommige opdrachten wordt
verwezen naar extra beeld- en videomateriaal en heb je dus internet nodig. Voor andere opdrachten
wordt verwezen naar de bijlagen.
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EINDTERMEN

Deze 6 thema’s en lesinhouden zijn zo opgebouwd dat ze bruikbaar zijn in verschillende werkvormen. Ze
stimuleren het kritisch en historische denken. Ze kunnen aanleiding geven tot een discussie, een groepswerk, een essay. Door gebruik te maken van verschillende activerende werkvormen werken de leerlingen
aan het beheersen van volgende eindtermen:

2

De leerlingen verruimen een aantal historische begrippen en probleemstellingen en
passen deze beredeneerd in in een bredere historische context.

6

De leerlingen analyseren fundamentele conflicten en breuklijnen waarmee samenlevingen worden geconfronteerd.

7

De leerlingen analyseren de breuklijnen in de evoluerende Belgische samenleving
vanaf 1830.

11

De leerlingen tonen aan dat ideologieën, mentaliteiten, waardestelsels en wereldbeschouwingen invloed uitoefenen op samenlevingen, menselijke gedragingen en
beeldvorming over het verleden.

13

De leerlingen stellen vragen aan het verleden om actuele spanningsvelden te verhelderen.

14

De leerlingen kunnen doeltreffend informatie selecteren uit gevarieerd informatiemateriaal omtrent een ruim geformuleerde historische of actuele probleemstelling.

15

De leerlingen kunnen hun selectie van informatie kritisch verantwoorden.

18

De leerlingen kunnen argumenten weergeven die worden gebruikt om standpunten
omtrent problemen uit het verleden en heden te onderbouwen.

19

De leerlingen kunnen verschillende argumentaties tegen elkaar afwegen.

23

De leerlingen zijn bereid om actuele spanningsvelden aan de historische ontwikkelingen te relateren.

24

De leerlingen zijn bereid om actuele/historische spanningsvelden vanuit verschillende
gezichtshoeken kritisch te bekijken, rekening houdend met mogelijke achterliggende
waarden, normen en mentaliteiten.

25

De leerlingen zijn bereid ook hun ingenomen standpunten te confronteren met conflicterende gegevens en die van daaruit te relativeren.

28

De leerlingen erkennen de maatschappelijke dynamiek van de spanning tussen het
blijvende en het veranderende.
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INTRO OP DE FILM

www.deslagomleuven.be

Op 10 mei 1940 valt Duitsland België binnen. Een week later, op 17 mei 1940 neemt het Duitse leger, na
dagenlange hevige gevechten, Leuven in. Het is het begin van een periode van ruim 4 jaar bezetting van
de stad. Jaren waarin voor- en tegenstanders van de bezetters elkaar naar het leven staan en waarin de
schaarste en honger het leven jaar na jaar zwaarder maken. In de lente van 1944, wanneer de geallieerden het offensief inzetten, lijkt de verlossing nabij. Maar de prijs die de burgerbevolking betaalt, is bijzonder
zwaar… De integratie van de sleutelmomenten van WO II en de behandeling van alle relevante thema’s
maakt van “De Slag om Leuven” een ﬁlm waarin wat “veraf” lijkt, plots heel dichtbij komt. Thema’s en gebeurtenissen die behoren tot het verre verleden en de wereldgeschiedenis blijken nauw verwant met onze
eigen directe leefomgeving.

Stadhuis Leuven © Stadsarchief Leuven
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1. DE SLAG OM LEUVEN

Filmfragment 00:00 – 05:45
Trailer Dunkirk - zie youtube

De Slag om Leuven verweeft het brede verhaal van WO II en alle belangrijke gebeurtenissen die zich
voordoen op het nationale en internationale strijdtoneel (uitbreken van de oorlog, de inval van België, de
capitulatie, D-Day, wapenstilstand) met het verhaal van Leuven. Door het verband te leggen met de bredere context, worden de gebeurtenissen op lokaal niveau verduidelijkt. De ﬁlm vertelt het verhaal vanuit
Leuvens perspectief, maar dat neemt niet weg dat alle relevante thema’s aan bod komen: geopolitieke
en militaire strategie, oorlogsschade, hongersnood, totalitarisme, repressie, collaboratie en verzet, Jodenvervolging, vluchtelingen en bevrijding.

Bekijk het ﬁlmfragment van De Slag om Leuven. Nadien kijken we naar de trailer van de ﬁlm
Dunkirk. Vergelijk aan de hand van onderstaande vragen deze ﬁlms met elkaar.
Dunkirk is een Amerikaans-Brits-Frans-Nederlandse oorlogsﬁlm uit 2017, geschreven, geproduceerd en geregisseerd door Christopher Nolan en geﬁlmd door Hoyte van Hoytema. Het ﬁlmepos gaat over Operatie Dynamo, de evacuatie van geallieerden uit Groot-Brittannië, België,
Canada en Frankrijk van het strand bij Duinkerke tijdens de Tweede Wereldoorlog. Operatie Dynamo vond plaats tussen 26 mei en 4 juni 1940, het beginstadium van de Tweede Wereldoorlog.
Lees ook het interview met Johan Van Schaeren, maker van De Slag om Leuven in bijlage.
• Wat zijn de beweegredenen van de makers van deze ﬁlms?
• De ﬁlms zetten een bepaalde sfeer. Beschrijf deze. Wat is hiervan het doel?
• Hebben de ﬁlms een verschillend thema of focus?
• Is er iets dat je mist in één van de ﬁlms?
• Wat zijn de grote verschillen tussen beide ﬁlms

Reflectievragen
• Waarom is het belangrijk voor ons om te weten wat er zich tijdens de Tweede
Wereldoorlog afspeelde?
• Waarom kijken mensen historische ﬁlms?

