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Wanneer je de bundel op een scherm bekijkt, vink dan in Acrobat bij het
menu beeld - paginaweergave deze opties aan:
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Voorwoord

Beste leerkracht,
De Eerste Wereldoorlog is de voorbije jaren dichterbij dan ooit. 100 jaar geleden werd ons kleine land
onder de voet gelopen door de Duitsers en geraakte het in een vier jaar durende strijd verwikkeld die
wereldwijd veel leed veroorzaakte. De oorlog speelde zich niet enkel af aan het Ijzerfront in de
Westhoek, maar ook in de bezette gebieden achter het front. Daar moest men leren te overleven
samen met de bezetter. Onze stad Brugge is zo’n bezette stad. Op 14 oktober 1914 marcheerden
de Duitse soldaten door de Gentpoort onze stad binnen om er vier jaar te blijven. Brugge werd de
hoofdplaats van het Marinegebied en werd uitgebouwd als duikboothaven voor de oorlogsvoering op
de Noordzee.
Deze inspiratiebundel brengt het verhaal van die bezette stad, in grote en kleine gebeurtenissen, met
voorbeeldlessen, tips en een uitgebreide literatuurlijst. We hopen dat deze bundel een werkinstrument
mag worden waar je vaak naar terug grijpt in de volgende jaren. Want de herdenking van de Groote
Oorlog is nooit voorbij.
Frank Vandevoorde
schepen van onderwijs, brandweer en gezondheid
Annick Lambrecht
schepen van mobiliteit, energie, sport en evenementenbeleid
Renaat Landuyt
Burgemeester
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Inleiding
1. Herdenkingsproject in Vlaanderen
Vanaf 2014 wordt de Eerste Wereldoorlog gedurende vier jaar herdacht. Niet enkel in ons land maar
ook op internationaal vlak krijgt deze bijzondere herdenking veel aandacht. De oorlog die de geschiedschrijving is ingegaan als de ‘Groote Oorlog’, wordt beschouwd als één van de meest gruwelijke
gebeurtenissen uit ons collectief geheugen. Vele families verloren hun geliefden aan het front of in
bezet gebied.
In de loop van de nu al 100 jaar herdenking zien we overlevenden en getuigen wegvallen en een
nieuwe generatie opkomen. Maar wat tussen 1914 en 1918 gebeurde had en heeft een zware impact
op onze samenleving en ons gedachtengoed. Het is daarom belangrijk om kinderen en jongeren met
de Groote Oorlog in contact te brengen en hen bewust te maken. Tijdens de herdenkingsperiode
zullen vele initiatieven lopen en zal je niet om de Eerste Wereldoorlog heen kunnen. Wij sporen
iedereen aan om even stil te staan bij de gebeurtenissen die het leven van zovelen hebben getekend.
De invloeden die in de nasleep van de oorlog in onze maatschappij zijn binnengedrongen worden
in een breder kader verduidelijkt, dynamischer gebracht en in een hedendaags verhaal gevat. Daarbij
is het niet onze bedoeling om de jeugd het ‘droge’ verhaal van de oorlog te brengen, maar hen ook
kennis te laten maken met universele thema’s als oorlog en vrede, herinnering en bewustwording, de
Europese gedachte, etc.
2. Doel van de inspiratiebundel
Met deze bundel willen we leerkrachten inspiratie en aanknopingspunten bieden rond Wereldoorlog I
educatie in de klas, en meer bepaald met de oorlog in Brugge. Verschillende thema’s komen aan bod:
Brugge vlak voor de oorlog, het uitbreken van de oorlog, de Duitse inval en het nieuwe gezag, de
duikbootbasis in Zeebrugge, het dagelijkse (samen)leven, de voedselproblematieken, geweld, de bevrijding en uiteindelijk de herinnering aan de oorlog. De nadruk ligt dus niet op de Eerste Wereldoorlog
in de Westhoek en Noord-Frankrijk maar op het oorlogserfgoed, materieel en immaterieel, uit onze
eigen omgeving.
In de bundel krijgt u eerst een algemene inleiding over de Eerste Wereldoorlog en daarna
uitgebreidere informatie over het leven in en rond Brugge in die tijd. Er worden tools, tips & tricks
ter hand gesteld die het gemakkelijker maken om dit onderwerp in de klas te behandelen. Zo zijn er
voorbeeldlessen uitgewerkt per graad en geven we lessuggesties, maar we bespreken ook bestaande
projecten van andere partners, en bezorgen we jullie een uitgebreide literatuurlijst en contactgegevens
van oorlogsdeskundigen bij jou in de buurt.
Deze inspiratiebundel beoogt geen volledig overzicht van alle geplande of lopende Wereldoorlog
I-projecten. Ook zijn de gekozen plekken en verhalen, partners en bronnen niet compleet. Wel is het
onze bedoeling om een inspirerende gids aan te reiken voor al wie oorlog en herinnering in de klas
wil brengen. We hopen dat deze bundel een vaste plaats in jullie kast zal krijgen en dat jullie er vaak
naar zullen terug grijpen, ook na deze herdenkingsperiode.
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3. Hoe gebruik je de bundel
Je kan deze bundel op verschillende manieren gebruiken.
Gebruik de teksten als documentatie voor het uitwerken van eigen lessen of projecten over
WOI (in Brugge)
De teksten in deze bundel bieden je een hoop informatie waarmee je zelf lessen of projecten kan
ontwikkelen rond de Groote Oorlog en meer specifiek over wat deze oorlog voor Brugge betekende.
In de tekst over WOI in Brugge staan regelmatig verwijzingen naar het hoofdstuk ‘Verhalen en
plekken’, waarin specifieke aspecten geïllustreerd en verder uitgediept worden, alsook verwijzingen
naar de voorbeeldlessen over de aangehaalde thema’s, die je ter inspiratie kan inkijken. Niet-alledaagse
woorden die gemarkeerd zijn met een * vind je achteraan in deze bundel terug in een verklarende
woordenlijst.
Gebruik de voorbeeldlessen om WOI in Brugge te behandelen vanuit verschillende thematische
invalshoeken
Als annex bij deze bundel vind je 10 voorbeeldlessen rond diverse deelthema’s.
Er zijn 5 historische en 5 reflectieve lessen. De historische lessen zijn eerder verbonden aan erfgoededucatie en willen een tijdsbeeld vatbaar maken. De reflectieve lessen hebben raakpunten met
vredesopvoeding, mensenrechteneducatie en burgerschapseducatie.
De werkvormen bij de voorbeeldlessen zijn bedacht met een bepaalde leeftijdsgroep in het
achterhoofd, maar vaak zijn ze - mits enige aanpassing - ook bruikbaar voor andere leeftijdsgroepen.
Bekijk dus zeker de les over een bepaald thema dat je wil behandelen in de klas, ook wanneer deze les
niet specifiek voor de leeftijd van jouw leerlingen ontwikkeld werd.
GRAAD
2de graad B.O.
3de graad B.O.
1ste graad S.O.
2de graad S.O.
3de graad S.O.

HISTORISCHE LES
Voedselgebrek en honger
Nieuwe regels
School
Dagelijks leven in een bezette
stad
Oorlogsstrategie op en onder
water

REFLECTIEVE LES
Vluchtelingen
Vriend of vijand?
Verwerking via kunst
Nooit meer oorlog
Geweld en rechtspraak in
oorlogstijd

In de uitgeschreven lessen staat telkens vermeld welke eindtermen er beoogd worden met de les en
welke informatie uit de bundel je best doorneemt als voorbereiding.
Bij elke les vind je in bijlage het bijhorende lesmateriaal (beeldmateriaal ter illustratie, spelkaarten,
invulfiches voor leerlingen, …).
Gebruik de bundel als voorbereiding of verwerking van een extra-muros activiteit rond WOI.
Je kan de informatie uit deze bundel ook gebruiken als voorbereiding of verwerking van een
extra-muros activiteit in het kader van de herdenking van WOI (een bezoek aan een tentoonstelling,
een historische site …)
Gebruik de bundel om een overzicht te krijgen van de vele projecten, informatieve websites,
documentaires, publicaties, … over WOI.
In het kader van de herdenking van WOI werden er recent veel educatieve projecten ontwikkeld en
publicaties uitgebracht. In het hoofdstuk ‘Tips &tricks’ achteraan in deze bundel vind je een lijst met
interessante projecten voor diverse leeftijdsgroepen, alsook liedjes, gedichten … over WOI.
Voor meer informatie om je lessen voor te bereiden of voor eigen onderzoek kan je de uitgebreide
bibliografie en de lijsten met leestips, documentaires en informatieve websites raadplegen.  Voor lokale
informatie of hulp om een lokaal project op te zetten kan je een oorlogsdeskundige uit jouw buurt
contacteren. Hun gegevens vind je eveneens achteraan in deze bundel.
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Algemeen

Deze tekst is een samenvatting op basis van de volgende bronnen:
Toetsteen ’14 – ’18 - lesmap van de Provincie West-Vlaanderen
De Groote Oorlog in de Westhoek – folder van Westtoer, West-Vlaams provinciebedrijf voor
Toerisme en Recreatie
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1. De aanloop naar het conflict
De Eerste Wereldoorlog is de eerste Europese oorlog die op wereldschaal wordt uitgevochten. De
diepste wortels voor deze oorlog vinden we in het begin van de 19de eeuw.
1.1 Industrialisatie en koloniale expansie (19de eeuw)
De industriële revolutie zorgt voor een vernieuwing van de sociale structuur in de Europese samenleving en voor de opkomst van een aantal nieuwe sterke staten zoals Groot-Brittannië en Duitsland.
De Europese staten gebruiken grondstoffen en inkomsten uit hun kolonies om hun industrie verder
te ontwikkelen en hun macht uit te breiden. In 1914 ligt 85% van de wereld onder Europees bewind.
De koloniale expansie in de 2de helft van de 19de eeuw en de groeiende profileringsdrang van
verschillende Europese mogendheden is een ideale voedingsbodem voor een aantal conflicten in
Europa en Azië, die uiteindelijk ook de lont van het Europese kruitvat doen exploderen.
1.2 De Frans-Duitse oorlog (1870–1871)
Sinds de Franse Revolutie is Frankrijk de belangrijkste militaire macht op het Europese vasteland.
In de 2de helft van de 19de eeuw vrezen ze de groeiende nationalistische houding van de Duitse staten
en de uiteindelijke éénmaking van Duitsland in 1871. In de visie van Graaf von Bismarck voor een
verenigd Duitsland moeten de belangrijkste militaire tegenspelers op het vasteland (Oostenrijk en
Frankrijk) uitgeschakeld worden. Dit leidt enerzijds tot de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog die in 1866
beslecht werd in het voordeel van de Duitse staten. En anderzijds het  Frans –Duitse conflict dat in
1871 beëindigd wordt met de Vrede van Frankfurt. Dit laat een wrange nasmaak achter bij de
Fransen. Ze moeten de industrieel belangrijke regio Elzas-Lotharingen afstaan aan Duitsland.
Dit voedt een revanchegedachte die een belangrijk element blijkt in de aanloop naar de Eerste
Wereldoorlog.
1.3 De Russisch-Japanse oorlog (1904-1905)
In het Verre Oosten zorgt dezelfde expansionistische houding van Rusland voor een gewapend
conflict tussen het Russische tsaristische rijk en het keizerrijk Japan. Het is de eerste oorlog waarin
moderne militaire middelen zoals mortieren, granaten en machinegeweren ingezet worden en een
directe voorloper op de Eerste Wereldoorlog.
1.4 De Balkanoorlogen (begin 20ste eeuw)
In een gewapend treffen in 1866 verslaan de Duitse staten onder leiding van Pruisen de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Na deze nederlaag kan Oostenrijk de Hongaarse eis tot een
grotere onafhankelijkheid van het Oostenrijkse bewind niet langer negeren. Bij het OostenrijksHongaars Compromis in 1867 wordt het land in 2 aparte staten opgedeeld met als grens de rivier de
Leitha. Deze arbitraire opdeling negeert de Slavische bevolking. Een deel ervan bevond zich in
Oostenrijk en een ander deel in Hongarije. Ook Servië komt in opstand tegen de politieke en
economische afhankelijkheid van Oostenrijk-Hongarije en ijvert voor een autonome Slavische staat
in de Balkan die de Slavische volkeren verenigt. Rusland ziet hierin een kans om Oostenrijk-Hongarije
te beteugelen en steunt Servië in dit streven.
Aan het begin van de 20e eeuw worden 2 Balkanoorlogen uitgevochten. Servië, Griekenland,
Montenegro en Bulgarije vechten om hun eigen territorium uit te breiden. Ondersteuning van onder
andere Rusland leidt tot een explosief evenwicht op de vooravond van de Groote Oorlog. Servië
komt als overwinnaar uit de strijd. Dit leidt tot spanningen met de naburige dubbelmonarchie
Oostenrijk-Hongarije en uiteindelijk ook tot de directe aanleiding voor W.O. I : de moord op Franz
Ferdinand in Sarajevo.
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1.5 Een web van allianties
Parallel aan de hoger beschreven conflicten voeren de politieke leiders van Europa een actieve
alliantiepolitiek. De Europese mogendheden lijden aan een constante vrees dat hun land door
vijandelijke mogendheden omringd zal worden. Na de Franse nederlaag in de Frans-Duitse oorlog
vreest Duitsland voor Franse represailles. In 1873 sluiten Duitsland, de Oostenrijks-Hongaarse
dubbelmonarchie en Rusland de Driekeizersbond af. Dit verdrag verzekert de partners van militaire
steun indien één van hen wordt aangevallen..
Nauwelijks zes jaar later is de politieke situatie veranderd en sluiten Duitsland en Oostenrijk-Hongarije
een nieuw verbond af, de Tweebond, die beide partners moet behoeden tegen een aanval van
Rusland. Omdat Italië zich bedreigd voelt door de expansionistische houding van Frankrijk vraagt het
in 1881 om tot de Tweebond toe te treden. Hiermee is de Triple Alliantie of Driebond geboren.
De nieuwe machtsverhouding in Europa zet Groot-Brittannië, dat zich aanvankelijk niet liet verleiden
tot het vormen van allianties, ertoe aan om de zaken opnieuw te evalueren. Om een blok te vormen
tegen de Russische overmacht in het Verre Oosten en te anticiperen op de dreiging op haar kolonies,
zoekt Groot-Brittannië in eerste instantie toenadering tot de Triple Alliantie. De tegengestelde
belangen van Groot-Brittannië en Duitsland zijn echter niet te verzoenen en de onderhandelingen
mislukken. In 1902 sluit Groot-Brittannië een alliantie met Japan tegen Rusland. In 1904 tekenen
Frankrijk en Groot-Brittannië de Entente Cordiale die garandeert dat koloniale geschillen tussen
beide landen zonder gewapend conflict uitgepraat zullen worden en beide partners verzekert van
wederzijdse militaire steun in het geval van een aanval vanuit de Triple Alliantie. In 1907 wordt er een
Brits-Russische Entente afgesloten. Later datzelfde jaar worden alle onderlinge verdragen vervangen
door de Triple Entente tussen Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland. De Duitsers zien hierin een grote
bedreiging.
In de Eerste Wereldoorlog wordt de aanduiding Entente gebruikt om de geallieerde troepen aan te
geven: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland (tot 1917), Italië (vanaf 1915), België, Servië,
Montenegro, Andorra en de Verenigde Staten (vanaf 1917). Daartegenover stonden de Triple Alliantie
of de Centralen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk (Turkije).

