LESPAKKET
LAGER 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 voorbereidende ﬁche waarop telkens een speciﬁek fragment uit de ﬁlm, wat duiding, een opdracht en reﬂectievragen (rond inleving en creatieve verwerking) 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 sommige opdrachten
wordt er verwezen naar de bijlagen die de leerlingen nodig hebben.
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EINDTERMEN

Door gebruik te maken van verschillende activerende werkvormen werken de leerlingen aan het beheersen
van volgende eindtermen:

1.1

Leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.

1.2

Leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.

1.3

Leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.

3.1

Leerlingen zijn bereid een opdracht vol te houden en af te werken.

3.2

Leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie
en kunnen illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatie gebonden zijn.

3

Leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere
dan teksten) verwerven en gebruiken.

4

Leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze
oplossen.
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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 maakt. 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 ﬁlm 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, bevrijding.
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.

4

1. DE SLAG OM LEUVEN

Filmfragment 00:00 – 05:45

Op 10 mei 1940 viel Duitsland België binnen. Een week later, op 17 mei 1940 nam het Duitse leger, na dagenlange hevige gevechten, Leuven in. Het was het begin van een periode van ruim 4 jaar bezetting van de stad.
Het waren 4 zware jaren, er was oorlog maar ook schaarste en honger. In de lente van 1944 breekt het einde
van de oorlog aan.
Leuven ligt midden op de KW-linie. De KW-linie is één van de verdedigingslijnen die net voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd werden om België te beschermen tegen een Duitse inval. De linie bestond uit meer dan
400 bunkers en liep dwars door België, van Koningshooikt tot Waver. Vandaar de naam KW-linie. Samen gaan
we bekijken wat dit allemaal betekende voor de stad Leuven.
De Kaart!
Druk de kaart van de stadskern van Leuven in bijlage af. Wil je graag groot Leuven situeren of inzoomen op deelbuurten gebruik dan de grote kaart in pdf formaat in een extra bijlage. Meer info over het
inzoomen op de grote kaart kan je eveneens terugvinden in bijlage.
Knip de plaatsaanduidingen in bijlage uit. Vouw deze en plaats ze op de kaart van het stadscentrum
van Leuven. Vul aan met extra plaatsaanduidingen wanneer de school buiten de stadskern van Leuven ligt. Maak hiervoor zelf kaartjes.
- Waar woon jij? Waar ligt jullie school?
- Waar ligt: Heverlee, Kessel-Lo, Wijgmaal, Waver, Koningshooikt, Mechelen, Brussel en Duitsland? Kan je
dit situeren? Plaats ze in de juiste windrichting.
Knip ook de stadselementen in bijlage uit. Vouw de zijkantjes om zodat ze op de kaart kunnen blijven
rechtstaan en plaats ze op de juiste plaats op de kaart van de stadskern van Leuven.
Waar ligt: het station, het Martelarenplein, de bibliotheek,..?
- Herken je de gebouwen, het plein en de brug?
- Zien ze er nu nog hetzelfde uit?
- Wat gerbeurde er tijdens de Tweede Wereld oorlog op deze plaatsen?
Ga op ontdekking in je buurt!
Heb je zin om nog meer te ontdekken? Maak een wandeling in je buurt en ga op zoek naar restanten
van de Tweede Wereldoorlog. Dit kan een straatnaam, een oude buurtbewoner, ... zijn.

• Wie is de oudste persoon die je kent?
• Leefde hij/zij al tijdens de oorlog?
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2. BURGERSLACHTOFFERS EN VLUCHTELINGEN

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

Na de mobilisatie van het leger volgt een periode van rust en begint het geloof te komen dat de oorlog toch
niet zou uitbreken. Maar het onwaarschijnlijke gebeurde dan toch… Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger België
binnen. Diezelfde dag krijgt Leuven een eerste grote aanval te verwerken. De aanval is de zwaarste en meest
dodelijke die in ons land plaatsvond aan het begin van de oorlog. 75 huizen werden vernield en meer dan 200
huizen raken zwaar beschadigd. Er vallen 250 gewonden en 100 doden. Het Belgische leger en de geallieerden bieden hevige weerstand, maar er is geen houden aan.
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
Frankrijk. Naar schatting 30.000 van de 37.000 Leuvenaars slaan op de vlucht. De stad loopt helemaal leeg.

Inleefopdracht vluchten!
We bekijken samen de sliders op de website van de ﬁlm: www.deslagomleuven.be/sliders
Op de sliders zie je foto’s van Leuven nu en tijdens de oorlog.
Er breekt oorlog uit, we moeten de klas verlaten!
- Wat neem je mee? Naar waar gaan we?
- Kan je iemand verwittigen?
- We verlaten nu de klas! Wat laat je achter?Wat zal je missen?
- Hoe moeten we een plek zoeken om te slapen?
- Waar vinden we eten en drinken?
De stad is weer rustig! Keren we terug?
We krijgen van de bezetter een pasje, een legitimatiekaart. Daarop staan onze identiteitsgegevens.
Het pasje dient om de stad in en uit te gaan. We kijken samen naar een voorbeeld van een legitimatiekaart. Zie bijlagen.
- Waarom wilden mensen de stad verlaten?
- Waarom wilde de bezetter dat mensen deze kaart hadden?
- Hebben we vandaag nog zo een kaart? Waarvoor dient deze dan?