5

Beeld uit De Slag om Leuven © Fonk vzw

Promobeeld Dunkirk - vox.com
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2. BURGERSLACHTOFFERS EN VLUCHTELINGEN

Filmfragment 08:37 - 10:06 burgeraanvallen
Filmfragment 11:05 - 12:30 vluchtelingen

Het Belgische leger en de geallieerden bieden hevige weerstand, maar op 14 mei bereiken de Duitsers
de regio Leuven. Een massale vluchtelingenstroom komt op gang. Te voet, met de wagen, met de ﬁets of
met paarden en volgeladen karren vertrekken de Leuvenaars richting Brussel of zuidwaarts, richting Frankrijk. Naar schatting 30.000 van de 37.000 Leuvenaars slaan op de vlucht. De stad loopt helemaal leeg. In
Leuven vallen bij de bombardementen door de geallieerden van mei’44 370 dodelijke slachtoffers en
honderden gewonden. De bombardementen op Leuven krijgen meteen erg veel kritiek, zowel van bewoners als van overheden en geestelijken. De geallieerden verdedigen hun aanpak: de bombardementen
hebben een heel duidelijk doel, namelijk: de Duitse krijgsmachine vanuit de lucht vernietigen om zo de
weg vrij te maken voor de grondtroepen. Dat doen ze niet alleen in Leuven, maar op talloze plekken in
België en de rest van Europa, waar de Duitse bezetters gestationeerd waren. Zo wordt Le Havre meer dan
120 maal gebombardeerd en totaal vernietigd. Ook de historische stad Caen wordt grotendeels tot puin
herleid. In Frankrijk vallen in de weken en maanden voor “Operation Overlord” ruim 15.000 burgerdoden,
In België om en bij 7.000.

Ook vandaag de dag vallen er (on) bedoelde burgerslachtoffers tijdens conﬂicten.
Lees het artikel ‘Burgerslachtoffers dat gebeurt in een oorlog’ van Steven Vandeput in bijlage.
• Wat denk jij van de mening van Steven Vandeput?
• Denk je dat wat hij zegt van alle tijden is?
• Wat denk je van investeringen in defensie? Is dit nodig?

Reflectievragen
• Waarom vluchtten de Leuvenaars?
• Zou jij ook gevlucht zijn?
• Frankrijk sloot destijds zijn grens af omdat ze overrompeld werden door
zoveel Belgische vluchtelingen. Wat is jouw mening hierover?
• Hebben buurlanden de plicht om elkaar te helpen in tijden van nood?
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Beeld uit De Slag om Leuven © Fonk vzw

Beeld van www.dewereldmorgen.be
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3. VERNIELING ERFGOED

Filmfragment 04:50 - 16:24 Universiteitsbibliotheek
23:01 - 23:31 Stadhuis
50:20 - 52:11 Vaartkom en St. Pieterskerk

Op 16 Mei 1940 wordt Leuven opnieuw zwaar getroffen. De volgende ochtend blijkt de Universiteitsbibliotheek lelijk geraakt te zijn. 900.000 boeken zijn in vlammen opgegaan. Hoe dit is kunnen gebeuren zal nooit
helemaal duidelijk worden. De stad was op dat moment verlaten en er zijn geen getuigen. Volgens de
Engelsen is de brand het gevolg van een Duitse aanval. De Duitsers verspreiden dan weer het bericht dat
het de Engelsen zijn die deze wandaad hebben begaan.

Ga op onderzoek op de website van Unesco (www.unesco.be/nl/erfgoed) en zoek een
antwoord op volgende vragen. Je kan als extra hulp ook de bijlage ‘Unesco-erfgoedtermen-for-dummie’s’ gebruiken.
• Unesco zet zich in voor het benoemen en beschermen van bijzonder erfgoed in al zijn vormen.
Welke drie grote vormen zijn dit?
• Unesco heeft verschillende soorten lijsten van erfgoed.
Leuven komt op verschillende lijsten voor.
Ga op zoek naar voorbeelden van Leuvens erfgoed. Kende je deze al?
• Waarvoor staat Unesco?

Reﬂectievragen - Wat denk je zelf?
• Welk erfgoed zou jij willen nomineren voor één van de lijsten?
• Moet vernietigd erfgoed in ere hersteld worden? Restaureer je dit? Maak je een
exacte kopie van wat er stond? Of iets nieuws?
• Waar vandaag de dag vindt er vernieling van erfgoed plaats?
• Moet er in tijde van oorlog geïnvesteerd worden in het behoud en de restauratie van
erfgoed?
• Waarom zijn mensen zo gevoelig voor de vernieling van erfgoed?
• Wat zijn de emotionele gevolgen voor de bevolking bij vernieling van erfgoed?
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Universiteitsbibliotheek Leuven © Stadsarchief Leuven
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4. TOTALITAIRE REGIME

Filmfragment

23:31- 26:55

De Duitsers gedragen zich bij aanvang van de bezetting opvallend vriendelijk. Ze hebben duidelijke orders gekregen om niet meer dezelfde fout te maken als tijdens WO I. Na de capitulatie keren de meeste gevluchte Leuvenaars dan ook terug naar huis. Ook veel voormalige Belgische soldaten keren terug.
Het leven in de stad herneemt, zo goed en zo kwaad het kan. De bezetters doen dan wel inspanningen de harten van de bevolking voor zich te winnen, toch wordt snel duidelijk dat Leuven te maken
heeft met een totalitaire, fascistische bezettingsmacht. Er worden binnen de kortste keren een hele reeks
“verboden” uitgevaardigd. De bioscopen mogen open blijven, maar enkel ﬁlms die goedgekeurd worden door de propaganda-afdeling, bij voorkeur Duitse producties, vertonen. Theater en muziek kan, maar
uiteraard enkel Duitse of Duitsgezinde stukken. Kritische boeken worden verboden of vernietigd. Alleen
auteurs die niets anti-Duits schrijven, kunnen aan het werk blijven. Uiteraard is het ook ten strengste verboden te luisteren naar “Radio Belge”, een verzetszender die uitzendt vanuit Londen en die overal in het
land toch stiekem ontvangen wordt, vaak met gesmokkelde of zelf in elkaar geknutselde toestellen. Zoals
dat steevast het geval is in totalitaire regimes, wordt de vrije pers meteen afgeschaft. Kranten krijgen strikte regels opgelegd door de propaganda-afdeling van de Duitsers. Kranten die de regels volgen, zoals
Het Laatste Nieuws, bleven verschijnen, maar van onafhankelijke journalistiek was absoluut geen sprake
meer. Alleen de collaborerende pers, kranten zoals Volk & Staat of Le Nouveau Journal, krijgen vrij spel.