2. Het begin van de Eerste Wereldoorlog
Het hoger geschetste kruitvat van gespannen internationale relaties heeft slechts een vonk nodig om
tot explosie te komen. Op 28 juni 1914 brengen de Oostenrijkse aarsthertog en troonopvolger Franz
Ferdinand en zijn vrouw een bezoek aan Sarajevo, de hoofdstad van de provincie Bosnië-Herzegovina.
Deze provincie maakt deel uit van de Oostenrijkse-Hongaarse dubbelmonarchie. Servië echter vindt
dat Bosnië-Herzegovina bij hun land gevoegd moet worden om alle Slavische volkeren van de Balkan
weer in één natie te verenigen. Dit leidt al enkele jaren tot groeiende conflictsituaties. De Bosnische
student Princip en enkele kompanen, opgeleid door de terroristische groepering ‘de Zwarte Hand’,
trekken begin juni 1914 naar Sarajevo om er de aartshertog te vermoorden. De eerste poging tot
aanslag met een handgranaat mislukt. Even later kan Princip de aartshertog en zijn vrouw alsnog
dood schieten.
Bijna een maand nadien stelt Oostenrijk-Hongarije een ultimatum aan Servië. Servië besluit het eisenpakket te aanvaarden, uitgenomen één punt: ze willen geen Oostenrijkse onderzoekscommissie naar
de moord toelaten op Servisch grondgebied. Als reactie op die weigering verklaart OostenrijkHongarije de oorlog aan Servië op 28 juli 1914.
Het netwerk van allianties en verbonden zorgt voor een sneeuwbaleffect. Op een week tijd zijn de
meeste Europese landen in een internationaal conflict verwikkeld dat niemand nog kan of wil
stoppen. Op 30 juli kondigt de Russische tsaar een algemene mobilisatie af om bondgenoot Servië bij
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te staan. Hierop reageert Duitsland, bondgenoot van Oostenrijk-Hongarije, door op 1 augustus
Rusland de oorlog te verklaren. Nog diezelfde dag bezetten Duitse troepen Luxemburg. Op 2 augustus vraagt de Duitse overheid koning Albert I een vrije doortocht door het land om Frankrijk in de
rug aan te vallen. Op 3 augustus weigert de koning dit verzoek, nadat hij bevestiging krijgt van
gewapende steun van Groot-Brittannië en Frankrijk. Als antwoord hierop verklaart Frankrijk Duitsland
de oorlog en op 4 augustus schenden de Duitse troepen de Belgische neutraliteit door zonder
toestemming toch de grens over te steken. Dit is voor het Verenigd Koninkrijk het moment om
Duitsland de oorlog te verklaren. Europa is in staat van totale territoriale oorlog terecht gekomen.

3. Het Duitse von Schlieffen plan en het Franse plan XVII
De hoodrolspelers Duitsland en Frankrijk leven sinds de afloop van de Frans-Duitse oorlog op
gespannen voet met elkaar. Beiden hebben een strategisch plan uitgedacht dat in geval van oorlog
voor een snelle overwinning moet zorgen. Voor Duitsland is dit het plan Von Schlieffen.
Omdat Frankrijk en Rusland bondgenoten zijn, voorziet Duitsland een oorlog op twee fronten: een
westelijk front, aan de Franse grens en een oostelijk front aan de Russische grens . Het plan von
Schlieffen beoogt een snelle doorbraak op het westelijk front door vanuit België eerst Frankrijk in de
rug aan te vallen. Nadien zou Rusland volgen. De uitvoering van het von Schlieffen-plan in 1914
mislukt, onder andere door het Belgisch verzet dat een tijdswinst oplevert voor de Fransen.
De doelstelling van plan XVII, het Franse plan voor een eventuele oorlog met Duitsland, is het
heroveren van de regio’s Elzas en Lotharingen. Daartoe stelt Frankrijk vier legers op in naburige regio’s
Metz en Thionville. Een vijfde leger zal als reserve in Noord-Frankrijk gelegerd worden.
Frankrijk is immers overtuigd dat Duitsland niet vanuit het neutrale België zal durven aanvallen, omdat
dit tot een schending van het Verdrag van Londen en dus tot een openlijke oorlog tussen Duitsland en
Groot-Brittannië zou leiden. Duitsland beschouwt het verdrag van Londen echter slechts als een vodje
papier en rekent juist op een onderverdedigde Frans-Belgische grens. Een samenloop van omstandigheden zorgt voor een stokkende Duitse opmars waardoor Parijs gespaard blijft en België vier jaar lang
frontgebied zal blijven.

4. Augustus – oktober 1914: België wordt onder de voet gelopen
De Duitsers steken op 4 augustus 1914 de Belgische grens over.
Op 12 augustus komt het aan de Gete tot de slag bij Halen. De Belgische soldaten verdedigen zich
met vuurwapens tegen de Duitse cavalerie*. Bij deze slag vinden meer dan 400 paarden de dood.
Het toont meteen aan dat bij moderne oorlogsvoering de cavalerie heeft afgedaan.
Vanaf 5 augustus wordt de stad Luik belegerd. Op 15 augustus valt het laatste van de 12 forten rond
de stad. De zware houwitsers* van de Duitsers hebben een ongeziene vernielingskracht. De Britten,
die de neutraliteit van België waarborgen, komen België al vlug te hulp.
De Duitse opmars verloopt trager dan gewenst. De Duitsers verwachten de felle Belgische tegenstand
niet. Omdat de uniformen van de Belgische manschappen soms moeilijk te herkennen zijn, denken
de Duitsers dat ze door ‘burgers’ beschoten worden. In Dinant, Andenne, Aarchot en Leuven worden
massaal burgers terechtgesteld. De Duitsers worden nu bij de Geallieerden afgeschilderd als echte
barbaren. Vooral in Groot-Brittannië melden vrijwilligers zich met duizenden.
Het niet inneembaar geachte Antwerpen valt in oktober 1914.
Naar schatting 1,6 miljoen Belgen slaan op de vlucht. Bijna 1 miljoen van die vluchtelingen trekt naar
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Nederland, dat erin slaagt om vast te houden aan zijn neutraliteit. Zowel de Duitsers als de Britten
hebben strategische voordelen bij de Nederlandse neutraliteit. De Nederlandse havens kunnen niet
door de duikboten van de Duitse marine worden gebruikt en omgekeerd is een geallieerde aanval in
de rug via Nederland onmogelijk. Voor het Duitse keizerrijk is Nederland bovendien belangrijk voor
de voedselvoorziening en de aanvoer van materiaal via de toegankelijke havens en de Rijn.
Tegen het einde van 1914 keren ongeveer 900.000 Belgische vluchtelingen vanuit Nederland terug
naar ons land. De overige 100.000 Belgische vluchtelingen zitten voor de duur van de oorlog in
Nederland verspreid. Zij die zelf niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, worden samengebracht in verschillende vluchtoorden en opgevangen door de Nederlandse regering en bevolking.
Na de val van Antwerpen haasten de fel verzwakte Belgische troepen zich naar de laatste natuurlijke barrière: de IJzer. In een ultieme poging om een stuk Belgische bodem te vrijwaren van de Duitse
bezetting, vraagt Koning Albert I zijn soldaten om zich achter de IJzer op te stellen en daar stand te
houden.