••
• Zou jij blijven wonen in een land waar
er oorlog is?
• Ken je iemand die op de vlucht is?
Waar vlucht hij/zij van?
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3. VERNIELING ERFGOED

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

Wanneer de Duitsers Leuven binnen vallen wordt de stad zwaar getroffen. De volgende ochtend blijkt de Universiteitsbliotheek geraakt te zijn. 900.000 boeken zijn in vlammen opgegaan. Hoe is dit kunnen gebeuren? Het
zal nooit helemaal duidelijk worden. De stad is 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.
Een van de eerste dingen die de Duitsers in Leuven doen is het beschadigen van het monument op het Martelarenplein. Op het monument zijn de oorlogsmisdaden afgebeeld die de Duitsers begingen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. De afbeeldingen worden zonder pardon vernield. In 2004 worden de reliëfs gereconstrueerd.

Bekijk de foto’s van het Martelaerenmonumet in bijlage. Maak nu zelf een herinneringsmonument!
Neem een (gekleurd)A4 papier.
- Vouw dit papier tot een monument. Langwerpig, vierkant, bol, met een toren bovenaan of een
plat dak? Jij bepaalt helemaal vrij de vorm.
- Vouw het papier terug open
- Wat zou je willen dat de mensen zeker niet vergeten over de oorlog? Schrijf* of teken het erop! Let
op dat je jouw boodschap kan zien of lezen als het monument af is.
- Plaats jouw monument op de kaart van Leuven. Waarom plaats je dit juist daar?

* Dit kan je doen in de vorm van een slogan .Bv. ‘Handen verbinden, harten zingen!’. Of als een
gedicht met een ABA rijmprincipe. Bv. ‘Een verlaten plein, een knal. Nooit meer kogel regens. Laat
ons liever spelen met een gekleurde bal.’

• Waarom willen we ons oorlog herinneren?
• Wat moeten we volgens jou herdenken?
• Hoe kunnen we dat het best doen?
• Waar worden er vandaag hele oude gebouwen vernield door oorlogsgeweld?
• Is dit met voorbedachte rade of per ongeluk?
Waarom zou iemand expres monumenten of oude
gebouwen vernielen?
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4. LEVEN IN DE STAD

Filmfragment

23:31 - 26:55 (verboden)
32:37 - 35:28 (economische impact)

In het begin gedragen de Duitsers zich opvallend vriendelijk. De meeste gevluchte Leuvenaars kwamen dan
ook terug naar huis.
Al snel wordt er duidelijk dat deze vriendelijkheid niet echt was. Er worden binnen de kortste keren een hele reeks
“verboden” opgelegd: cafés sluiten om 22u30 en je mag ‘s nacht niet buiten komen. De bioscopen mogen enkel ﬁlms vertonen die goedgekeurd werden door de Duitsers, bij voorkeur Duitse ﬁlms. Dit geldt ook voor theater
en muziek. Ook worden boeken waarin kritiek gegeven word op de Duitsers verboden of vernietigd. De vrije pers
wordt meteen afgeschaft. Kranten krijgen strikte regels opgelegd door de Duitsers. Ook het vrij verplaatsen werd
aan banden gelegd. Om de stad te verlaten waren er pasjes nodig. En overal werden mensen gecontroleerd...

We maken samen een schatkist!
In deze schatkist koesteren we rechten en vrijheden van vandaag die we belangrijk vinden. Wat hebben wij, of wat kunnen wij, waar wij niet bij stil staan, maar wat wel heel bijzonder is voor een ander?
Mag jij altijd doen wat je wil? Mag je altijd zeggen wat je denkt? Mag jij overal naartoe reizen? Mag je
elke ﬁlm kijken die je wil? Mag je elk spel spelen dat je wil? Denk je dat je hier over 50/60 jaar nog recht
op hebt?
- Start! Schrijf op papiertjes wat je echt niet meer zou kunnen missen, iets lekkers om op te eten, iets dat
je nu mag en vroeger niet, iets dat enkel in ons land kan, of iets dat enkel in Europa kan? Iets dat in de
oorlog zeker niet mocht, of iets moderns dat toen nog niet bestond?
- Steek jouw papiertjes in een enveloppe.
- Waarom zouden we deze bewaren?
- Aan wie zou je deze schatkist willen schenken?

• Wie mag er regels maken?
• Moet je zomaar naar iedereen luisteren?
• Zijn er mensen naar wie je beter luistert
dan naar anderen? Hoe komt dit?
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5. BEVRIJDING

Filmfragment 56:00 - 1:00:00

Op 6 juni 1944 is het eindelijk zover. D-day is aangebroken. De geallieerden troepen naderen vanop de kusten
van bezet Frankrijk. Het is de grootste invasie op zee ooit. 7000 schepen, 12.000 vliegtuigen en 150.000 soldaten. De dagen en weken na D-day bereiken nog eens vele honderdduizend soldaten het vaste land. Vanop
de Franse kustlijn trekken de geallieerden landinwaarts. Ze vechten zich met succes een weg naar Parijs. Van
daaruit gaat het richting België.
Op 5 september vindt de doortocht van de Britse troepen plaats in Leuven. De Britten worden onthaald als
helden door de toegestroomde menigte. Dagenlang wordt er gefeest en gevierd. Alles wat de mensen herinnert aan de bezetting moet eraan geloven.

