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1. Wat en hoe herdenken?
APRIL 1915

BESLISSING VAN DUITSE BEZET TER IN DE
KOMMANDATUR VAN TIELT TOT GASAANVAL

18 APRIL 2015
20 APRIL 2015

PARTICIPATIEPROJECT WOORDFRONT
INTERNATIONALE CONFERENTIE VN
(ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF
CHEMICAL WEAPONS )

2. Participatieproject Woordfront 18/04/2015 Tielt
 culturele herdenkingsprogramma Gonewest
provincie West-Vlaanderen

 elke groep acteert een emotie : woede,
angst, verdriet en hoop

 slachtoffers eerste gasaanvallen herdenken

 de gescandeerde woorden en 4 groepen
monden uit op de grote markt in een ‘woord’
apotheose

 in 4 straten in Tielt zullen telkens 1150
mensen naar elkaar toe marcheren, terwijl
ze tekst scanderen volgens bepaald ritme en
specifieke muziek

 schrijfster Saskia De Coster zorgt voor tekst
en frontvrouw rockformatie Amatorski zorgt
voor muziek

3. Toen gifgas nog een goed idee leek
APRIL 1915

Chloorgas
Hoewel de Fransen het eerst gasgranaten ontwikkelden, probeerde het Duitse 4e Leger als eerste door middel van dodelijk gas de
impasse op het westelijk front te doorbreken op 22 april 1915. De Duitsers lieten uit de cilinders in de loopgraven in Steenstrate 150 ton
chloor ontsnappen die door de wind, laag boven de grond, naar de vijandelijke linie gedreven werd. Daar lagen de Franse troepen, die
een geelgroene wolk zagen aandrijven die hen belette te ademen en hun longen verschroeide. Deze luchtfoto uit september 1916 laat
zien hoe achter de voorlijn drie rijen militairen klaar staan om achter de gaswolken op te rukken.

Machteloos tegen nieuwe wapen
Het gas zal niet het verloop van de oorlog veranderen, maar wel de aard van oorlog voeren. Niets zou nog zijn zoals het was... ‘Door hun fameuze
stinkgas was ik al halvelings verstikt geraakt,’ meldde brancardier Karel De Schaepdrijver aan zijn vrienden, ‘en in gans de omtrek geen zierke water
te vinden. Heb me godzijdank kunnen redden met op mijn neusdoek… te wateren.’ Niemand was voorbereid op een chemische oorlog. De troepen
beschikten over geen enkele vorm van bescherming, waardoor het resultaat vernietigend was. De foto uit 1915 toont enkele Franse zoeaven. Hun
geweer was machteloos tegen het nieuwe wapen. De beslissing tot deze eerste gasaanval werd niet gepland in Berlijn, maar in Tielt…

Verenigde Naties achten chemische
aanval Syrië bewezen
AUGUSTUS 2013

Burgeroorlog Syrië
De Syrische burgeroorlog is een gewapende opstand, waarbij verschillende groepen in Syrië protesteren. De regering van de Syrische
president Bashar al-Assad zet hard in om de gewapende opstanden neer te slaan. De protesten begonnen op 15 maart 2011. De opstand
werd beïnvloed door de Arabische Lente of de andere protesten en opstanden in de regio. De betogers vroegen om politieke
hervormingen en om een einde aan de overheersing van de Ba’ath partij van president Assad. In juni 2014 deed zich in de Syrische
burgeroorlog een verandering voor. Het werd meer een onderdeel van het streven van de Islamitische Staat ISIS naar een eigen
islamitisch land. Door het geweld moesten veel Syriërs vluchten. Zij vluchtten binnen Syrië, maar later steeds meer naar andere landen.
In 2013 waren 4 miljoen Syriërs binnen Syrië gevlucht en 2 miljoen naar de omringende landen, vooral naar Libanon en Irak. 1 op de 3
Syriërs had geen huis meer. Het begin van de gewelddadige beweging voor de Islamitische Staat ISIS in 2014 deed het aantal
vluchtelingen alleen nog meer toenemen. In augustus 2014 werd het aantal slachtoffers van het conflict geschat op meer dan 191.000.

Gifgasaanval in Ghouta, een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus
Op 21 augustus kwam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in een speciale zitting bijeen na een zwaar bombardement op
voorsteden van de hoofdstad Damascus, waarbij chemische wapens waren gebruikt. De Syrische autoriteiten ontkennen hieraan schuldig
te zijn. Artsen zonder Grenzen noemde op 24 augustus 3.600 gewonden en 355 doden. Op 26 augustus, op hun eerste werkdag, werden
de inspecteurs van de Verenigde Naties, die de taak hadden vast te stellen of inderdaad chemische wapens waren gebruikt, beschoten
door sluipschutters. Daarna ging het erom, dat met name de westerse landen Syrië zouden aanvallen. Met een dergelijke aanval moet
duidelijk worden gemaakt, dat een land dat chemische wapens inzet, daarvoor wordt gestraft.