5. Wereldoorlog I wordt een loopgravenoorlog
Midden oktober 1914 vormen de IJzer en het kanaal naar Ieper de Belgische verdedigingslinie tegen
de oprukkende Duitsers. Op 18 oktober bereiken zij de IJzer en barst de strijd los. De Duitsers slagen
erin om op enkele plaatsen de IJzer over te steken. Beschietingen herleiden de stad Diksmuide tot
puin.
De geallieerden slagen in hun opzet. De Duitse opmars valt stil aan de IJzer. Het Duitse von Schlieffenplan mislukt definitief, dankzij het water. In het verleden was in de IJzervlakte al vaak de verdedigingstactiek van de onderwaterzetting toegepast. Een eerste poging om dit ook nu opnieuw te doen lukt
maar half. Wanneer op aangeven van schipper Hendrik Geeraert op 29 oktober ook de schuifdeuren
van de Noordvaart worden opengedraaid, stroomt er voldoende water landinwaarts. De oude
verdedigingstruc blijkt bijzonder effectief. De Duitsers kunnen in die sector niet meer vooruit en op
30 oktober stopt de Duitse aanval bij de IJzer.
Wat later valt het front ook defnitief stil aan de Franse Marne. Iedereen graaft zich aan beide zijden in
in loopgraven en andere versterkte posities voor een verschrikkelijke stellingoorlog* die uiteindelijk
4 jaar zal duren.
Aan het eind van 1914 loopt het Westelijk Front vanaf Nieuwpoort onafgebroken door tot aan de
Frans-Zwitserse grens. Langs de hele frontlijn lagen loopgraven van waaruit de legers elkaar beschoten.
Alles samen 40.000 km. Prikkeldraad, ongedierte, ziektes, vochtigheid en koude maken het front tot
een hel. Later komen daar ook nog eens gifgas, vliegtuigen, vlammenwerpers en tanks bij. Terwijl de
loopgravenoorlog doorgaat proberen beide zijden af en toe een doorbraak te forceren. Dit leidt tot
enorme veldslagen met honderdduizenden doden zoals de slag om Verdun, de slag bij de Somme en
de drie veldslagen om Ieper.
Er is niet alleen een Westelijk Front. Er wordt ook gevochten in het Oosten aan het Russische front,
het Turkse front en in de Dolomieten bij de Italiaanse grens. Ten slotte woedt de strijd ook in een aantal Afrikaanse kolonies (Kameroen, Namibië). De hele wereld was erbij betrokken.
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6. Vier jaar oorlog aan het Westelijk Front in een notedop
1914
De Duitsers worden tot staan gebracht aan de IJzer en de Marne.
De oorlog is niet voorbij met Kerstmis zoals velen in het begin dachten en hoopten.
1915
Britten en Fransen proberen door te breken.
De Duitsers gebruiken voor het eerst vlammenwerpers aan het Franse front.
Bij de 2de slag bij Ieper wordt door de Duitsers voor het eerst chloorgas gebruikt.
1916
De Duitsers pogen bij Verdun door te breken. De veldslag duurt 10 maanden en brengt Frankrijk aan
de rand van de afgrond. Aan beide kanten sneuvelen tienduizenden soldaten.
Om de druk op Verdun te verminderen beginnen Franse en Britse legers een aanval aan de Somme,
waarbij voor het eerst enkele tanks worden ingezet. De aanval wordt een fiasco, vooral voor de
Britten die tijdens de eerste dag reeds 60.000 man verliezen: gedood, gewond, vermist of krijgsgevangen gemaakt.
Aan het einde van 1916 zijn de verliezen aan beide kanten enorm groot.
1917
Om de toevoerlijnen van wapens en voorraden van de geallieerden af te snijden, voert Duitsland een
onbeperkte duikbotenoorlog. Ook neutrale handelsschepen worden zonder verwittiging getorpedeerd*. Om die reden verklaren ook de Verenigde Staten in april 1917 de oorlog aan Duitsland.
De eerste Amerikaanse troepen komen echter pas in 1918 in actie.
Tijdens het Nivelle-offensief aan de Chemin des Dames lijdt Frankrijk zinloze verliezen. De Franse
troepen staken: ze willen het vaderland wel verdedigen, maar niet meer onbezonnen aanvallen.
De muiterij wordt de kop ingedrukt door het uitspreken van doodvonnissen, waarvan een aantal ook
daadwerkelijk wordt voltrokken. De legerleiding gaat echter ook in op sommige soldateneisen zoals
een betere verlofregeling en een betere voeding.
Na de ontploffing van 19 dieptemijnen onder Duitse stellingen forceren de Britten begin juni een
doorbraak bij Mesen. Vanaf augustus gaat het Britse offensief verder met de 3de slag bij Ieper en de
verovering van Passendale met als gevolg enorme verliescijfers aan beide kanten voor slechts 8 km
terreinwinst.
Een tekort aan grondstoffen, voedsel en brandstof versterkt de oorlogsmoeheid bij soldaten en
bevolking.
Door de oktoberrevolutie* verdwijnt Rusland uit de strijd. De Russische Voorlopige Regering die de
oorlog tegen Duitsland wil verder zetten wordt afgezet en de Bolsjevieken, onder leiding van Lenin,
grijpen de macht. In april 1917 smokkelen de Duitsers Lenin, die al jaren in ballingschap in
Duitsland leeft, terug in Rusland binnen, in de hoop de Russen te verzwakken. De veranderingen die
Lenin bij zijn aankomst in april eist - waaronder vrede met Duitsland - worden na de oktoberrevolutie
doorgevoerd en Rusland begint aan zijn communistische tijdperk.
1918
In maart wordt de vrede tussen Rusland en Duitsland getekend in Brest-Litovsk en stopt de oorlog
dus aan het oostelijk front. Duitsland brengt massaal troepen over van het oostelijk front naar het
westen.
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In de hoop te overwinnen voordat de Amerikanen eraan komen, start Duitsland in april een groot
lenteoffensief. De Britten ontruimen Ieper en de Duitsers veroveren de Kemmelberg.
Vanaf juni komen er per dag 10.000 Amerikaanse soldaten bij. De Duitsers verliezen langzaam hun
numerieke overwicht en het initiatief komt bij de geallieerden te liggen.
In juli worden de Duitse troepen tot staan gebracht.
Met steun van de Amerikanen lanceren de geallieerden verschillende aanvallen bij Amiens, de Argone
en de Maas. In september volgt een geallieerde doorbraak in Vlaanderen en aan het Franse front.
De Duitsers zijn de oorlog grondig beu. Onder de matrozen van de marinebasis in Kiel breekt muiterij
uit. Onlusten, ontstaan door voedseltekorten, verspreiden zich snel over Duitsland.
Keizer Wilhelm II vlucht naar Nederland en krijgt asiel in Amerongen.
Op 11 november wordt - na 1568 dagen oorlog - een wapenstilstand ondertekend.

7. Gewonden en slachtoffers
Tijdens de Eerste Wereldoorlog raken ongeveer 20 miljoen mensen gewond. In totaal zijn er 10
miljoen dodelijke slachtoffers, vooral soldaten. De Europese jeugd is gedecimeerd. Onder de soldaten
waren immers heel wat jonge mannen. Veel vrouwen, kinderen en oudere mensen bleven dus over
zonder kostwinner, vader ….
In 1918-1919 eist de Spaanse griep meer slachtoffers dan de gehele oorlog samen. Naargelang de
bron schat men dat deze vernietigende griepepidemie wereldwijd 20 tot 100 miljoen mensen doodt.

8. Het verdrag van Versailles en de kiemen voor W.O. II
Na de oorlog sluiten de geallieerden het Verdrag van Versailles in 1919. Ze hertekenen de Europese
kaart en wijzigen de machtsverhoudingen .
Duitsland moet gebieden afstaan en zware herstelbetalingen aan de geallieerden toestaan. Kolonies en
delen van de Duitse industrie worden afgenomen.
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1. Brugge aan de vooravond van WOI
1.1 Inwoners en toeristen
Aan de vooravond van de oorlog telt Brugge ongeveer 54 000 inwoners in het centrum en ca. 21 000
in de rand. Zowel voor de handel als voor het opkomend toerisme is Brugge een belangrijke stad. In
de 19de eeuw komen bijvoorbeeld duizenden Britten naar het middeleeuws uitziende Brugge op reis,
kopen er een tweede verblijf of komen er permanent wonen.
1.2 De standenmaatschappij en het meervoudig stemrecht
Aan het begin van de 20ste eeuw staan de arbeiders onderaan de ladder. Daar boven komen de
middenstanders: kleine zelfstandigen zoals winkeleigenaars. De lage burgerij werkt als bediende in
bedrijven of aan de overheid. De hoge burgerij heeft de leiding over belangrijke familiale bedrijven of
bekleedt topfuncties bij de overheid. De vooral Franssprekende adel heeft samen met de hoge
burgerij de politiek in handen. Ze hebben aanzien omdat ze actief zijn in liefdadigheidsverenigingen.
Ook de geestelijken hebben nog heel wat aanzien en macht, want godsdienst is heel belangrijk in het
leven van zowel arm als rijk.
Vanaf 1893 is er algemeen meervoudig stemrecht: alle mannen kunnen stemmen, maar de hogere
klassen krijgen meer stemmen dan de lagere.
1.3 Stilaan vermindert de armoede
Tijdens de crisisjaren in het midden van de 19de eeuw is er bittere armoede in heel Vlaanderen.
Vanaf 1895 begint de levensstandaard in Brugge geleidelijk aan te verbeteren.
Mede door het ontstaan van vakbonden worden de werk- en leefomstandigheden van de arbeiders in
fabrieken en kleine bedrijven stilaan beter. Toch werken arbeiders, waaronder ook vaak kinderen, nog
steeds 6 dagen per week en meer dan 10 uren per dag voor een hongerloon, zonder betaald verlof
en zonder ziektevergoeding. De armste arbeiders wonen in forten. Dit zijn pleintjes waar eenkamerhuisjes rond staan waarin gezinnen met grootouders, ouders en kinderen onder één dak wonen.
Op het plein is slechts één toilet en één waterpomp ter beschikking voor alle omwonende gezinnen.
Ondanks de verbeterde levensstandaard zijn er nog steeds duizenden behoeftigen die (voedsel)hulp
nodig hebben.
1.4 Technologische vooruitgang
Brugge is geen grote industriestad zoals Gent, maar heeft toch twee grote fabrieken: de Nederlandse
Gist- en Spiritusfabriek in het centrum van de stad en het metaalverwerkend bedrijf La Brugeoise net
erbuiten in Sint-Michiels. Daarnaast zijn er honderden kleine bedrijfjes, zoals scheepswerven, tuinbouwbedrijven en brouwerijen.
Vanaf 1845 wordt de stad met gaslantaarns verlicht. In de huizen zelf gebruikt men gas- en petroleumlampen. Enkele welgestelden beschikken over elektrische verlichting opgewekt door gasmotoren.
Brugge heeft sinds 1838 een station. Vanaf 1913 worden zeven elektrische tramlijnen aangelegd die
Brugge met de omgeving verbinden. Daarnaast kan men via de kanalen met de stoomboot naar
Oostende of Gent en zorgen negen diligences (= koetsen voor meerdere personen, voorgangers van
de bussen) en 54 koetsen voor alternatief vervoer.
In 1913 telt men in Brugge iets meer dan 200 auto’s en 650 telefoontoestellen. Deze zijn voorbehouden voor de hogere standen; de middenklasse en minderbedeelden delen nog niet in die luxe.
Door de nieuwe haven in Zeebrugge, geopend in 1907, kan Brugge mee wedijveren in de handel en
het toerisme.
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2. Brugge in het begin van de oorlog
2.1 Duitse inval in België en mobilisatie
Aan de vooravond en in het begin van de Eerste Wereldoorlog is het druk in de Brugse straten.
De Bruggelingen lezen de kranten, bekijken de aankondigen van het Stadsbestuur die op plakkaten her
en der in de stad worden aangeplakt, gaan naar het telegraafkantoor bij het station op ’t Zand,
zoeken het kantoor van ‘Burgerswelzijn’ in de Steenstraat op waar de oorlogsberichten worden
uitgehangen en wisselen op café het laatste nieuws met elkaar uit.
Een plakkaat* van 3 augustus 1914 verklaart nog dat België neutraal is en dus niet aan de oorlog zal
deelnemen. Maar op 4 augustus blijkt dat Duitsland België zal binnenvallen. Een nieuw plakkaat roept
iedereen op om “hun vaderlandslievende plichten te vervullen en om de vijandelijke aanval af te slaan”.
De mobilisatie is begonnen: het leger maakt zich klaar om ten oorlog te trekken.
Sommige Belgische soldaten zijn verplicht in legerdienst. Andere vechten vrijwillig mee. De algemene
dienstplicht is op dat moment immers nog maar net ingevoerd. Tot dan bepaalde het lot of mannen
hun dienstplicht moesten vervullen. De rijken konden zich uitkopen, maar bieden zich bij het uitbreken
van de oorlog vaak vrijwillig aan.
Begin augustus stromen vele soldaten uit het oosten en zuiden van België in Brugge toe. Ze verblijven
voorlopig in de Brugse kazernes en in de Hallen van het Belfort. De Bruggelingen moeten hun
paarden naar die kazernes brengen. Ze zullen gebruikt worden voor de soldaten te paard en het
voorttrekken van kanonnen.
In de nacht van 3 op 4 augustus vertrekken de soldaten naar het station om te vechten in de eerste
veldslag bij Luik of om alvast andere legerposten te bemannen. Op hun doortocht in het stadscentrum zwaaien familie of vrienden hen uit en juicht het volk hen toe.
De reeds aanwezige sterke liefde voor het vaderland wordt met de komst van de oorlog extra aangewakkerd. Veel jonge soldaten vertrekken met eergevoel, plichtsbesef en een verlangen naar avontuur.
Iedereen gelooft dat de oorlog met Kerstmis al afgelopen zal zijn.
2.2 Spionnen
Onmiddellijk breekt er spionnenkoorts uit. De burgerwacht controleert identiteitsbewijzen en voertuigen om spionnen op te sporen. Het volk wantrouwt plots de Duitse burgers die soms al jaren in
Brugge wonen en werken. ‘Grand Magasins Tietz’, de winkel van een Duitse eigenaar, gevestigd in de
Sint-Jacobsstraat waar nu bibliotheek de Biekorf is, wordt kort en klein geslagen.
2.3 Eerste slachtoffers
Tussen 7 en 13 augustus stromen de eerste Duitse krijgsgevangenen in Brugge toe. Kort daarna
komen de eerste gewonde en gesneuvelde soldaten in het station aan. Ze worden naar het militair
hospitaal in de Peterseliestraat overgebracht.
Aangezien Brugge in het begin van de oorlog nog ver van de gevechtszone ligt (die van Luik naar
Antwerpen opschuift), blijven de gewonden toestromen. Noodhospitalen worden ingericht in het
Groot Seminarie, kloosters, scholen en hotels. De soldaten die tijdens het transport of in het ziekenhuis overlijden, worden op het stedelijk kerkhof begraven.
zie ook verhaal 1: De eerste oorlogsslachtoffers in Brugge
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Oorlogsvluchtelingen uit Cambrai