Lees het artikel over Icy en Sot en Censuur
Kunst is in Iran aan strenge censuur onderhevig en straatgraﬁek is verboden. Desondanks was
het voor Icy & Sot dé manier om te protesteren tegen de onderdrukking en de censuur, tegen
kinderarbeid en het gebrek aan vrijheid en mensenrechten in hun land. Ze begonnen als skatende jongeren met het plakken van stickers en het spuiten van muren via thuis gemaakte sjablonen, de zogeheten stencil-art. “Via die kunstvorm kun je direct contact maken met mensen
op straat en hoop je ze aan het denken te zetten”, zegt Icy.
Lees het volledige artikel in bijlage en bezoek de website https://icyandsot.com/.
• Kies op de website het werk dat jou het meeste aanspreekt.
Vertel elkaar wat dit werk met je doet.
• Waar kwam jij al streetart tegen? Zat er een boodschap achter?

Reflectievragen
• Zijn er beperkingen van vrijheid in onze huidige maatschappij?
• Van welke vrijheid kan jij geen afstand meer doen? Kies er één.
• Wat zijn de beweegredenen van een bezetter om zich vriendelijk te gedragen?
• Wat kan de beperking van vrijheid met iemand doen?
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Repressie © Stadsarchief Leuven
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‘Imagine a world without borders’ © www.Icyandsot.com

5. BEVRIJDING

Filmfragment 56:00 - 1:00:00

6 juni ‘44 is het zover. D-Day is aangebroken: de invasie van de geallieerde troepen vanop de kusten van
bezet Frankrijk. Het is de grootste invasie van op zee ooit: 7000 schepen, 12.000 vliegtuigen en 150.000
soldaten naderen de Franse kust. Dat de voorbereidende bombardementen van de geallieerden toch
niet het gewenste effect hebben bereikt, blijkt van zodra de geallieerden aanmeren. Heel wat Duits
wapentuig en troepen staan hen op te wachten en lange rijen bunkers, versperringen en mijnen maakten
het de geallieerden moeilijk. Ondanks zware tegenstand slagen de geallieerden in hun opzet. Tegen de
overweldigende troepen macht zijn de Duitsers niet meer opgewassen. De dagen en weken na D-Day
bereiken nog eens vele honderdduizenden soldaten het vaste land. De Duitsers in Leuven zien de bui hangen. Om de opmars van de geallieerden te stoppen of te vertragen, proberen ze nog snel alle bruggen
in de omgeving op te blazen. Maar dat plan lukt maar gedeeltelijk. De Partizanen slagen erin de trein die
de nodige springstoffen aanvoert voor deze actie, te saboteren. De Duitsers vluchten de stad uit. Lange
rijen voertuigen trekken langs de steenwegen in oostelijke richting. Onderweg wordt er gestolen en geplunderd. Op 4 september, ‘s namiddag, bereiken de Britten Leuven. De tanks rollen de Brusselsestraat in,
richting Grote Markt. In hun opmars komen de geallieerden ook oog in oog te staan met de verschrikking
van de concentratiekampen waar miljoenen Joden en andere slachtoffers van het Nazi regime het leven
lieten. Op 27 januari 1945 bereikt het Rode Leger Auschwitz, in Polen. Wat ze daar te zien krijgen tart alle
verbeelding.

Bekijk het ﬁlmpje uit de reeks van De Morgen ‘75 jaar Bevrijding: de laatste getuigen doen hun
verhaal.’
Lees het artikel ‘70 jaar na de bevrijding van Auschwitz: 5 overlevenden getuigen.’ Lees één
van de vijf getuigenissen.
• Ken jij nog iemand die al leefde tijdens de Tweede Wereldoorlog?
• In het artikel spreekt men over ‘de laatste getuigen’, waarom wordt dit zo benadrukt?
• Hoe kan je ervoor zorgen dat verhalen over de beleving van de oorlog niet verloren gaan?
• Als je één verhaal kon overdragen, welk zou het dan zijn? Hoe zou jij ervoor zorgen dat dit bewaard blijft?
Ga aan de slag! Zorg ervoor dat dit verhaal binnen de school zichtbaar/ hoorbaar wordt, teken,
plak, schrijf, blog, maak een podcast,… Je bent volledig vrij.
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Bevrijding © Stadsarchief Leuven

Reflectievragen
• Binnen hoeveel generaties besta jij niet meer?
• Ga jij je achterkleinkinderen nog kennen?
• Wat zou je graag nalaten na je dood?
• Zijn er dingen waarvan je liever niet hebt dat je nageslacht ze over jou weet?
• Wat is mondelinge overlevering?
• Is dit vandaag de dag nog mogelijk?
• Is deze overlevering dan uit eerste hand?
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6. COLLABORATIE EN VERZET

Filmfragment 1:05:10 - einde

Meteen na de bevrijding volgt niet alleen euforie en feest, maar barst ook een regelrechte volkswoede
los tegen Leuvenaars die gecollaboreerd hadden met de bezetters. De repressie is hard, niets ontziend
en verloopt die eerste maanden in een sfeer van wetteloosheid. Er wordt een ware heksenjacht gehouden. Op 8 mei 1945 komt er ofﬁcieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. In Leuven zijn de
gemoederen ondertussen enigszins bedaard. Na de golf van blinde woede en repressie tegen de collaborateurs wordt de normale rechtsgang weer opgestart. De Leuvense Krijgsraad opent meer dan 2500
dossiers. Het bekendste proces is ongetwijfeld het “SD Proces”, ook wel het “Gestapo-proces” genoemd:
een monsterproces tegen 21 beklaagden dat breed uitgesmeerd werd in de lokale en nationale pers. Na
nauwelijks 1 week wordt het al afgesloten. 14 personen krijgen de doodstraf. 10 van die veroordelingen
worden ook effectief uitgevoerd. De weken en maanden nadien worden nog eens honderden Leuvenaars veroordeeld in een lange reeks rechtszaken.