4. Tielt, bezette stad
De Eerste Wereldoorlog betekende voor
Tielt een bittere pil om te slikken : ze
werden een bezette stad. Op 14 oktober
1914 viel het Duitse Leger Tielt binnen
met een indrukwekkende troepenmacht
en de stad werd het strategische
hoofdkwartier van het 4e Leger in België
(5500 manschappen, zowat de helft van
de plaatselijke bevolking).

De stad werd afgesloten met een
prikkeldraad en werd uitgebouwd tot een
militair bolwerk, waar de top van de
legerleiding verbleef. De Duitse bezetters
eisen de mooiste herenhuizen op en
brengen er de kantoren van hun 40
afdelingen in onder: communicatie ,
munitie - en wapenleveringen,
luchtmacht, postinspectie,
provianddiensten, stafkaartendrukkerij,
enz.
Vier jaar lang werd de bewegingsvrijheid
van de bevolking sterk beperkt en door
verordeningen en opeisingen was het
leven bijzonder moeilijk. De foto toont
één van de dagelijkse militaire parades,
die deel uitmaakte van leven in een
bezette stad.

4. Overleven in een
belegerde stad
De Tieltse bevolking wordt tegen wil en dank
betrokken bij het Duitse oorlogsapparaat : ze
moeten soldaten huisvesten en werkkrachten en
goederen leveren. De Duitsers leggen de handel
en industrie stil. De werkloze mannen worden
aangehouden om te gaan werken. Het werk is
zwaar en levensgevaarlijk : sporen aanleggen,
barakken bouwen, zelfs loopgraven delven aan
het front. Ook Tieltse vrouwen worden verplicht
tot dwangarbeid. Bij overtredingen zijn de
straffen hoog.
Omdat ze van dichtbij getuige zijn van het reilen
en zeilen in het militaire hoofdkwartier, sluiten
de Duitsers hen af van de buitenwereld. Om de
stad te verlaten, moeten Tieltenaars hun
paspoort laten afstempelen in het Passbüro met
een duidelijke vermelding van het doel, de weg
en het tijdstip van hun reis. Vaak krijgen ze geen
toestemming.
De Tieltenaars verliezen hun vrijheid en hun
werk en hebben honger. Hun motto wordt al
snel: de eindjes aan elkaar knopen en zwijgen.
Heimelijk kweken ze varkens, malen ze graan ,
persen ze lampolie …Voedselbedeling van het
Hulp- en Voedingscomiteit houdt de hongerige
Tieltse kinderen enigszins overeind. Elke middag
krijgen ze soep. Daarnaast ontvangt elk gezin
kanariegeel gevriesdroogd vlees uit Amerika : ze
noemen het ‘beer’. Zelfs na 24 uur weken blijft
dat een taaie onsmakelijke hap.

5. Didactische uitwerking creatief in les Nederlands en
plastische opvoeding
 L E E R L I N G E N B E L U I S T E R E N G E D I C H T B E Z E T T E S TA D P. V A N O S TA I J E N

 LEERLINGEN ZIEN TEKENING / HOUTSNEDE DIE BIJ HET BOEK HOORT
 LEERLINGEN MAKEN ZELF EEN TEKENING TERWIJL ZE MUZIEK HOREN UIT D IE PERIODE
 LEERLINGEN KRIJGEN 10 WOORDEN EN ASSOCIËREN
 LEERLINGEN MAKEN DAARNA PER 2 EEN GEDICHT

‘Bezette stad’ Paul Van Ostaijen
Paul van Ostaijen (1896-1928) vlucht eind oktober
1918 naar Berlijn om aan mogelijke vervolging wegens
activisme (= deel van de Vlaamse Beweging dat via
de collaboratie met Duitsland een aantal Vlaamse
grieven en zelfs Vlaamse onafhankelijkheid hoopte te
verwezenlijken) te ontkomen.
In de zomer van 1920 schrijft Van Ostaijen Bezette Stad
(film boem, paukenslag)
In het rumoerige en chaotische Berlijn grijpt Van
Ostaijen terug in zijn herinnering naar de inval en
bezetting van Antwerpen door Duitse troepen in 1914.
De vormgeving van het boek gebeurt door kunstenaar
Oscar Jespers.
-> Kan je gelijkenissen vinden tussen deze tekening en
de titel ‘Bezette stad’?

‘Boem Paukeslag’ expressionistisch gedicht
Het expressionisme is een stroming in de
Europese kunst en de literatuur van de 20e eeuw,
die zich vooral manifesteerde in de
jaren 1905 tot 1940.
In het expressionisme probeert
de kunstenaar zijn gevoelens, zijn ervaringen,
voor de waarnemer uit te drukken door een
zekere vervorming van de werkelijkheid.
Belangrijk is daarbij vooral dat de gevoelswaarde,
het onderbewuste de boventoon voert.
-> Kan je gelijkenissen vinden tussen muziek van
Kurt Weill en dit gedicht ‘Boem Paukenslag’?