Een groep Duitse soldaten marcheert de stad binnen langs de Smedenpoort
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2.4 Vluchtelingen
Na Luik wordt Leuven met geweld door de Duitsers ingenomen en de bevolking slaat op de vlucht. In
de eerste oorlogsmaanden vangt Brugge duizenden vluchtelingen op.
Het Comiteit der Logementen zorgt voor noodzakelijke levensmiddelen als voedsel, kleding en
dekens. De vluchtelingen krijgen onderdak in scholen, hotels en zelfs bij mensen thuis. Ze zijn echter
met zo veel dat sommigen zelfs ondergebracht moeten worden in serres aan de Scheepsdalelaan en
in de Hallen.
De vluchtelingen brengen gruwelijke verhalen mee over de misdaden van Duitse militairen tegenover
de burgerbevolking. De Eerste Wereldoorlog was een oorlog van ‘leger tegen leger’. Burgers mochten
geen doelwit zijn, maar mochten ook zelf geen soldaten aanvallen. Dat laatste gebruikten de Duitsers
steeds als argument om zichzelf goed te praten. Ze verklaarden telkens dat ze door burgers waren
aangevallen en dat ze met andere woorden het recht hadden om zich te verdedigen. Dat klopte
echter niet, er is geen enkel geval van een aanval door burgers gekend. Anderzijds werden de verhalen
over Duitse massamoorden dan weer aangedikt en nog gruwelijker door de Britse propaganda rondgestuurd.
Wanneer de Duitsers op 12 oktober 1914 Gent innemen, komt de oorlog heel dichtbij. Ongeveer
6000 Bruggelingen vluchten in paniek over de Nederlandse grens naar Sluis en Cadzand, of binnen
België richting Oostende. Sommigen keren na enkele dagen terug, anderen na enkele maanden. Velen
verblijven gedurende vier jaar in Frankrijk of Engeland. Omgekeerd keren de reeds ingeburgerde
Britten vanuit Brugge definitief terug naar huis.
Zie ook reflectieve les 1: Vluchtelingen
2.5 De dreiging nadert
Vanaf 22 augustus rijden er in West-Vlaanderen Duitse ruiters rond. Zij gaan hun leger vooraf. Dat
zaait paniek onder de bevolking. Zullen zij hier ook burgers aanvallen?
Begin oktober passeren veel Britse troepen door Brugge en opnieuw verzamelen Belgische soldaten
zich in Brugge om vanaf 9 oktober richting Oostende te gaan.
In de nacht van 12 op 13 oktober worden de gewonde soldaten naar Frankrijk of Engeland gebracht
en op dinsdagmorgen 14 oktober wordt Brugge ingenomen.
2.6 De inname van Brugge
De inname van Brugge verloopt zakelijk en hoffelijk. Het Duitse landleger stuurt officieren vooruit
om te onderhandelen. De Brugse burgemeester Amedée Visart de Bocarmé en enkele leden van het
Brugse stadsbestuur gaan hen door de Gentpoort met een witte vlag tegemoet. De burgemeester
wenst ten stelligste te vermijden dat de Duitsers zich aangevallen zouden voelen en het vuur op de
burgers zouden openen.
Om geen conflict uit te lokken heeft hij de laatste Belgische soldaten de stad uit gestuurd. Toch kunnen
enkele militairen die aan de Gentpoort achterbleven twee Duitse soldaten doden. Ondertussen is ook
een trambestuurder in Assebroek door de Duitsers neergeschoten. Gelukkig zijn dit de enige twee
incidenten en kan burgemeester Visart het gevaar voor geweld afweren. Naast enkele plunderingen
van sigaren- en drankwinkels wordt Brugge van de vernieling gespaard.
Later die dag ondertekent burgemeester Visart de Bocarmé in het bijzijn van de Duitse generaal von
Werder de overgave van Brugge te Assebroek.
De Duitse soldaten - te herkennen aan hun pinhelmen - stromen in ordelijke rijen toe, samen met
hun paarden, kanonnen, munitiewagens, enzovoort. Ze behoren weliswaar tot het landleger en zijn
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Strafmaatregelen tegen
Brugse gemeenteraad, geldboete en
afzetting van Burgemeester Visart wegens
niet leveren van werklieden

enkel op doortocht richting de IJzer waar de gevechten reeds begonnen zijn.
Pas eind oktober komt de Duitse Marine samen met admiraal August Ludwig von Schröder in Brugge
aan. Het zijn zij die de stad vier jaar lang zullen bezetten.

3. Verschil front – bezette stad
Vanaf 14 oktober 1914 is Brugge een bezette stad. Dezelfde dag arriveren de eerste Duitse troepen
aan de IJzer in de Westhoek. Ze blijven daar tot aan het einde van de oorlog. Aan het front wordt
gevochten om het laatste stukje België te verdedigen.
De Belgische regering is naar Le Havre in Frankrijk gevlucht. Het stadsbestuur blijft op post en tracht
zo goed en zo kwaad als het gaat, de zaken te beheren onder het gezag van het Duitse bezettingsregime.
3.1 Het Duitse bestuur en het Marinegebied
In Brugge wordt onmiddellijk na inname de ‘Kommandantur’ (= de plaatselijke zetel van het militaire
gezag) in het Justitiepaleis op de Burg ingericht. Eind oktober komt ook admiraal August Ludwig von
Schröder aan, bevelhebber van het Marinekorps Flandern. Hun hoofdkwartier bevindt zich in het
Provinciaal Hof op de Markt.
Brugge is de hoofdplaats van het Marinegebied. Dit omvat de kuststrook van Nieuwpoort tot aan de
Nederlandse grens met inbegrip van Brugge, Oostende en hun omliggende gemeenten.
Van hieruit leidt von Schröder de verdediging van de Belgische kust en de operaties van de duik- en
torpedoboten in de Noordzee. Hij bestuurt niet enkel het Marinekorps maar ook het Marinegebied,
en dus ook Brugge.
De Kommandantur zorgt voor onderdak voor de soldaten, voedsel en het nodige werkmateriaal. Ook
schrijft men plakkaten* uit om de bevolking van de nieuwe regels op de hoogte te brengen en om
heel wat bezittingen van de Bruggelingen op te eisen. In één van de eerste plakkaten vraagt het Duitse
bestuur bijvoorbeeld om alle jachtgeweren in te leveren, opdat de burgers geen soldaten zouden aanvallen. Er zullen nog heel wat plakkaten volgen.
3.2 Het Brugse stadsbestuur
Burgemeester Visart en het Brugse stadsbestuur moeten vaak instemmen en uitvoeren wat von
Schröder hen oplegt. Toch treden ze vaak op als onderhandelaar en verdediger van de Brugse
belangen. Door de bekwaamheid van Visart en zijn entourage kunnen vaak compromissen gesloten
worden. De vele opeisingen keuren ze noodgewongen steeds goed, want hongerige soldaten zullen
misschien aan het plunderen slaan en dat wil men vermijden. Zo proberen ze de bevolking steeds
veilig te stellen.
Wanneer het stadsbestuur geen Brugse arbeiders wil uitleveren om in de Duitse duikbotenbasis te
gaan werken, wordt de burgemeester door de Duitsers tijdelijk uit zijn functie gezet. Graaf Amedée
Visart de Bocarmé wordt pas na de oorlog opnieuw burgemeester.
3.3 Oorlogswetten
Het Duitse bezettingsregime moet zich houden aan internationale oorlogswetten, zoals het Verdrag
van Den Haag dat door verschillende Europese landen in het begin van de 20ste eeuw wordt
ondertekend.
Zo heeft de bezetter wel het recht om ten dienste van zijn leger belastingen te heffen, maar mag het
enkel bezittingen van de burger opeisen als ze daarvoor een vergoeding geven. Die wet leven de
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Duitsers niet goed na. Het Brugse bestuur voelt zich daarom verplicht om voor die opeisingen
voorschotten aan de burgers te betalen.
3.4 De prijs van de bezetting
De Duitse aanwezigheid is ook letterlijk in Brugge voelbaar. De leden van het Duitse bestuur, de
administratie en duizenden Duitse marinesoldaten nemen veel plaats in. Ze slapen in kazernes, in
scholen en bij mensen thuis. Elke dag zijn ze op straat te zien. Er zijn heel wat militaire parades en elke
dag speelt er Duitse muziek op de Markt. Ook slorpen de soldaten een groot deel van de voedselvoorraad op en kosten ze heel wat geld. De oorlogsjaren eisen een zware tol van de Brugse stadskas
en er worden zware schulden gemaakt.