Ga samen op zoek naar de beeldvorming rond verzet en collaboratie tijdens WO II. We gebruiken hiervoor een website opgericht door CegeSoma (Studiecentrum voor Oorlog en Hedendaagse Maatschappij). www.belgiumwwii.be.
Dit online platform wil in tijden van fake news, kwaliteitsvolle informatie bieden over gevoelige
feiten uit de Tweede Wereldoorlog.
Hoewel dit conflict meer dan 70 jaar geleden is afgelopen, weegt het nog steeds op onze
maatschappij. Het blijft voer voor debat en controverse, zowel op maatschappelijk niveau als in
familiekring.
Verken de website en ga op zoek naar verschillende verhalen over verzet en collaboratie.
• Vind je overeenkomsten tussen de verhalen over het verzet en de verhalen over collaboratie?
• Waarom collaboreerde iemand?
• Waarom ging iemand bij het verzet?
• Is er een grijze zone, of staan verzet en collaboratie lijnrecht tegenover elkaar?
• Zijn er verzachtende omstandigheden voor de collaboratie?
• Wisten de collaborateurs heel goed waar ze mee bezig waren?
Deze problematiek is ook vandaag nog actueel, wat denk je over de volgende vragen?
• Is het terecht dat iedereen die met IS samenwerkte daarna streng vervolgd werd?
• Is het te begrijpen dat veel inwoners van steden als Mosul samenwerken met IS? Of zich
schikten naar de bevelen van IS? Zijn ze daarom per deﬁnitie zelf allemaal IS’ers ?
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Vrijvolk Gestapoproces © Stadsarchief Leuven

Reflectievragen
• Kunnen wij, 80 jaar na datum, ons genoeg inleven in de levens van de
Leuvenaars om een oordeel te vormen over hun daden?
• Hoe ver mag je gaan om te overleven?
• Wanneer kan je iemand vergeven? Speelt spijt hier een rol in?
• Wat zou jij doen om jezelf te redden? Hoe ver ga je?
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OVERZICHT BIJLAGEN EN BRONNEN

Thema 1
• Trailer Film Dunkirk
-> Bron: youtube
• Interview Johan Schaeren
-> Bron: rechtstreeks via Johan Schaeren
Thema 2
• Artikel: ‘Burgerslachtoffers dat gebeurt in een oorlog’- Steven Vandeput
-> Bron: www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/burgerslachtoffers-datgebeurt-in-een-oorlog/9881150.html
Thema 3
• Website unesco
-> www.unesco.belgie.nl
• Erfgoedtermen voor Dummies
-> Bron: https://www.unesco.be/nl/artikel/unesco--erfgoedtermen-for-dummies
Thema 4
• Artikel: ‘Iraanse straatkunstenaars Icy & Sot kunnen nu in rust en vrijheid werken’.
-> Bron: https://www.trouw.nl/cultuur-media/iraanse-straatkunstenaars-icy-sot-kunnen-nu-in-rusten-vrijheid-werken~b7d0b6b0/
• Kunstwerken Icy and Sot
-> Bron: https://icyandsot.com/category/work
Thema 5
• Video: 75 jaar Bevrijding: de laatste geruigen doen hun verhaal. De Morgen
-> Bron: https://www.demorgen.be/nieuws/75-jaar-bevrijding-de-laatste-getuigen-doen-hun-verhaal~b23a862d/
• Artikel: 70 jaar na de bevrijding van Auschwitz. Knack
-> Bron: https://www.knack.be/nieuws/wereld/70-jaar-na-de-bevrijding-van-auschwitz-5-overlevenden-getuigen/article-normal-528357.html?cookie_check=1567085372
Thema 6
• Website BelgiumWWII
-> Bron: https://www.belgiumwwii.be/nl/
Fotomateriaal
-> Bron: Stadsarchief Leuven
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INTERVIEW JOHAN VAN SCHAEREN

Wij vroegen aan Johan Van Schaeren, regisseur van de ﬁlm ‘de Slag om Leuven’ naar zijn beweegredenen
om deze ﬁlm te maken.
“Ik heb hiervoor verschillende redenen. Eerst en vooral vind ik geschiedenis belangrijk. Ik hoop dat mensen
van geschiedenis toch iets leren dat ze later zullen gebruiken.
Verder vind ik het belangrijk dat mensen de geschiedenis van hun stad kennen. Het vertellen en ontsluiten
van verhalen over de stad is een manier om aan gemeenschapsvorming en identiteitsvorming te doen.
Dure woorden, maar het werkt effectief. Al die verhalen over Leuven bouwen mee aan de identiteit van
een stad en haar inwoners. Als je de verhalen en de geschiedenis kent, creëer je een verbondenheid met
de stad waarin je leeft.
Praktischer en concreter vind ik het belangrijk dat mensen vlot, snel en goedkoop toegang krijgen tot de
oude foto’s en ﬁlmfragmenten, ze zijn cultureel erfgoed. Ze zitten normaal gezien verborgen in archieven
wereldwijd, we zorgen er nu voor dat iedereen ze kan zien.
Tenslotte geloof ik dat je met boeiende documentaires, met een sterke en meeslepend narratief méér volk
bereikt dat met een droge geschiedenisles. Het verhaal, de storytelling, is erg belangrijk. En ﬁlm is daar natuurlijk hét medium bij uitstek voor.”
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ARTIKEL STEVEN VAN DE PUT