Wat zie je?!
We kijken samen naar twee stukjes uit de ﬁlm en een foto.
- Filmfragment 1: de invasie op zee, lucht en land (56:30 - 58:07).
Wat gebeurt er? Wie zie je allemaal? Zag je iets dat je niet begrijpt? Wat vond je het meest indrukwekkend? Heb je al wel eens een andere ﬁlm over oorlog gezien, wat is het verschil?
- Filmfragment 2: Het Britse en Amerikaanse leger trekken door België, euforische massa + de vernieling
van zaken wat het volk doet denken aan bezetting ( 58:10 - 59:58).
Wat is er aan de hand?
Wat zie je niet?!
- Foto in bijlage: De Bevrijding
We kijken naar de foto in bijlage wat schuilt er achter het hoekje? Beeld dit uit in een tableau vivant.
Verdeel je in groepjes van drie. Probeer met een origineel idee uit te pakken!
Verzamel verhalen!
Heb jij nog een overgrootmoeder/vader die leefde tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding
meemaakte in Leuven of een andere stad? Vraag hen hierover te vertellen. Deel dit verhaal in de klas.
Of ga op zoek naar oude buurtbewoon(st)ers die hierover kunnen vertellen.

• Ondanks de overwinning hadden
mensen ook veel verloren, kan je dat uitleggen?
• Werd het leven plotseling weer zoals
vroeger?
• Was iedereen blij tijdens de bevrijding?
•Stel je voor dat na 4 jaar oorlog er eindelijk
terug vrede is. Wat zou je doen?
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6 HEROPBOUW

Filmfragment 1:13:45- einde
Imagine Mosul Vimeo.com/257702431 ﬁlmfragment vanaf 20:18.

De rector van de universiteit, Honoré Van Waeyenbergh, die ook al tijdens de oorlog een belangrijke rol speelde, is erg begaan met de heropbouw van de stad. Hij trekt zelfs met foto’s en ﬁlmbeelden van de oorlogsschade naar Amerika om hulp te vragen bij de heropbouw. Dit is nodig want de stad is zwaar gehavend. De
Leuvenaars blijven niet bij de pakken zitten. Maanden en jaren na de oorlog wordt de stad stap per stap terug heropgebouwd. Oude glorie wordt hersteld, nieuwe projecten afgewerkt. Een nieuw tijdperk breekt aan.

In actie!
Ook vandaag de dag proberen mensen hun leven weer op te bouwen na een oorlog. We gaan
samen een actie bekijken die Rudi Vranckx opstartte in Mosul in Irak.
Kijk een stukje uit de documentaire die Rudi Vranckx en Brahim maakten. Deze documentaire laat
zien hoe ze de instrumenten naar Mosul brengen. Vimeo.com/257702431 ﬁlmfragment vanaf 20:18.
Wat vind je van deze actie?
Welke actie kan jij bedenken om mensen te helpen hun leven weer op te bouwen?
Wat zou voor jou het allerbelangrijkste zijn om weer op te bouwen?

• Hoe bouw je je leven weer op na de oorlog?
Waar begin je mee?

• Zou jij nog moed hebben? Als je niks meer hebt?
• Vind je dat alle gebouwen hersteld moeten worden?
• Maak je alles juist hetzelfde als voor de oorlog? Of doe je
het juist anders?
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BIJLAGEN EN BRONNEN

Thema 1
• Inzoomen op de grote kaart van Leuven en omgeving
• Kaart Leuven - en omgeving
• Kaart van Leuven - Stadskern
• Vernielde gebouwen en plaatsaanduidingen
Thema 2
• Legitimatiebewijs
Thema 3
• Foto’s details Martelaerenmonument

Thema 5
• Foto Bevrijding
Thema 6
• Vimeo.com/257702431

Foto’s © Stadsarchief Leuven.
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INZOOMEN OP DE GROTE KAART VAN LEUVEN EN OMGEVING

Werkbalk Adobe reader uitbreiden met tools
Klik op de rechtermuisknop wanneer je cursor in de werkbalk staat.

Er verschijnt een venster met meerdere keuzemogelijkheden.
Selecteer ‘Selectiekaderzoom’

De knop verschijnt nu standaard mee in de werkbalk.

Je kan deze knop gebruiken om snel in te zoomen naar een bepaald stukje van de kaart. Hou hiervoor je linkermuisknop
ingedrukt terwijl je een kadertje sleept.
Het beeld waar je naar zoomde kan je printen.
Kies in de printwizard ‘Meer opties’ en vervolgens ‘Huidige weergave’
Pas eventueel ook je afdrukstand aan.
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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
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