4. Rol van Brugge tijdens WOI
4.1 Hoofdstad van het marinegebied = oorlogsgebied
Brugge ligt 30 km van het front, maar is als hoofdstad van het Marinegebied strategisch zeer belangrijk
voor de oorlogsvoering op en onder water. Dit impliceert de bouw van wapenopslagplaatsen, inname
van kazernes, de uitbouw van een duikboothaven enzovoort.
Dit maakt dat Brugge met zijn militaire gebouwen en strategische plekken ook een belangrijk doelwit is voor de geallieerden in hun aanval tegen de Duitsers. Brugge wordt dus cynisch genoeg door
bevriende legers gebombardeerd. In totaal vallen zesduizend bommen op de stad. De bommen
vallen vooral in de rand, maar in mindere mate ook in het centrum van Brugge. Dit gebeurt niet enkel
overdag, maar ook ’s nachts. In het begin van de oorlog worden ze letterlijk met de hand uit het vliegtuig gegooid. Het bombarderen met vliegtuig staat nog niet op punt en mist vaak doel. Vele burgers
geraken daardoor gewond of worden gedood. Vooral vanaf 1917 worden de bombardementen veel
talrijker. In totaal komen 123 inwoners om, 243 raken gewond, 126 huizen worden vernield en 418
huizen beschadigd.
Het Marinegebied wordt dus duidelijk beschouwd als oorlogsgebied en daar horen strenge regels
bij die de vrijheid van de bevolking sterk beperken. Zo kan je niet gewoon van Brugge naar een
andere gemeente trekken of omgekeerd. Daarvoor heb je een Schein nodig die je enkel in uitzonderlijke omstandigheden krijgt.
Zie ook verhaal 2: Bombardementen
4.2 La Brugeoise
La Brugeoise wordt op 16 december 1902 opgericht uit het voormalig metaalverwerkend bedrijf De
Jaegher. In 1905 verhuist het bedrijf naar een nieuwe locatie in de Lappersfortwijk te Sint-Michiels.
Er waren drie afdelingen: de staalgieterij, de smederij en een constructieatelier voor onder meer
rollend spoorwegmaterieel. Het bedrijf was internationaal bekend en was gespecialiseerd in het
bouwen van trein- en tramstellen en metalen brugconstructies. Voor de Eerste Wereldoorlog stelde
La Brugeoise 1500 mensen te werk.
La Brugeoise is voor de Duitsers van uitzonderlijk groot strategisch belang omdat ze het enige
bedrijf van die aard is dat vlak bij het front is gesitueerd. Om die redenen staat het bedrijf onder
directe controle van de Duitse bezetter. In de fabriek wordt een artilleriedepot ondergebracht,
waar kanonnen worden hersteld en granaten vervaardigd. Vanaf de herfst van 1916 wordt het bedrijf
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op regelmatige basis gebombardeerd door de geallieerden. Deze bombardementen veroorzaken heel
wat materiële schade aan het bedrijf. Of er slachtoffers vielen kon niet worden achterhaald. Ondanks
de hoge werkloosheid staan ze niet in de rij voor een job bij la Brugeoise. Vanaf midden 1917 is men
zelfs verplicht om jongeren op te eisen om aan voldoende werkkrachten te raken. Begin mei 1918
worden de geallieerde bombardementen op het bedrijf nog opgevoerd. Bijna elke nacht vallen er
bommen op de fabriek. Op 31 mei wordt het munitiedepot in het bedrijf getroffen en brandt een
groot deel van de fabriek af. Begin 1918 wordt La Brugeoise op bevel van de Duitse overheid
gesloten. Op het einde van de oorlog worden de meeste machines door de Duitsers vernietigd.
De electrische centrale wordt gesloopt en de watertoren opgeblazen.
4.3 Duitse duikbootbasis
De haven van Brugge
Net buiten de Walweinbrug, waar nu het Entrepot ligt, bouwen de bezetters vanaf 1915 een heuse
oorlogshaven. De ligging van de haven is perfect: aan een breed kanaal en op slechts 10 kilometer van
Zeebrugge en de zee. Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden voor het eerst heel wat duikboten
ingezet. De Duitse duikboten worden in de haven van Brugge van torpedo’s (=onderwaterbommen)
voorzien.
Zie ook plek 1: De Brugse achterhaven als ankerpunt in de marine-oorlog,
Lodewijk Coiseaukaai Brugge
Zeebrugge
Ook Zeebrugge is topdoelwit. De haven word feestelijk geopend in 1907 maar ziet er destijds nog
niet zo uit als nu. Hij bestaat uit een havendam, een gekromde muur die uitsteekt in zee, waarachter
boten kunnen aanmeren, de zogeheten ‘Mole’. De Duitsers bouwen er bunkers en verstevigingen, en
plaatsen zware artillerie* op de Mole. In 1918 vindt de ‘Raid op Zeebrugge’ plaats, een Britse poging
om de duikboothaven te blokkeren waarbij veel Britse matrozen het leven laten.
Zie ook plek 2: De haven van Zeebrugge
Zie ook verhaal 3: De raid op Zeebrugge
Dudzele – Lissewege
Het kanaal tussen Brugge en Zeebrugge, en haar omgeving, behoort ook tot het Marinegebied. Lissewege is van groot belang. In 1916 is er een ‘Flugpark’ gevestigd. Bij geallieerde luchtaanvallen op Zeebrugge worden de watervliegtuigen uit Zeebrugge op stoomtreinen richting Lissewege gevoerd. Zo
worden deze van beschadiging gespaard en kunnen andere toestellen opnieuw gebruiksklaar worden
gemaakt. Later verhuist het Flugpark naar het vliegveld te Koolkerke. In Dudzele is een strafkamp gevestigd Uiteraard zijn dit allemaal plekken bij uitstek voor geallieerde aanvallen.
Zie ook verhaal 4: Het Seeflugstation Flandern I te Zeebrugge
4.4 Luchtafweer
In het Belfort en op 12 plaatsen rond Brugge-Centrum en de haven, worden batterijen opgesteld.
Dat zijn verschillende kanonnen naast elkaar die bedoeld zijn om op geallieerde bommenwerpers te
schieten. De batterij bij De Refuge in Sint-Andries - in de buurt van de huidige gevangenis - is bijvoorbeeld gericht tegen aanvallen op La Brugeoise en de Brugse haven.
In het begin van de oorlog staat de luchtafweer nog niet op punt. Vliegtuigen zijn immers een recente
uitvinding en soldaten staan nog vlakbij de kanonnen. Ze kunnen bij luchtaanvallen dus zelf beschoten
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worden.
Op het einde van 1914 komt de luchtafweer snel tot ontwikkeling. De militairen bekijken de lucht
vanuit uitkijkposten op hoge platforms en kunnen de kanonnen van op afstand bedienen. Met grote
zoeklichten speuren ze ’s nachts het luchtruim af naar vliegtuigen. Deze stralen zijn elke nacht in Brugge te zien. Anderzijds worden ook “draken” gebruikt: vliegers waar de vliegtuigen in verstrikt kunnen
geraken, wat in de praktijk echter zelden lukt.
In oorlogstijd wordt veel technologische vooruitgang geboekt. Mensen gebruiken hun intelligentie niet
enkel ten goede maar ook ten kwade.
Zie ook historische les 1: Oorlogsstrategie op en onder water
4.5 Hospitaalstad
Het centrum van Brugge is al vóór de bezetting belangrijk als hospitaalstad voor de Belgische gewonden van het front en een belangrijk knooppunt vanwege het station, waar de soldaten uit de omliggende gebieden toekomen en vertrekken. Tijdens de bezetting worden vele Duitse gewonden naar
Brugge overgebracht. De gewonden en doden komen in het station op ’t Zand aan. Soms worden
er Duitse soldaten op de trein naar Duitsland gezet. Anderen komen in één van de ‘kriegslazaretten’
terecht. Deze zijn vaak in scholen ondergebracht, zoals in de Rijksnormaalschool in de Sint-Jorisstraat.
Gewonden worden er verzorgd door personeel van het Rode Kruis dat al in de 19de eeuw wordt
opgericht om soldaten, van eender welk kamp, te verzorgen. De gewonden worden aangevoerd in
ambulances of met de tram.
Zie ook verhaal 5: Van Psychiatrische instelling tot Kriegslazarette, het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Sint-Michiels
4.6 inkwartiering
Zoals eerder gezegd is Brugge tijdens WO I een bestuurscentrum voor het militaire regime van de
Duitsers. De werknemers daarvan en ook de duizenden Duitse marinesoldaten moeten een onderkomen vinden. Allen worden ze ingekwartierd. Dat wil zeggen dat ze in (Groot)Brugge een woon- en
slaapplaats krijgen.
Op vraag van het stadsbestuur bepaalt de Kommandantur dat militairen in eerste instantie in kazernes
en stedelijke gebouwen worden ondergebracht. De officieren en het talrijke administratieve personeel
nemen hun intrek in leegstaande herenhuizen van bewoners die naar Frankrijk of Engeland waren
gevlucht.
Vanaf de strenge winter van 1916-1917 mogen de officieren en onderofficieren bij burgers logeren of
in het prestigieuze Hôtel de Flandre in de Noordzandstraat (later gesloopt). De Kommandantur geeft
de burgers hiervoor een inkwartieringsvergoeding.
Vanaf 1917 komen nog meer Duitse soldaten in Brugge aan. Zij worden uit plaatsgebrek in scholen
ondergebracht.
4.7 Ontspanning
Duitse soldaten die aan het front gevochten hebben, komen op rust in Brugge. Ook voor soldaten die
hier werken, zijn er tal van plaatsen waar ze kunnen ontspannen. De stad is in het begin van de 20ste
eeuw al een toeristische trekpleister en blijft dat gedurende de oorlog voor de Duitse soldaat.
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5. Impact van WOI op het leven van de Brugse burgers
5.1 Verarming
De burgers proberen het dagelijks leven zo goed en zo kwaad mogelijk verder te zetten.
In elke oorlog vallen heel wat basisvoorzieningen weg. Dit is niet anders in de Eerste Wereldoorlog.
In Brugge komen de ergste problemen er vanaf 1917. De geallieerden voeren de bombardementen
op waarop de Duitsers reageren met de aanvoer van extra manschappen.
De mobilisatie laat vele gezinnen zonder kostwinner achter; voor de armsten is dat vaak een ramp.
Huismoeders moeten plots het onderhoud van grote gezinnen alleen dragen. Maar ook de middenstand en de lage burgerij krijgen het hard te verduren. Mensen die het voordien beter hadden en
bijvoorbeeld een huislening hebben, kunnen die plots niet meer betalen. Dit alles is een gevolg van het
tekort aan levensnoodzakelijke producten, de stijging van prijzen voor voedsel en brandstof, de hoge
werkloosheid, de ontwaarding van het geld en daarbovenop de vele opeisingen van privébezittingen
door de bezetter.
Mensen zoeken echter creatief naar oplossingen, de één al ‘correcter’ dan de ander. Er komt hulpverlening op gang, mensen recupereren materiaal en verzinnen nieuwe recepten. Sommigen maken
een café van hun huis en zetten voor de soldaten allerlei handeltjes op om iets bij te verdienen.
De prostitutie viert hoogtij, maar ook zwarte handel en smokkel zorgen voor verrijking.
Schaarste aan voedsel, brandstof, kledij …
Al voor de bezetting beseffen de Bruggelingen dat er schaarste op komst is en beginnen ze te
hamsteren. Gedurende de hele oorlog is er met pieken en dalen een tekort aan etenswaren zoals
brood, aardappelen, melk, boter, vlees en suiker. Kolen die dienen als brandstof voor verwarming, om
te koken, voor stoommachines in fabrieken, voor stoomlocomotieven etc., zijn schaars. Ook aan
andere producten zoals kledij en hout voor klompen is er een gebrek. Het tekort aan voedsel wordt
ook in stand gehouden door een tekort aan graan, meststoffen en veevoeder. Het is een vicieuze
cirkel.
Als producten schaarser worden, betekent dat natuurlijk ook dat ze duurder worden.
Soms is er toch overschot. Wanneer er te veel zuurkool en snijbonen zijn, worden de huisgezinnen
verplicht om een bepaalde hoeveelheid per maand te kopen.
Zie ook verhaal 6: Honger in alle lagen van de bevolking
Oorzaken van de schaarste
In oorlogstijd verloopt de productie en de bevoorrading van voedsel en andere producten altijd
moeilijk. Waar oorlog gevoerd wordt, lopen ook landbouw, handel en industrie gevaar. In de polders
rond Brugge is landbouw mogelijk, want daar woedt de oorlog niet. In het Marinegebied, waartoe
Brugge behoort, gelden echter strenge regels. Zo is er een beperking van vrij verkeer, wat de in – en
uitvoer van producten sterk bemoeilijkt. Ook de bevoorrading vanuit de geallieerde landen is quasi
onmogelijk, omdat Engeland de in- en uitvoer van grondstoffen en afgewerkte producten naar
Duitsland afsluit, en omdat de Duitsers een duikbotenoorlog tegen de Britse handelsvloot voeren.
Via het neutrale Nederland komen er wel dagelijkse treinen met koopwaar in Brugge aan, onder
toezicht van het internationale Comité voor de Hulp aan België (Commitee for the Relief of Belgium),
dat vanuit de Verenigde Staten wordt geleid; het was de grootste voedselhulpactie in de geschiedenis
tot dan toe.
Daarenboven controleert het Duiste bestuur de bevoorrading, om eerst het eigen leger van levensmiddelen te voorzien. Ze eisen grote delen van de oogst op. Zo kopen zij als eerste de suiker37
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bietenoogst, de graanoogst, de volledige vleesproductie en voorraad van steenkool. Enkel het noodzakelijke verkopen ze ten behoeve van de bevolking aan het stadsbestuur verder door.
Controle verkoop en verbruik
Het Brugse stadsbestuur doet er alles aan om de verkoop en het verbruik van levensmiddelen te
controleren om ervoor te zorgen dat de schaarse middelen zo goed mogelijk over de bevolking
verdeeld worden.
Via rantsoenering
Gezinnen krijgen rantsoenkaarten waarmee ze producten kunnen kopen. Elke kaart geeft recht op de
aankoop van een maximale hoeveelheid van een bepaald product.
De rantsoenen worden bekend gemaakt via plakkaten* die werden uitgehangen op verschillende
plaatsen in de stad. Zo mag men bijvoorbeeld op een bepaald moment 300 gram aardappelen per
persoon per dag hebben, 150 gram vlees per persoon per week, 250 gram brood per persoon per
dag, een halve liter afgeroomde melk en 50 gram boter per persoon per week. De rantsoenering
verloopt zeer grillig en de hoeveelheden worden vaak aangepast.
Via maximumprijzen
Omdat de boeren hun waren niet vrij naar de Brugse markten kunnen voeren, treedt het Brugse
stadsbestuur in de verkoop als tussenpersoon op. Het stadsbestuur koopt producten aan bij boeren in
het Brugse, in Nederland of bij het Duitse bestuur, en verkoopt die aan de bevolking door.
Via stadswinkels en Amerikaanse winkels
De stadsverkoop van producten aan gecontroleerde prijzen gebeurt sinds 1916 via de stadswinkels.
Zo was er één in de Cordoeaniersstraat.
Toch kunnen de Bruggelingen ook via een ander circuit levensmiddelen kopen. Vanaf 1915 is er in
Brugge een provinciaal Hulp- en Voedselcomité. Dit is een afdeling van het Nationaal Hulp- en Voedselcomité, opgericht door zakenmensen en enorm gesteund door de Belgische regering in Le Havre.
Het Nationaal Hulp- en Voedselcomité werkt samen met het internationale Comité voor de Hulp aan
België (zie hoger) en kan zo voedsel uit het buitenland aankopen.
Oorspronkelijk verkoopt het provinciaal Hulp- en Voedingscomité producten aan kleine winkels die
het op hun beurt aan de bevolking doorverkopen. Maar omdat de winkeliers te hoge prijzen vragen,
richt het comité eigen winkels op. Dat zijn de Amerikaanse winkels, met aangebracht voedsel uit de
USA. Er was er onder andere één op de Dijver.
Slechte organisatie
De bevoorrading en rantsoenering voorkomt hongersnood, maar verloopt ook soms chaotisch omdat
verschillende instellingen zich ermee bemoeien. De schaarste stimuleert de zwarte handel en woekerzucht. Boeren maken soms grote winsten.
Creatieve oplossingen
Mensen vermaken kleren of schoenen tot ze echt versleten zijn. Ze zijn ook creatief in het vinden van
nieuwe stoffen. Zo gebruiken ze de witte zijde die bij de ‘draken’ (= vliegers om de vliegtuigen neer te
halen) werd gebruikt. Soms krijgt men ook jassen of laarzen van Duitse soldaten. Ze zijn ook inventief in het uitvinden van vervangingsproducten. Zo worden margarine en plantaardige olie gebruikt in
plaats van smout en spek, mosselen in plaats van vis, koolraap (ruttabaga) in plaats van aardappelen.
Volgens een artikel van een landbouwingenieur uit 1918 worden ruttabaga “Voor lekkerbekken in
oorlogstijd […] opgediend met witte saus zoals schorseneren en bloemkolen”.  Nieuw is ook het
gebruik van rabarber.
39