JASPER D’HOORE - 08 april 2017 01:15
‘Elk burgerslachtoffer is er één te veel’, zegt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). ‘Maar soms
weegt in een oorlog het beoogde doel zwaarder door.’
Wat een rustige eerste week van de paasvakantie moest worden, werd een week overuren draaien voor
Steven Vandeput. Eerst was er het bericht dat bij een bombardement in de Iraakse stad Mosoel minstens
80 burgerslachtoffers waren gevallen.
Dat bombardement was wellicht uitgevoerd door de internationale coalitie die aan de zijde van het
Iraakse leger Islamitische Staat (IS) bestrijdt. De kans bestaat dat onze F-16’s daarbij betrokken waren,
waardoor Vandeput spitsroeden moest lopen in de Kamer.
Daarbovenop kwam de chemische aanval die de Syrische president Bashar al-Assad uitvoerde op zijn
eigen bevolking en die in de nacht van donderdag op vrijdag leidde tot een zware Amerikaanse luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis.
Vandeput werd vooraf niet ingelicht, maar het Belgische leger werd wel op de hoogte gebracht zodra de
aanval aan de gang was. De N-VA’er benadrukt dat ons land niets met de operatie te maken heeft. ‘Dit is
een unilaterale actie van de Amerikanen’, zegt hij.
Wat vindt u van die bombardementen?
Steven Vandeput: ‘Het is goed dat iemand Assad duidelijk maakt dat er grenzen zijn die hij niet mag
overschrijden. De internationale gemeenschap kan niet accepteren dat er chemische wapens worden
gebruikt. De Amerikanen hebben ervoor geopteerd om dat met bombardementen te laten blijken. Of dat
de beste manier is, laat ik in het midden. België is geen betrokken partij, dus is het niet aan mij om me daar
over uit te laten.’
Hoezo? Wij zijn toch betrokken bij de oorlog in Syrië en Irak?
Vandeput: ‘Ja, maar enkel bij de strijd tegen Islamistische Staat en we moeien ons niet met de interne Syrische strijd. We voeren enkel missies uit op vraag van het Iraakse leger. We geven luchtsteun, maar helpen
ook met adviseurs achter de linies.’
Toen het Syrische regime chemische wapens inzette, deed president Obama niets. Nu is er wel een president die zijn rode lijnen bewaakt.
‘Als we iets doen in Syrië, doen we dat omdat zo’n operatie kadert binnen het recht op zelfverdediging
van de Irakezen. Dat kunnen we doen omdat er voor Islamitische Staat geen grens bestaat tussen Syrië en
Irak. Maar wij hebben geen juridische basis om in te grijpen tegen het regime van Assad, hoe verwerpelijk
ik dat ook vind.’
De Amerikanen beschikken toch evenmin over zo’n juridische basis?
Vandeput: ‘De Amerikanen hebben hun inschatting gemaakt en geoordeeld dat er een rode lijn is overschreden. President Barack Obama heeft Assad destijds duidelijk gemaakt dat zijn rode lijn lag op het gebruik van chemische wapens. Toen het Syrische regime die uiteindelijk inzette, deed hij niets. Met Donald
Trump is er nu wel een president die zijn rode lijnen bewaakt. Meer kan ik daar niet over zeggen.’
Laten de Amerikanen het Syrische conﬂict met zo’n eenzijdige actie niet escaleren?
Vandeput: ‘Ik vind dat we er alles aan doen om dat te vermijden. Ik hoop dat het bij één aanval blijft,
want dit mag geen sneeuwbal worden die een lawine veroorzaakt. Als de grootmachten elkaar in de
haren vliegen, dreigt dat immers onze strijd tegen Islamitische Staat te ondermijnen.’
Zijn we die strijd tegen Islamitische Strijd aan het winnen?
Vandeput: ‘Er zijn in elk geval gunstige signalen. Vergelijk de kaart van april vorig jaar met de kaart van
vandaag. We zijn erin geslaagd het gebied waar Islamitische Staat het voor het zeggen heeft drastisch
in te krimpen. Het ook gelukt het oosten van Mosoel te veroveren, wat een van de cruciale steden voor
Islamitische Staat was, en we voeren het gevecht om het westen van de stad te veroveren.’
Een sterk leger is nodig om te garanderen dat de situatie aan de Europese buitengrenzen rustig is. Anders
dreigen de aanslagen van 22 maart zich te herhalen.
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‘Het Iraakse leger vecht van deur tot deur en van straat tot straat om de vijand terug te drijven. En we zien
ook dat het aantal buitenlandse strijders dat nog naar het Midden-Oosten vertrekt, drastisch is teruggevallen. En dat mensen die zijn vertrokken, intussen terugkomen.’
U noemt dat een gunstig signaal. Uw partijvoorzitter Bart De Wever vindt dat die Syriëstrijders beter niet
terugkomen.
Vandeput: ‘Mijn partijvoorzitter verwoordt wat veel mensen denken. Voor mij, met mijn functie als minister
van Defensie, is het veel moeilijker om zulke uitspraken te doen.’
Bij de luchtsteun van de internationale coalitie is het in de strijd om Mosoel op 17 maart serieus misgelopen, waardoor heel wat burgerslachtoffers zijn gevallen. Kunt u al zeggen of onze F-16’s die bommen
hebben gedropt?
Vandeput: ‘Het is nog niet duidelijk of die bombardementen werden uitgevoerd door de internationale
coalitie en zeker niet of Belgische vliegtuigen daarbij betrokken waren. Er is een onderzoek geopend en
we nemen dat zeer ernstig.’
Ik heb de indruk dat de socialisten niets liever willen dan dat de Belgische F-16’s verantwoordelijk zijn voor
de burgerslachtoffers.
‘Elk burgerslachtoffer is er een te veel. Maar zelfs als er burgerslachtoffers zijn gevallen, betekent dat niet
dat er per deﬁnitie fouten zijn gemaakt. Het is een oorlog hè, dat kan gebeuren.’
Pardon?
Vandeput: ‘Er is daarvoor een set met regels uitgewerkt. Is het doel een legitiem militair doel? Wat is het
risico op burgerslachtoffers? Het aantal slachtoffers moet worden afgewogen tegenover dat beoogde
doel. Dat is een harde morele keuze, die wordt gemaakt door de piloot en de mensen in het commandocentrum. Als de internationale coalitie achter die bewuste luchtaanval zat, is het de vraag of voorgaande
regels zijn opgevolgd.’
De oppositie verweet u afgelopen week niet transparant te zijn over wat in Mosoel is gebeurd.
Vandeput: ‘De oppositie speelt een politiek spelletje, al zijn er wel verschillen tussen de partijen. De groenen zijn kritisch, maar ze stellen zich ten minste nog constructief op. De socialisten gaan er glad over.’
Iraakse regeringstroepen heroveren langzaam maar zeker Mosoel op Islamitische Staat.
‘Ik heb de indruk dat ze niets liever willen dan dat de Belgische F-16’s verantwoordelijk zijn voor de burgerslachtoffers zodat ze dat politiek kunnen gebruiken. En op het moment dat het er toe doet, als ik uitleg
kom geven in het parlement en ik volledige transparantie geef, zijn ze er niet. Dat vind ik onaanvaardbaar.’
Volgens de sp.a kon hun vertegenwoordiger niet en mochten ze niemand anders sturen.
Vandeput: ‘Als je zaterdagnacht van aan het zwembad tweets kan versturen, zoals een van hun parlementsleden heeft gedaan, kun je ook opdagen in de commissie.’
Niet alleen de oppositie neemt u onder vuur, ook de Amerikanen doen dat. President Trump vindt dat ons
land te weinig investeert in defensie.
Vandeput: ‘Dat zeggen we ook zelf en we beloven verandering. In 2014 hebben alle NAVO-lidstaten
aangegeven dat het gedaan moet zijn met de besparingen op defensie en dat elke lidstaat op termijn
jaarlijks 2 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) naar defensie zal laten vloeien, waarvan een
vijfde naar investeringen.’
‘Dat is een grote opdracht voor ons land, want we besteden maar 0,9 procent van ons bbp aan het leger
en meer dan 80 procent daarvan gaat naar personeelskosten. We zijn dat aan het ombuigen, zodat meer
geld naar operaties en investeringen gaat.’
Om de doelstelling van 2 procent te halen, zouden we vandaag 5 miljard euro meer in defensie moeten
steken. Dat lukt toch nooit?
Vandeput: ‘We moeten ook realistisch blijven. In het huidige budgettaire kader is dat niet haalbaar. Maar
dat betekent niet dat we niets doen. Zowel op het land, als op zee, in de lucht en voor cybersecurity hebben we grote ambities, waarvoor we over de jaren heen verspreid meer dan 9 miljard euro uittrekken.’
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‘Het meest in het oog springende daarbij is de 3,5 miljard euro die we willen besteden aan de aankoop
van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Die investering is nodig omdat de F-16’s aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen. Ze zijn destijds gebouwd om 8.000 uur operationeel te zijn en tussen 2023 en 2028
zullen alle vliegtuigen die limiet bereiken, waardoor we ze moeten vervangen.’
Veel mensen begrijpen niet waarom we 3,5 miljard euro kunnen uittrekken voor vliegtuigen, terwijl we
tegelijk zwaar moeten besparen in de sociale zekerheid.
Vandeput: ‘De mensen moeten beseffen dat onze veiligheid er niet vanzelf komt. Als we willen dat België
een veilig land is, moeten we garanderen dat de situatie aan de Europese buitengrenzen rustig is. En dat
betekent dat we een leger nodig hebben. Als we dat niet doen, dreigen de aanslagen van 22 maart zich
te herhalen.’