Zelf aan de slag
Leerlingen beluisteren muziek en schilderen op
een expressionistische manier wat zij zich
voorstellen bij een ‘bezette stad’.
Ze krijgen een aantal voorbeelden aangereikt
van kunstenaars die actief waren in Tielt : Otto
Dix en Max Beckman.
Leerlingen bekijken film wim helsen ‘Vrienden
van de poëzie’, waardoor duidelijk wordt wat
associëren is.
Ze krijgen een tiental woorden (bv vrijheid,
parade, militair, opeising, prikkeldraad,
troepenmacht, hoofdkwartier, bolwerk, honger,
soldaten) en gaan aan de hand daarvan
associëren rond thema ‘Bezette stad’.

6. Didactische uitwerking rollenspel in les geschiedenis
/ project algemene vakken
 LEERLINGEN KIEZEN ÉÉN PERSONAGE EN VERDIEPEN ZICH IN PERSOONLIJK HEID (ZIE FICHES)
 L E E R L I N G E N Z I J N A A N W E Z I G O P E E N F I C T I E V E B I J E E N KO M S T V A N D E V E R E N I G D E N AT I E S - >
A G E N D A P U N T : ‘ C H E M I S C H E WA P E N S Z I J N V E R B O D E N I N T I J D E N V A N O O R L O G ’
 L E E R L I N G E N M A K E N E E N KO R T E M O T I E O F W E T S V O O R S T E L V A N U I T H U N R O L
 LEERLINGEN ZOEKEN NAAR ARGUMENTEN OM HUN VOORSTEL TE ONDERBOUWEN
 LEERLINGEN DISCUSSIËREN MET ELKAAR EN PROBEREN MET AMENDEMENTEN TOT EEN EENSGEZIND
V O O R S T E L T E KO M E N
 LEERLINGEN STEMMEN OVER VOORSTEL
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Katholieke minister en premier
Actief op Vredesconferentie in
1899 en 1907 in Den Haag
(conclusies : internationaal
gerechtshof in Den Haag om
oorlogsmisdaden te berechten en
verbod op chemische wapens)
Nobelprijs voor de vrede



Joodse geleerde en scheikundige
Perfectioneert op verzoek van
militairen en uit patriottisme het
militaire gebruik, de
toepassingsmogelijkheden en de
schaal van het gebruik van
chloorgas
Nobelprijs voor chemie (uitvinding
kunstmeststof)



President van Verenigde Staten
VS beslist niet over hoe het
reageert op gebruik van gifgas
door Syrische regime, dit is een
beslissing voor Verenigde Naties
Nobelprijs voor vrede

Verenigde Naties
DOEL = WERELDVREDE BEWAREN
Drie groepen maken vanuit hun rol een motie rond stelling : ‘Chemische wapens zijn verboden in
tijden van oorlog.’ Deze voorbereiding kan ook thuis gebeuren, maar dient volgens eenzelfde
structuur te verlopen :
Structuur motie / wetsvoorstel
 Gelet op het feit dat (= wat is het probleem)…

 Overwegende dat (= argumenten voor het probleem)…
 Bevelen wij aan dat ( = oplossing) ….
Tijdens de discussie proberen ze vanuit hun rol elkaar te overtuigen. Eventueel kunnen
amendementen of wijzigingen aangebracht worden aan het wetsvoorstel dat ter discussie ligt.
Daarna wordt gestemd.

7. Literatuurlijst :
ROGIERS, F., ‘Tielt, 1915. Toen gifgas even een goed idee leek. ‘Geen open buiken, geen afgerukte
armen, proper’’ DS 7/9/2013
VANACKER, D., ‘Het 14-18 boek. De kleine Belgen in de Grote Oorlog’, Waanders Uitgevers,
Zwolle,2006, 432 p.
www.gonewest.be

8. Andere educatieve tools en tips :
Belevingscentrum WO I : ‘Tielt in de Eerste Wereldoorlog’ gratis te bezichtigen in Huis Mulle de
Terschueren, Ieperstraat 42-46
Comingworldrememberme : Beeldjesproject in het kader van Gonewest programma om de
600,000 slachtoffers van WO I te herdenken. Wil je deel uitmaken van dit unieke project, dan
kan je zelf een beeldje maken uit klei op zaterdag 18 april en zondag 19 april.
Inspiratie en lesmateriaal over WO I : Via het netwerk Oorlog en Vrede zet de Provincie al langer
in op duurzame en kwaliteitsvolle herinneringseducatie. Goede voorbeelden van
herinneringseducatie voor een breed publiek zijn : de toetssteen ‘14-’18, het ganzenbordspel
WO I, de wegwijzer WO I. Daarnaast bieden we een aantal producten aan voor het
basisonderwijs en het secundair onderwijs. Meer info : www.westvlaanderen.be/genieten/cultuur/advies/oorlog_vrede/Paginas/vredeseducatie.aspx