Noodgeld

40

Werkloosheid
Een belangrijke fabriek in Brugge is de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek. Zoals de naam laat blijken,
een Nederlands bedrijf. Omdat Nederland neutraal is, kan de gistfabriek nog aan voldoende
producten geraken om haar werking verder te zetten. Andere bedrijven hebben dat geluk niet en
krijgen het moeilijk om te blijven bestaan. Dit komt door een gebrek aan producten, de beperking van
het verkeer en de opeisingen van de bezetter. Zo moet brouwer De Meulemeester op een bepaald
moment zijn ketels aan de Duitsers afgeven om in de wapenindustrie herbruikt te worden. Een brouwer kan zonder ketels helaas niet brouwen.
Vanaf 1917 wilt Duitsland ook echt de Belgische industrie vernietigen, onder meer om de werkloosheid te doen toenemen en om de werklozen - verplicht of vrijwillig - voor Duitse belangen te werk te
stellen.
In Brugge is er aan de Groenerei een ‘Industrieburo’ waar werklozen vrijwillig kunnen solliciteren.
De Duitsers lokken hen door de belofte van goedbetaald werk. Anderen worden dan weer verplicht
om voor de Duitsers te werken. Zo wordt La Brugeoise onder Duitse controle gezet als de fabriek
voor de oorlogsindustrie wordt ingezet.
Vanuit de steden, gemeenten en het Nationaal Hulp- en Voedingscomité, worden waar mogelijk jobs
voor Openbare Werken gecreëerd, o.a. om de werklozen uit de handen van de Duitsers te houden.
Zo laat het Brugse stadsbestuur een bomenrij op de Kruisvest planten.
Ontwaarding van het geld
Tijdens de oorlog moet het papiergeld omwille van allerlei redenen worden bijgedrukt. Indien de
hoeveelheid geld die in omloop is niet meer overeenstemt met de eigenlijke rijkdom van een land, dan
wordt het geld minder waard en kan je dus minder kopen voor het zelfde geld. Samen met de dure
voedselprijzen is dit een recept voor armoede.
In Brugge heeft de ontwaarding van het geld verschillende redenen. Ten eerste bestaan er in het begin
van de 20ste eeuw zilveren munten, maar ook briefjes van 5 frank. Wanneer de oorlog begint, gaan
veel mensen naar de bank om hun briefjes van 5 frank in te ruilen voor zilveren munten. Zilver
behoudt immers meer zijn waarde. Door oppotten van die zilveren 5-frankstukken is er te weinig geld
in omloop, dus de Belgische overheid moet papiergeld bijdrukken.
Ten tweede drukt men veel noodgeld*. Volgens sommige overleveringen noemen de Duitsers het
noodgeld ‘Asteblieft’, omdat het in Brugge en omstreken de gewoonte was ‘alstublieft’ te zeggen
wanneer iets overhandigd wordt. In de ogen van de Duitsers is het ook een algemene benaming voor
iets dat Belgisch en minderwaardig is.
Ten derde drukt het stadsbestuur ook kasbons. Door deze aan de (rijke) bevolking te verkopen
probeert het stadsbestuur de stadskassa weer wat aan te vullen. Brugge en andere gemeenten
geraken door de oorlogsbelastingen die de bezetter oplegt immers in grote financiële problemen.
De burgers gebruiken hun kasbons op den duur ook als betaalmiddel.
Ten vierde moeten de Duitsers ook papiergeld bijdrukken, want men kan ook met Duitse munt in
bezette gebieden betalen, maar daarop is de Duitse geldvoorraad niet voorzien.
Opeisingen
Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaat de bevolking gebukt onder de vele opeisingen. De Duitsers
trekken niet alleen delen van de oogst en de productie van goederen in fabrieken naar zich toe, maar
eisen ook privébezit van de bewoners op. Volgens de internationale oorlogswetten moeten ze de
burgers daarvoor vergoeden, maar dit gebeurt vaak niet.
Het bevel voor deze vorderingen gebeurt door de Duitse overheid, maar de uitvoering ervan door
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het stadsbestuur. De opeisingen gebeuren in functie van de veiligheid van de bezetter, de oorlogsindustrie, en de voeding en bevoorrading van de Duitse soldaten en leger.
De Duitsers leggen onder meer beslag op wapens, maar ook op paarden en ossen als trekdieren voor
bijvoorbeeld kanonnen of soldaten te paard, telefoontoestellen om spionage te voorkomen, allerlei
voorwerpen uit metaal zoals deur- en venstergrepen en huiswaterpompen, auto’s en moto’s en hun
onderdelen, benzine en smeerolie, blusapparaten, woud- en boomvoorraden, schapenwol, elektrische
machines, zelfs klompen, wollen matrassen, deurklinken en tinnen voorwerpen… De bevolking wordt
van hun nuttigste bezittingen ontdaan. Zo kunnen de boeren niet op hun land werken, moet men
water uit straatpompen halen, kan men zich enkel te voet verplaatsen, enzovoort.
Hulpverlening
Door wie
Zowel de overheid als de gewone burgers hebben sinds het begin van de oorlog alles gedaan om de
behoeftigen te helpen. Meestal gaat het om privé-initiatieven die financieel spoedig door de overheid
gesteund of helemaal overgenomen worden. Zo zijn er in Groot-Brugge verschillende comités werkzaam, waar meestal de vrouwen initiatiefnemers van zijn.
Een speciaal geval is de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek. De fabriek boekt geen economisch
verlies en laat ook de bevolking niet in de kou staan. Er worden brood- en soepuitdelingen georganiseerd en schuilplaatsen aangeboden.
Welke hulp
De meeste comités verzorgen voedselhulp. Ofwel verkopen ze soep, brood en zelfs volledige maaltijden tegen een minimumprijs die dan in speciaal daarvoor ingerichte eetzalen worden bedeeld.
Ofwel delen ze voedselbonnen uit waarmee de allerarmsten gratis voedsel kunnen krijgen. Er zijn ook
gratis bedelingen van kledij, steenkool en zelfs geld.
De werklozen die lid waren van een vakbond met een werklozenkas krijgen een werkloosheidsuitkering. De andere kunnen enkel bij de hulpverlening terecht. Wanneer de wekelijkse inkomsten
lager zijn dan 7,5 frank, kan men vanaf 1915 bij het Nationaal Hulp en Voedselcomité ‘onderstand’
aanvragen. Verder richt een kanunnik ‘Hulp door werk’ op. Hij neemt werkloze houtbewerkers en
goudborduurders in dienst om te werken op bestelling van de kerk en het stadsbestuur. Ze maken
kruisbeelden, schoolbanken, medaillons voor kerkornamenten, etc.
De Brugse krijgsgevangen in Duitsland, de vluchtelingen en vele anderen worden geholpen. Er wordt
logement voor mensen voorzien die vanwege de bombardementen dakloos zijn geworden. Er is een
hulpbank om geld voor te schieten. Tenslotte biedt de ‘Bedekte Hulp’ steun op een onzichtbare manier
aan mensen die niet graag tonen dat ze arm zijn geworden, zoals de middenstand en de kleine
burgerij.
Misbruik
Er is een gebrek aan samenwerking tussen de verschillende hulporganisaties, waardoor algemene
controle niet lukt en mensen misbruik beginnen te maken. Zo laat men zich aan verschillende posten
bevoorraden of meldt men zich aan zonder behoeftig te zijn.
De organisaties komen ook onderling in botsing. Wie al eens bij de ene organisatie heeft aangeklopt,
wordt later bij een andere geweigerd.
Het Nationaal Hulp- en Voedselcomité is een soort schaduwregering (acht leden van het comité
kwamen trouwens in de naoorlogse regering terecht) en gebruikt haar macht om bepaalde regels
door te voeren: de organisatie weigert steun aan arbeiders die voor de Duitsers werken, aan uitbaters
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van cafés in het kader van de strijd tegen alcoholmisbruik (waardoor er in Brugge een 60-tal cafés
moeten sluiten in 1916-1917), aan ouders die hun kinderen onder de 14 jaar niet naar school sturen,
etc.
Bedrog
Soms moeten mensen de strenge regels uit noodzaak omzeilen, maar een triest verschijnsel zijn de
mensen die van de jaren van rampspoed gebruik maken om er zelf munt uit te slaan.
Zwarte markt
Het stadsbestuur en de Duitse overheid proberen de handel zoveel mogelijk te controleren, maar
uiteraard proberen sommigen aan die controle te ontsnappen. Zo trachten ze schaarse en gegeerde
producten goedkoop te bekomen en aan veel hogere prijzen te verkopen.
Levensmiddelen die door het Nationaal Hulp- en Voedselcomité worden aangeleverd en ook voedselbonnen belanden vaak op de zwarte markt. De diverse bonnen voor brood, vlees of kolen moeten daardoor vaak van vormgeving veranderen. Ook de bezetter en de Duitse soldaat zelf verkopen
producten waar zij via het leger gemakkelijk toegang tot hebben, en vele mensen richten thuis een
winkeltje, herberg of koffiehuis in.
De boeren en andere leveranciers houden koopwaar achter, omdat ze niet tevreden zijn met de
maximumprijs die de overheid betaalt. Ze verkopen de achtergehouden koopwaar rechtstreeks aan
burgers, in het geheim en aan woekerprijzen. Om dit te voorkomen neemt het bestuur de oogst vaak
in beslag en laat men dieren brandmerken. Daarnaast moeten de boeren ook veel aangeven aan de
Duitse overheid, zoals de hoeveelheid vee en landoppervlakte die ze bezitten.
Smokkel
Wat smokkel betreft is het verhaal van dokter Emiel Dumon weerzinwekkend, maar ook uitzonderlijk.
Hij bouwt met medeweten van de Duitsers over vier jaar heen een kapitaal op dat geraamd wordt op
1 800 000 frank. Hij koopt in Nederland twee tot drie keer per week grote hoeveelheden sigaretten,
sigaren, zeep, aardappelmeel, bruine suiker, gerookte haring en sardienen, koffie, thee en wijn aan zonder invoerrechten en accijnzen te betalen. Die producten verkoopt hij aan het Marinekorps. De grens
met Nederland werd streng bewaakt. In de volksmond De Draad, ook dodendraad of Dodenhek
genoemd, is een draadversperring die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitse bezetter wordt
aangelegd langs de grens tussen het bezette Belgïe en het neutrale Nederland. De versperring stond
onder dodelijke elektrische spanning en moet verhinderen dat oorlogsvrijwilligers België ontvluchten.
Het hekwerk verhindert ook dat spionageberichten uit bezet gebied via Nederland de geallieerde
spionagediensten bereiken. En men hoopt er ook de smokkel van goederen mee tegen te houden.
De Draad kost vele honderden mensen het leven, maar kan niet voorkomen dat duizenden toch de
grens oversteken. Op het einde van de oorlog wordt de dodendraad snel afgebroken.
Ersatz
De Groote Oorlog was een tijdperk van vervalste etenswaren die ook nog aan woekerprijzen verkocht werden. Melk wordt aangelengd met water, suiker gemengd met zand, in bouillonblokjes ontbreekt het vlees, in brood komt zaagsel terecht. Het neemt zo’n grote proporties aan dat de stedelijke
gezondheidsdienst vanaf 1916 regelmatig stalen laat nemen.
Op Brugse plakkaten* vinden we bijvoorbeeld welke percentages water in boter niet overschreden
mogen worden.
Water aan boter toevoegen is op zich nog onschuldig, maar dit is zeker niet het geval bij de verkoop
van bedorven vlees of methylalcohol die dood en blindheid tot gevolg hebben. Dergelijke vervalsingen
worden met straffen aan banden gelegd.
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Diefstal
Uit plakkaten* blijkt dat er soms ook gestolen en geplunderd wordt.
Zie ook historische les 2: Voedselgebrek en honger
5.2 Dagelijks leven
Zoals al blijkt uit de tekst ‘rol van Brugge tijdens WOI’ hierboven, is de aanwezigheid van de bezetter
en van de oorlog goed in het Brugse straatbeeld zichtbaar. Daarnaast sluipt die aanwezigheid ook in
het dagelijkse leven van de Bruggeling naar binnen omdat Bruggeling en bezetter elkaar steeds tegenkomen: op de markt, tijdens de was, op café, soms op het werk en zelfs thuis.
Thuis
In de gezinnen waar de vader naar het front getrokken is, moeten de moeders zorgen dat er brood
op de plank komt. Dit is zeker het geval wanneer de vader voorheen de enige kostwinner was.
Sommige vrouwen baten in eigen woonkamer een café of een winkeltje uit, anderen gaan in de
prostitutie. Daarnaast nemen vrouwen ook mannentaken op. Zo is er in Brugge een groot tekort aan
mannelijk trampersoneel, omdat zij waren opgeëist om voor de Duisters te gaan werken. Vrouwen
worden vanaf dan als kaartjesknipper ingezet.
Vele moeders zijn dus minder thuis. Kinderen kunnen nog altijd door de grootouders worden opgevangen, want zij leven vaak onder één dak met elkaar.
De thuissituatie verandert zeker bij gezinnen die vluchtelingen opvangen of waar de bezetter letterlijk
thuiskomt. Vanaf de strenge winter van 1916-1917 vraagt de Kommandantur aan Brugse gezinnen om
officieren en onderofficieren van de Duitse Marine bij hen te logeren. Daarvoor wordt een inkwartieringsvergoeding betaald.
Zie ook historische les 3: Dagelijks leven in een bezette stad
School
Voor de oorlog gingen jongens en meisjes in de meeste gezinnen korte tijd naar school. Jongens
begonnen al vroeg te werken en meisjes bleven meestal thuis om te helpen in het huishouden.
In de lagere klassen gingen vrouwen evenwel werken tot ze trouwden. Daarna deden ze aan thuiswerk, in hun winkel of op hun boerderij of typisch voor Brugge als kantklossters. In zeer arme gezinnen moest iedereen gaan werken en was kinderarbeid geen uitzondering.
Sinds 19 mei 1914 is de leerplicht tot 14 jaar een vereiste. Zowel de Duitse als de Brugse overheid
doen alles om deze wet toe te passen, want beiden willen geen jeugd op straat. Maar de nieuwe wet
zorgt voor een toestroom van leerlingen met plaatsgebrek in de scholen tot gevolg. Dit plaatsgebrek
leidt dan terug tot schoolverzuim, juist het omgekeerde van wat men wil bereiken.
Andere problemen doen zich voor op vlak van lesgeven zelf. Er is immers een lerarentekort. Leerkrachten zijn opgeroepen als soldaat, opgeëist om voor de Duisters te werken of zijn gevlucht. De
infrastructuur laat ook te wensen over: door het kolentekort is het er te koud. Er wordt dan ook in
de wintermaanden geen les gegeven. Maar de lokalen worden ook vaak gebruikt voor de inkwartiering van Duitse soldaten.. Het Sint-Lodewijkscollege moet zo bijvoorbeeld een 9-tal keer verhuizen.
Om goede én gegoede studenten op de schoolbanken te houden tijdens de oorlog wordt in het
Sint-Lodewijkscollege en het Koninklijk Atheneum een hogere retorica ingevoerd. De studenten die
hun retorica afgerond hebben en door de oorlog niet naar de universiteit kunnen, krijgen zo toch nog
de kans om hun studie verder te zetten.
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De leerlingen van de hogere retorica worden, net zoals alle leerkrachten, maandelijks op de
Kommandantur verwacht voor een schouwing. Dat wil zeggen dat ze opgeroepen kunnen worden om