KUNSTWERKEN ICY EN SOT

‘Imagine a world without borders’ Beeld Icy & Sot
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70 jaar na de bevrijding van Auschwitz: 5 overlevenden getuigen
27/01/15 om 07:00 Knack - Trui Engels
Tien jaar geleden waren er nog 1.500 overlevenden van het vernietigingskamp Auschwitz, vandaag zijn er
dat nog maar 300. Enkelen onder hen vertellen naar aanleiding van de 70e verjaardag van de bevrijding
van het kamp hun persoonlijke versie van de meest zwarte bladzijde die de mensheid ooit heeft geschreven.
Jozef Paczynski - 'gevangene 121' - herinnert zich de
'welkomstspeech' van de commandant in Auschwitz
nog tot het laatste, kille woord. De 20-jarige Poolse
soldaat arriveerde samen met andere nieuwe gevangenen in 1940 in het vernietigingskamp. 'Karl Fritzch
was zijn naam', vertelt Paczynski aan The Independent.
'Hij vertelde ons: "dit is geen sanatorium, dit is een Duits
concentratiekamp en jullie hebben nog drie maanden
te leven... er is maar één weg naar buiten en dat is
doorheen de schoorsteen van het crematorium".'
Foto: Jozef Paczynski © AFP

Maar Jozef ontsnapt, in tegenstelling tot de 1,1 miljoen andere gevangenen, wel aan de schoorsteen. Hij
bracht het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog in het kamp door en nam ook deel aan een van
de vele beruchte dodenmarsen van januari 1945 toen duizenden uitgemergelde gevangenen uit het
kamp werden geëscorteerd om te ontsnappen aan het oprukkende Rode Leger.
Paczynski heeft zijn leven te danken aan het feit dat hij de persoonlijke kapper van SS-commandant Rudolf Höss was. ‘De eerste keer dat ik naar zijn villa werd gebracht, was ik zo bang dat mijn handen trilden
en ik vlekjes voor mijn ogen zag’, vertelt hij. ‘Hij kwam binnen en ik knipte zijn haar. Hij sprak geen woord. Ik
moet het goed gedaan hebben want ik werd telkens opnieuw teruggeroepen.’
Foto: Renee Salz (85)met haar man Charles © EPA
Toen de trein met de Poolse Renee Salt in 1944 in Auschwitz aankwam, stapte haar vader uit en verdween
meteen. Geen vaarwel, geen kus, hij verdween in het
niets. Renee krijgt nog steeds de tranen in de ogen als
ze eraan denkt. Het meisje en haar moeder moesten
vervolgens een andere selectieprocedure doorlopen.
Ze werden naar links gestuurd. Iedereen die naar rechts
moest, ging meteen de gaskamer in. Renee vertelt aan
Sky News dat het geschreeuw vanuit de gaskamers
meer dan 15 minuten duurde.
Na enkele weken in Auschwitz werden Renee en haar moeder tegen het einde van de oorlog naar Bergen Belsen gestuurd, een ander concentratiekamp, maar 12 dagen na de bevrijding van Bergen Belsen
stierf haar moeder.
Nog steeds probeert Renee te begrijpen wat er in die periode gebeurde. ‘Dit waren intelligente mensen
die zo veel plezier haalden uit wat ze deden.’ Na de oorlog verhuisde Renee naar Parijs waar ze haar
echtgenoot ontmoette. Dat bleek een van de Britse soldaten te zijn die Bergen Belsen mee hielpen bevrijden. Beiden waren zo getraumatiseerd door hun ervaringen dat ze er nooit met elkaar of met hun kinderen hebben over gepraat. Pas toen Renee 65 jaar was, sprak ze voor het eerst over de Holocaust. Dat
doet ze nu nog steeds en zal ze blijven doen zolang ze kan.
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Er zijn er maar weinigen die zich de kwaadaardige grijns van de beruchte nazidokter Josef Mengele kunnen herinneren. Marta Wise (80) is er een van. Zij woonde met haar oudere zus Eva in 1944 twee maanden
in Mengeles experimentele barrakken in Auschwitz. ‘Als hij lachte, betekende dat gevaar. Want als hij
lachte, was hij op zijn gevaarlijkst’, zegt Wise aan de Washington Post.