verplicht voor de Duiters te gaan werken. Ook dat verstoorde de lessen.
De Duitse overheid heeft evenwel geen invloed op het lesprogramma. Bij het begin van de oorlog zijn
de scholen enkele weken of soms enkele maanden gesloten en worden vluchtelingen en gewonde
soldaten erin opgevangen. In de school aan de Verversdijk leven mensen in de kelder ondergedoken
en de kelders van het Sint-Lodewijkscollege worden in 1915 opgeëist om er de wijnkelder van het
Marinekorps in onder te brengen.
Vooral vanaf 1917 kennen de scholen grote moeilijkheden. De Duitsers voeren aanzienlijke versterkingen aan en heel wat extra Duitse troepen komen naar Brugge. Op een bepaald moment moeten
kloosters, instellingen voor blinden, bejaarden en geesteszieken, de middelbare scholen en het Grootseminarie binnen de vier dagen ontruimd worden, zonder dat het meubilair wordt meegenomen. Alle
schoolgebouwen worden dan ingenomen, als onderkomen of als ziekenhuis voor de Duitse soldaten.
De onderwijsinstellingen moeten allemaal tegelijk en in een minimum van tijd een andere locatie
vinden. Bevriende burgers stellen hun haringrokerij, brouwerij en soms hun eigen huis gratis ter
beschikking als leslokaal. Ook op het Jan van Eyckplein is zo’n huis. Dat wordt gebombardeerd op de
naamdag van Sint Aloysius Gonzaga, feestdag van de jeugd, waardoor de leerlingen gelukkig niet op de
schoolbanken zitten.
De bombardementen die vanaf 1917 een grote impact hebben, worden niet op scholen gericht. Dit
belet uiteraard niet dat de angst bij de leerlingen stijgt. In Zeebrugge worden schoolgaande kinderen
echter wél het slachtoffer van een bombardement. In het bewaarde dagboek1 van een non die op de
school lesgeeft, staat het onthutsende verhaal uitgeschreven. Ook de meisjesschool op Sint-Katarina
Assebroek wordt op 24 september 1917 getroffen door een bombardement. Twee kinderen verloren
daarbij het leven en enkele kinderen raakten gewond.
Vanaf de bevrijding in oktober 1918 passeren de Belgische troepen opnieuw door Brugge en ook zij
bezetten de schoolgebouwen. Daarna zorgt de epidemie van de Spaanse griep voor heel wat zieken
en doden. Om die reden zijn veel scholen tot eind 1918 gesloten.
Zie ook historische les 4: School
Werk - dwangarbeid
Ook op de werkvloer is de invloed van de bezetter voelbaar. Sommige bedrijven worden door de
Duitsers gecontroleerd (zoals La Brugeoise), andere werknemers gaan vrijwillig werken voor de
Duisters in ruil voor een beter loon. Nog anderen worden verplicht tewerkgesteld door de Duitsers
zonder loon en spreken we van dwangarbeid.
De Duitsers vragen eerst aan zowel mannen als vrouwen om vrijwillig voor hen te komen werken.
Dit gebeurt via het ‘Industrieburo’ op de Groene Rei, maar dat heeft weinig tot geen succes. Daarop
dreigen ze om werklozen verplicht voor hen te doen werken, zonder loon en zonder verlof.
Wanneer dat dreigement ook niets oplevert, voert de Duitse overheid een schouwing in. Alle mannen
en werklozen moeten zich elke maand op de Kommandantur aanmelden. Op verschillende momenten worden er vervolgens mensen opgeroepen om voor de Duitsers te werken. De bevolking blijft
weigeren en probeert allerlei medische vrijstellingen te verkrijgen. Ook het Brugse stadsbestuur
protesteert mee.
De Duisters verbieden uiteindelijk aan het Nationaal Hulp- en Voedselcomité om hulp te bieden aan
werkweigeraars en beginnen hard op te treden. Soms worden mensen, vooral jongeren, gewoon van
straat gehaald en weggevoerd voor dwangarbeid naar Duitsland of aan het front of in de vaak gebombardeerde fabriek La Brugeoise. Andere keren worden werkweigeraars thuis opgepakt na het ingaan
1 Ieper, In Flanders Fields Museum, Dagboek Godelieve Deprez, Zeebrugge 1914-1918
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van de avondklok en naar een strafkamp in Dudzele gevoerd.
Dwangarbeid en deportatie naar Duitsland en naar het front is in strijd met de internationale
oorlogswetten. Nationale en internationale instellingen, lokale besturen en zelfs de Duitse Keizer
verzetten zich ertegen, maar enkele harde militairen aarzelen niet om op die manier angst en terreur
onder de bevolking te zaaien.
Er zijn geen globale cijfers van dwangarbeid in Brugge gekend. We weten wel dat er voor het treinverkeer, dat door de Duitsers is overgenomen, vijf mannen vrijwillig tewerkgesteld zijn en 73 verplicht. In
de haven van Brugge werken zeker 4000 Brugse arbeiders.
Zie ook plek 3: De defensieve Hollandstellung
Vrije tijd
Toeristische trekpleister en ontspanningsoord voor de Duitsers
Tijdens de oorlogsjaren blijft Brugge een toeristische stad, maar dan vooral voor de Duitse soldaten.
In de frontstreek fotograferen ze vernielingen, in Brugge de ongeschonden historische gebouwen. De
beelden worden als postkaart naar huis opgestuurd. Ook de Duitse keizer en prinsen komen graag
naar Brugge.
Duitse frontsoldaten komen hier tijdens hun vakantie ontspannen en de Duitse Marine die hier gevestigd is heeft nood aan vertier. Men kan zich ontspannen in het ‘Kriegerheim’ in de Beenhouwerstraat, in
gebouwen van het Sint-Lodewijkscollege in de Noordzandstraat in het clubhuis voor de officieren van
het Marinekorps aan de Brugse haven, in de Saaihalle,…
Zie ook verhaal 7: Vertier in Eldorado
Zie ook verhaal 8: Richard Fiedler
Zie ook verhaal 9: Hygiënische soldatenmeisjes
Op de Markt klinken elke middag Duitse deuntjes. In Cinema Pathé op de Markt draait men tijdens
de oorlog geen films, maar er wordt een Duitse boekhandel, een bibliotheek en een leeszaal voor
officieren in ondergebracht. De Duitsers kunnen wel naar de cinema in de ‘Soldatenkino’, gevestigd in
het ‘Zwart Huis’ in de Kuipersstraat. Daar mogen ook burgers naartoe gaan, maar dat doen ze zelden.
Tenslotte geven de Duitsers ook toneelvoorstellingen of opera’s met bekende artiesten in de Stadsschouwburg. Opnieuw gaan er enkel Duitsers of Duitsgezinden heen.
Weinig vrijetijdsbesteding voor de Bruggeling
De vrijetijdsbesteding voor de Bruggeling buitenshuis vermindert sterk tijdens de oorlog. Zoals hoger vermeld is Cinema Pathé door de Duitsers ingenomen en alle Brugse toneelkringen leggen op
één na hun activiteiten stil. Wel wordt er in besloten kring door amateurs (meestal studenten) verder
gespeeld en treden nieuwe toneelkringen met activistische* inslag. (Activisme* is in de periode van
de Eerste Wereldoorlog de benaming voor de politieke beweging die via de collaboratie met Duitsland een aantal Vlaamse eisen en zelfs Vlaamse onafhankelijkheid hoopt te verwezenlijken. De politieke
eisen liggen in de eerste plaats op het terrein van de taalwetgeving en de staatsstructuur.)
Studenten uit het Sint-Lodewijkscollege en het Koninklijk Atheneum die niet naar de universiteit
kunnen, richten gezamenlijk een studentenkring op en houden souper-debatten, literaire en muzikale
avonden, voordrachten, kunsttentoonstellingen en voetbalwedstrijden. Om studenten te onttrekken
aan activistische* invloeden en om anderen van straat te houden richten twee proosten een muziekvereniging op. Op straat vallen de jongeren, volgens veel priesters, immers ten prooi aan zedenverval.
De Meifoor, de meeste processies, stoeten en carnavalsvieringen vinden niet plaats. De cafés sluiten in
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de winter om 21u of in de zomer om 22u. Het Nationaal Hulp- en Voedselcomité legt strenge
beperkingen op voor het schenken van alcoholische dranken, waardoor veel cafés sluiten. Daarbij is de
vaderlandsgezinde burgerij van het principe dat men in oorlogstijd niet uitgaat.
Voetbalwedstrijden kunnen wegens de beperking van vrij verkeer enkel binnen de stad worden
georganiseerd. Cercle Brugge en Club Brugge spelen tijdens de oorlog de meeste derby’s ooit.
Fietsen mag niet van het bezettende regime. Boogschieten, een populaire sport op dat moment, kan
niet omdat de bogen als wapens in beslag worden genomen. Volksspelen zoals bolspelen worden wel
nog
beoefend. Zwemmen kan in elke vaart rond Brugge, maar vanaf 1918 enkel in de Maria van
Bourgondiëvaart. Daarnaast houden de mensen vast aan hun zondagse wandeling in de stadsparken,
maar niet meer op het strand, want de kust is niet toegankelijk.
De vrijetijdsbesteding speelt zich vooral rond en in het huis af. Buiten samenkomen op straat of
binnen gezelschapsspelletjes spelen en boeken lezen.
Religie
In het begin van de 20ste eeuw gaan nog veel mensen naar de kerk, maar tijdens het begin van de
oorlog viert de godsvrucht en het geloof écht hoogtij. Die zwakken geleidelijk aan weer af maar
nemen in perioden van gevaar opnieuw toe. Veel mensen putten troost en houvast uit het geloof in
tijden van onzekerheid, angst en verdriet.
Vriend of vijand?
Als we aan de Eerste Wereldoorlog denken zien we ‘de Duitsers’ als vijand. Het Duitse keizerrijk heeft
inderdaad het Koninkrijk België aangevallen. Toch is het belangrijk om dit genuanceerder te bekijken.
Vriendschappen tussen Duitsers en Bruggelingen
De Eerste Wereldoorlog is een oorlog tussen staten en tussen legers, maar niet tussen burgers.
De Duitse en de Belgische bevolking zijn in principe geen vijanden. Het is géén burgeroorlog. Bovendien hebben de Duitse bevolking en het Duitse leger minstens evenveel te lijden onder de oorlog en
is een soldaat meer dan een uitvoerder van bevelen. Het is ook een zoon, een vader, een echtgenoot,
collega, vriend, … Een paar Brugse verhalen getuigen van de menslievende kant van sommige soldaten.
Zo geven ze soms oude laarzen of jassen aan de Bruggelingen, zodat het leer en de stof hergebruikt
kan worden om schoenen en kleren te maken. Ook doet het Duitse bestuur soms toegevingen.
Men eist bijvoorbeeld geen deel op van de voedselhulp uit neutrale landen (zoals de VS in het begin
van de oorlog). Alhoewel dit voor een deel ook uit eigenbelang gebeurt, want een hongerige bevolking wordt opstandig.
Tussen Duitsers en Bruggelingen ontstaan zelfs vriendschappen en zeker ook romances, al mochten
de Duitsers van hun legeroverheid niet met Belgische meisjes trouwen. In tegenstelling tot de soldaten
van het landleger, die vaak naar een andere locatie worden overgebracht, blijven de Duitse Marinesoldaten vier jaar lang op dezelfde plek. Het is evident dat ze een band met de bevolking krijgen.
Bovendien lijken sommige Duitse dialecten op het Brugs, hetgeen de verbondenheid versterkt. Voor
de Eerste Wereldoorlog was er trouwens geen anti-Duitse sfeer in België. Er werd zelfs opgekeken
naar de grootmacht Duitsland.
De voornoemde vriendschappen betekenen echter geen Duits-gezindheid of activisme.
Het activisme* komt tot stand in de Eerste Wereldoorlog als een deel van de Vlaamse Beweging. Die
ijvert sinds de 19de eeuw voor een gelijkwaardige behandeling van het Nederlands. Wanneer de Belgische staat in 1830 wordt opgericht, is het Frans de enige officiële taal terwijl de taal van een groot
deel van de bevolking het Nederlands is. Het Duitse bestuur speelt hier op in. Door allerlei vooroor53
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logse Vlaamse eisen in te willigen, zoals de vernederlandsing van de Gentse universiteit (1916) en de
bestuurlijke scheiding van Vlaanderen en Wallonië (1917), hopen de Duitsers om de Vlaamse bevolking voor zich te winnen en op die manier België beter te kunnen beheersen.
In de Vlaamse beweging ontstaan twee groepen. De passivisten die niet met de bezetter willen
samenwerken en de activisten die dat wel doen in de hoop om op die manier de Vlaamse eisen en de
Vlaamse onafhankelijkheid te verwezenlijken.
Ook aan het IJzerfront komt het tot hevige taalconflicten: de meerderheid van de soldaten is Vlaams,
maar krijgt bevelen van Franstalige oversten. Daar komen Vlaamsgezinde kringen en de radicale Frontbeweging uit voort. Na de Eerste Wereldoorlog groeien de passivisten en de Frontbeweging verder
uit. Aan het activisme komt een einde.
In Brussel is er een activistische propagandadienst en veel grote steden hebben een activistisch persorgaan, maar Brugge niet. Hier is het activisme eerder zwak. In het studentenmilieu, meer bepaald
in die van de hogere retorica (zie tekst ‘school’) en hun studentenkring vinden activiteiten plaats in
activistische sfeer en met een Vlaams-nationalistisch gedachtengoed, maar die studenten zijn zeker niet
pro-Duits. De voornaamste en eigenlijk enige grote activist in Brugge is de Duitsgezinde Dokter Emiel
Dumon. Hij heeft een Duitse vrouw, leidt de Duitsers bij de inname van Brugge binnen en drijft
handel met hen. Hij wil een Koninkrijk Vlaanderen, verbonden met het Keizerrijk Duitsland en is zelfs
voor de grootste activisten té extreem.
Friendly fire
Een ander punt waarbij stilgestaan moet worden, zijn de aanvallen en bedrog uit ‘bevriende kampen’
(het zogenaamde ‘friendly fire’). In het begin van de oorlog kijken de Bruggelingen nog met sympathie
naar die ‘bevriende’ vliegtuigen van de geallieerden, maar na hun vele bombardementen op de stad
wordt dat moeilijker. Via de zwarte markt e.d. worden de Bruggelingen ook door medeburgers
bedrogen.
Spelen met de publieke opinie
Een laatste punt betreffen de verhalen die een eigen leven beginnen te leiden. De Duitsers en
geallieerden verslaan bepaalde gebeurtenissen op een verschillende manier, waarbij ze de mensen elk
van hun gelijk trachten te overtuigen. Zo maken de Duitsers in Brugge foto’s van de bombardementen
en verspreiden die om te laten zien ‘hoe slecht’ de geallieerden zijn. Er bestaan ook foto’s van Duitsers
die voedsel aan kinderen geven om te tonen dat zij ‘ook goed’ zijn. Aan de andere kant verspreidt de
‘British War Propaganda Bureau’ verhalen over de misdaden die de Duitsers tegen burgers begaan en
stelt die gruwelijker voor dan ze waren.
Naast propaganda is censuur een kenmerk van communicatie in tijden van oorlog. In bezet gebied
kan men namelijk enkel gecensureerde Duitse kranten krijgen. Dat wil zeggen dat de Duitse bezetters
de artikels nalezen en schrappen wat ze niet willen delen met de bevolking: situaties of bewoordingen
waarin ze een slecht figuur slaan, geheimen …. De publieke opinie over wie vriend of vijand is, wordt
dus beïnvloed.
Zie ook reflectieve les 2:Vriend of vijand?
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Invoering avondklok om 21u
Ramen moeten geblindeerd worden