Marta Wise © EPA
Mengele, een Duitse ofﬁcier en dokter, stond bekend voor het uitvoeren van wreedaardige, niet-wetenschappelijke experimenten op gevangenen, vooral Joodse en zigeunerkinderen. Zo wilde hij onder meer
van donkere ogen blauwe ogen maken. Hij was geobsedeerd door tweelingen en dwergen. Marta en
haar zus werden met een onbekende substantie ingespoten, maar hebben nooit geweten wat het was.
Net voor de bevrijding van het kamp werd Eva ziek en mocht Marta haar gaan bezoeken in het kampziekenhuis. ‘Dit monster verkneukelde er zich waarschijnlijk in om te zien hoe een halfdood kind elke dag haar
halfdode zus kwam helpen.’
Enkele dagen later arriveerden de Russen en bevrijdden ze de overlevenden. Een van de soldaten gaf
Marta een fles wodka, hoewel ze amper 10 jaar oud was. De meisjes gaven de fles vervolgens aan een
vrachtwagenchauffeur die hen hielp terugkeren naar hun ouders in Bratislava. Het gezin verhuisde in 1948
naar Australië en de ouders spraken nooit meer over de oorlog. Marta woont nu in Israël met haar man.

Susan Pollack © EPA
Van zodra ik met mijn moeder en mijn broer in Auschwitz in mei 1944 aankwam, vulde de horror van de
plek mijn hele lijf’, zegt de Hongaarse Susan Pollack aan The Guardian. ‘Mijn moeder werd onmiddellijk
weggeleid. Later vernam ik dat ze vergast was. Ik heb nog maar pas ontdekt dat ook mijn vader daar
was.’
Tijdens haar periode in Auschwitz probeerde Susan te ontsnappen aan de realiteit door zich te herinneren
hoe het thuis was. Ze kwam later in Bergen Belsen terecht waar de Britten haar bevrijdden. ‘Ik werk nog
steeds aan mijn emotioneel herstel, het is een schaduw die me nog steeds achtervolgt’, aldus de 84-jarige
vrouw. ‘Omdat ik zoveel familieleden verloren had, wilde ik na de oorlog snel kinderen. Ik was amper 18
toen ik met een Holocaust-overlevende trouwde. Maar ik ben altijd voorzichtig geweest om mijn kinderen
niet te veel te vertellen over wat ik heb meegemaakt om hen niet te traumatiseren. Ze hadden recht op
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‘In de lente van 1944 werd ons gezin naar Auschwitz gestuurd’, vertelt de Hongaar Mordechai Ronen,
die in september zijn biograﬁe uitbrengt, aan The Guardian.’ De vrouwen en kinderen moesten naar links
en dat was wat mijn moeder en twee zussen deden. Mijn vader en ik werden geïnspecteerd door Josef
Mengele en gingen naar rechts. Het was de laatste keer dat ik mijn moeder en zussen levend zag.’ Ronen
zag enkele soldaten een baby omhoog gooien en schoten erop in de lucht voor hun plezier. ‘Vanaf dat
moment wist ik wat er ons te wachten zou staan.’
‘Ik werkte al snel overlevingstrucjes uit. Wanneer de wachters ons naar buiten riepen om een rij te vormen
voor de barrakken, verstopte ik me of ging ik schuilen in andere barrakken. De veiligste schuilplaats was in
het veld nabij de badkamers waar al de dode lichamen waren opgestapeld... ik ging op de stapel liggen,
naast de lijken en deed alsof ik dood was.’
Ronen herrinnert zich nog goed de schoorstenen met donkere, dike rook. De honden blaften voortdurend.
Van Auschwitz ging het naar Birkenau, daarna naar het Oostenrijkse concentratiekamp Mauthausen-Gusen. ‘Daar gaf mijn vader, die toen 50 jaar was, het plots op. Hij kon niet meer verder. Van dan af was ik
helemaal alleen.’
In februari 1945 werd Ronen naar een kamp in Gunskirchen in Oostenrijk gestuurd. Daar zag hij uitgehongerde mensen mensenvlees eten. Uiteindelijk werd hij bevrijd door de Britten en de Canadezen.

Mordechai Ronen © AFP

24

Organisatie van de
Verenigde Naties
voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

Vlaamse
UNESCO
Commissie

27

‘Refugees welcome’ Beeld Icy & Sot

ARTIKEL ICY AND SOT KUNNEN NU IN
VRIJHEID WERKEN

In Iran moesten ze hun kunst haastig op muren spuiten, altijd bang om aangehouden te worden. Nu de
broers Icy en Sot in de Verenigde Staten wonen, ontwikkelt hun werk zich snel.
Mariken Smit30 mei 2018, 17:42
Sorry, dit telefoontje móet ik even opnemen”, zegt de Iraanse, bijna-Amerikaanse straatkunstenaar Sot
(27), terwijl zijn broer Icy (33) nieuwsgierig toekijkt. Ze zitten in de zolderkamer van de statige stadsvilla aan
het Museumplein in Amsterdam waarin sinds twee jaar het particuliere Moco-museum voor hedendaagse
kunst is gevestigd. Aan de telefoon is hun vader, die vertelt dat hij en zijn vrouw een visum hebben gekregen van de Iraanse overheid om de expositie van hun zoons te bezoeken. “Wat een opluchting”, lachen
de broers. Het wordt de vierde keer in zes jaar dat ze hun ouders zien. “Ze krijgen voor het eerst een visum
voor Europa”, zegt Sot. “Nu moeten ze binnen vijf dagen een peperduur ticket boeken, maar dat geeft
niet.”
In die jaren dat ze hun ouders zo weinig zagen, is er veel gebeurd. Icy & Sot zijn bezig gevestigde namen
te worden in de internationale streetart-scene. Na groepsexposities in New York, Berlijn, Istanbul, Stavanger
en ook Amsterdam opent op 1 juni hun eerste solo-tentoonstelling. In Moco exposeren ze naast Banksy,
die als een van hun invloeden geldt, naast M-City en Blek Le Rat. Een prestatie van formaat: ruim tien jaar
geleden behoorden de broers in de Iraanse stad Tabriz nog tot een piepklein groepje illegale straatkunstenaars die binnen vijf minuten gauw een kunstwerk of boodschap op een muur moesten spuiten om te
voorkomen dat ze werden gearresteerd.
Censuur
Kunst is in Iran aan strenge censuur onderhevig en straatgraﬁek is verboden. Desondanks was het voor
Icy & Sot dé manier om te protesteren tegen de onderdrukking en de censuur, tegen kinderarbeid en het
gebrek aan vrijheid en mensenrechten in hun land. Ze begonnen als skatende jongeren met het plakken
van stickers en het bespuiten van muren via thuis gemaakte sjablonen, de zogeheten stencil-art. “Via die
kunstvorm kun je direct contact maken met mensen op straat en hoop je ze aan het denken te zetten”,
zegt Icy.
Veel van hun indringende werken bevatten beelden van mensen van wie het zicht wordt belemmerd,
bijvoorbeeld via een blinddoek of bril met tralies. Er is ook optimistisch werk, geïnspireerd door de onbevangenheid van kinderen, zoals het beeld van een jongetje dat over de levensgrote letters ‘Dream’ loopt.
Een van hun bekendere werken, dat ze in 2014 in de VS hebben gemaakt, is ‘Let her be free’: een portret
van een jonge vrouw met een hijab die is samengesteld uit vogels die op het punt staan om weg te vliegen.
Behalve dat hun werk in Tabriz bijna altijd binnen 24 uur werd overgeschilderd, bracht het de broers ook in
gevaar. Na een aantal arrestaties waarbij het duo werd vastgehouden op basis van aanklachten variërend van satanisme tot illegale politieke activiteiten, besloten de kunstenaars in 2012 asiel aan te vragen
in de Verenigde Staten. Daar waren ze voor een expositie, op een door Iran verstrekt visum. Ze kregen
een verblijfsvergunning en wonen en werken nu, in afwachting van het moment dat ze hun Amerikaanse
paspoort kunnen aanvragen, in Brooklyn, New York.
Hun werk is nog altijd uitgesproken politiek en maatschappelijk betrokken, maar heeft een duidelijke
ontwikkeling doorgemaakt. Hun onderwerpen hebben zich verbreed naar het wapengeweld in de VS - ze
maakten posters voor de ‘March for our Lives’ dit jaar in Washington en andere steden -, dakloosheid, de
wereldwijde vluchtelingenproblematiek, vervuiling en het klimaatprobleem.
De ‘stencil-art’ hebben ze zo goed als verlaten, ze maken nu meer tijdrovende installaties en beeldhouwwerken. Dat hangt direct samen met hun verblijfsvergunning in de VS, vertelt Icy, de oudste en meer
bedachtzame van de twee. “We kunnen nu in rust en vrijheid werken. Dat heeft ons enorm gestimuleerd
om andere kunstvormen uit te proberen.”
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Prikkeldraad
Blikvanger op de expositie - een overzicht van hun werk vanaf 2006 - is ‘Refugees welcome’, een grote
installatie die in de tuin van het Moco zal worden geplaatst. Vier silhouetten (vader, twee kinderen en
moeder met kind op de arm) die zich hebben losgemaakt uit een gegalvaniseerde stalen muur, lopen
hun toekomst tegemoet. Bovenop de muur is het prikkeldraad versierd met bloemen. Het werk komt over
uit Berlijn, waar het is opgenomen in de vaste collectie van het Urban Nation Museum.
Nieuw in hun oeuvre zijn ook objecten van hekwerk. Zo maakten Icy & Sot een Amerikaanse vlag van staal
en hekwerk, en diverse rennende en vluchtende silhouetten van ijzervlechtwerk.

‘Inexorable’ Beeld Icy & Sot

‘Human reflection on nature’ Beeld Icy & Sot

De vluchtelingenproblematiek raakt ze persoonlijk. "We zijn zelf migranten", zegt Sot. Ze kregen een
verblijfsvergunning in de tijd van Barack Obama, maar wonen intussen in het land waar Donald Trump
president is. Zijn verkiezing was een schok voor de broers. "Ik weet niet of wij nu nog een verblijfsvergunning zouden hebben gekregen", zegt Sot. "Waarschijnlijk niet. Gelukkig is New York een multiculturele stad,
maar je proeft enorme verdeeldheid en ook racisme in het land."
Ze betreuren het zeer dat Trump het atoomakkoord met Iran heeft opgezegd en extra sancties heeft aangekondigd. "Vooral voor Iraniërs die het toch al niet breed hebben, is dit slecht nieuws", zegt Icy. "Zij zullen
het moeilijker krijgen." Of ze nu de behoefte hebben om via hun werk hun vaderland van een andere kant
te laten zien? "Ja. We hebben er nog geen tijd voor nu, maar het is zeker een onderwerp dat ons inspireert."
Ze werken nu in vrijheid, zeggen ze, maar totaal is die vrijheid niet. Ze wachten tot ze hun Amerikaanse
paspoort kunnen aanvragen. Tot die tijd kunnen ze zich geen enkele overtreding permitteren. Aan illegale
acties wijden ze zich voorlopig dus niet. “Maar”, grijnst Sot, “wacht maar tot we ons paspoort hebben.”
ICY & SOT - A Moment of Clarity is van 1 juni t/m eind oktober 2018 te zien in het Mocomuseum in Amsterdam. Meer informatie op mocomuseum.com.
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Dit lespakket is een aanvulling op de documentaire De Slag om Leuven. De dvd van deze documentaire en het lespakket worden gratis ter beschikking gesteld aan alle onderwijsinstellingen in Leuven en de
buurgemeenten. Onderwijsinstellingen buiten deze regio betalen 5 euro voor de DVD. Meer info over de
ﬁlm en de verkooppunten vind je op de website www.deslagomleuven.be
Lespakket: concept, inhoud, redactie en lay-out
Julie Jardin, appelsien & ananas studio - voor cultuur en natuur beleving
Sien Verschaeren, appelsien & ananas studio - voor cultuur en natuur beleving
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