Bepalingen i.v.m. het postverkeer

5.3 Nieuwe regels
Het Duitse bestuur voert allerlei nieuwe regels in om de Brugse bevolking onder controle te houden,
zowel voor de veiligheid van de burgers als voor die van de soldaten. Al meteen bij hun aankomst
zetten de Duitsers de klok van het Belfort een uur vroeger, naar de centraal Europese tijd zoals in
Berlijn. Op die manier is Brugge symbolisch al onder Duits bewind.
Sommige van die regels worden in ons land na Wereldoorlog I opnieuw ingevoerd, zoals het
eenrichtingsverkeer, zomer- en winteruur, Groot-Brugge of het identiteitsbewijs. Ook het plaatsen van
een kerstboom is een nieuwigheid ingevoerd door de Duitsers, al is dat natuurlijk niet verplicht.
Avondklok en geblindeerde ramen
Iedereen moet in de winter tussen 21u en 5u thuis zijn en in de zomer tussen 22u en 5u. Ook de
cafés moeten op dat moment sluiten en de straten zijn niet meer verlicht. De vensterramen moeten
geblindeerd worden, zodat er geen streepje licht op straat te zien is. Dit doet men om de geallieerde
bommenwerpers te misleiden.
Beperking van vrij verkeer
Van meet af aan onderwerpt von Schröder het verkeer in het Marinegebied aan zeer strenge
beperkingen. Wie in de regio van de ene gemeente naar de andere wilt, moet een toelating van de
bezetter krijgen. De Duitsers hebben België immers in verschillende gebieden opgedeeld en geven de
inwoners daarvan een andere identiteitskaart (Schein*). Zo kunnen ze controleren van waar iedereen
afkomstig is en waar iedereen naartoe mag. Andere gebieden hebben andere regels.
Beperking van briefwisseling en censuur
Door een verbod op postverkeer moeten de Bruggelingen tot november 1915 wachten om brieven
te versturen of te ontvangen. Wanneer het postverkeer weer toegelaten wordt, moeten de brieven
verplicht open op de Kommandatur afgeleverd worden. De Duitse bezetter censureert de teksten en
schrapt hetgeen hem niet aanstaat alvorens de brieven door te sturen.
Er zijn ook regels waar je je aan moet houden. Zo mag je bijvoorbeeld niet te dicht op elkaar
schrijven. Een andere regel bepaalt dat brieven voor krijgsgevangenen niet meer dan 10 regels mogen
bevatten. Vanaf 1915 is er een verbod op alle druksels, zelfs op nieuwjaarskaarten. En tussen Brugge
en het Ijzerleger was elk contact streng verboden, zodat vele gezinnen vier jaar lang niet wisten of hun
man, zoon of broer nog leefde. Berichten via de telegraaf, de voorloper van de telefoon, worden ook
gecensureerd.
Sinds 1914 mogen duivenmelkers hun duiven niet meer laten uitvliegen, maar dit verbod baat niet
want Bruggelingen blijven de duiven inzetten voor spionagedoeleinden. Gewone briefduiven waren
uiteraard ook verboden.
Vanaf 1914 komt er ook nog een verbod op het drukken en verspreiden van kranten. De Duitsers
willen niet dat de bevolking beïnvloed wordt door de berichtgeving van geallieerden. De meeste
dagbladen worden verboden, behalve de Duitse en later de activistische kranten, en de Stadsbode.
Deze brengen het ‘officiële’ nieuws van de stad.   
Zie ook: historische les 5: Nieuwe regels
Zie ook verhaal 8: Richard Fiedler
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5.4 Geweld
Niet enkel de bombardementen, dwangarbeid en deportaties (zie hoger) confronteren de Brugse
burgers met het geweld van de oorlog in hun stad. Ze zien ook krijgsgevangenen en horen van
executies.
Krijgsgevangenen
Sommige soldaten worden niet gedood in gevechten, maar krijgsgevangen genomen. Op die manier
zijn ze ook onschadelijk gemaakt en kunnen de Duitsers hen nog inzetten als dwangarbeider bijvoorbeeld of als ruilmiddel in onderhandelingen.
De inwoners van Brugge zien per trein of per tram geregeld krijgsgevangenen toekomen.
Ze verblijven meestal enkele dagen in de Stadshallen en worden dan op de trein naar Duitsland gezet.
De bevolking juicht hen toe en geeft hen eten of versnaperingen. Volgens een ooggetuige vallen de
Duitse bewakers mee, maar zien de krijgsgevangen er moe en verslagen uit. Het zijn Fransen, Britten
of Australiërs. Russische en Italiaanse krijgsgevangenen worden het hardst behandeld - de Italianen,
omdat zij tijdens de oorlog van het Duitse naar het geallieerde kamp zijn overgestapt.
De krijgsgevangenen zijn afhankelijk van de goodwill van hun bewakers. Na de oorlog zijn er nog veel
krijgsgevangenen in Duitsland en die kunnen niet altijd rekenen op even goede zorgen. De krant
‘Burgerwelzijn’ van 4 januari 1919 schrijft dat de hospitalen voor krijgsgevangenen in Duitsland niet
over geneesmiddelen beschikken, dat de barakken vuil zijn en dat het op het einde van de oorlog heel
lang duurt vooraleer de doden worden begraven.
Ook het Belgische leger heeft in het begin van de oorlog krijgsgevangenen genomen. Meer dan 600
Duitse krijgsgevangenen verblijven even in de kazerne in de Hugo Losschaertstraat, en worden vlak
voor de inname van Brugge naar Frankrijk overgebracht.
Executies
De Belgische rechtbanken blijven tijdens de oorlog bestaan en het Belgische recht volgen. Daarnaast
is er een Duitse Krijgsraad voor feiten die tegen het Duitse leger gepleegd worden. De zwaarste straf
die de Krijgsraad oplegt is de doodstraf. Het aantal executies in Brugge wordt beperkt tot 13. Dat lijkt
weinig, maar eigenlijk werd die straf vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet meer uitgevoerd in België.
De executies worden met het vuurpeloton uitgevoerd in de hof van Aurora aan de Kazernevest.
Daarbij plaatst men de terechtgestelde tegen een muur en laat men hem door een groep soldaten
fusilleren.
Zie ook plek 4: Hof van Aurora, Kazernevest, z.n.
Veel openlijk verzet is er tijdens Wereldoorlog I niet. De Bruggelingen houden het klein: de hoed niet
afzetten voor een begrafenisoptocht van een Duitser, het uur niet verzetten, enzovoort.
Zie ook verhaal 10: Spionage in de familie
Er zijn wel verschillende spionagenetwerken, en voor spionnen hebben Duitsers geen genade. Zo
wordt Julius Delaplace in Brugge geëxecuteerd. Spionne Jeanne de Beir krijgt gratie.
Zie ook verhaal 11: Jules Delaplace, verzetsstijder
Zie ook verhaal 12: Anne Jeanne Lowyck (Jeanne De Beir)
59

Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - FO/A05453

Kapitein Fryatt en zijn schip de S.S. Brussels

60

Het verhaal van Kapitein Fryatt loopt dan weer niet goed af en zorgt voor veel opschudding.
Kapitein Fryatt wordt ervan beschuldigd dat hij een Duiste onderzeeër probeerde te vernielen, toen
die naast zijn handelsschip opdook. De Duitse U-boten stonden erom bekend dat ze heel wat
handelsschepen tot zinken brachten. Maar kapitein Fryatt liet het niet zover komen en ramde de
U-boot zelf. Hij krijgt hiervoor de doodstraf en wordt geëxecuteerd in Brugge.
Krijgt Kapitein Fryatt een eerlijk proces en een straf op juiste maat? Daarover verschillen de meningen.
De Engelse regering zegt dat Fryatt zichzelf en zijn bemanning verdedigd heeft.
De Duitse krijgsraad beweert echter dat het niet vaststond dat het schip van Fryatt zou getorpedeerd
worden. De krijgsraad beroept zich ook op de internationale oorlogswetgeving waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen wie mag vechten in een oorlog en wie niet. De krijgsraad beschouwt
Fryatt als ‘franc-tireur’, een vrijschutter die eigenlijk niet aan de oorlog mag deelnemen. Zijn daad
kan daarom niet door de wetten van de oorlog gerechtvaardigd worden en geldt als een poging tot
moord.
Wat de strafmaat betreft is de officiële aanklacht ‘poging tot vernielen’ en dat wordt in dit geval even
zwaar bestraft als het vernielen zelf. Daarbij worden de gevaarlijke omstandigheden waarin Fryatt zich
telkens weer bevond niet als verzachtende omstandigheid gebruikt.
Zie ook verhaal 13: Kapitein Fryatt en de hof van Aurora
Zie ook reflectieve les 3: Geweld en rechtspraak in oorlogstijd

6. Het einde van de oorlog
6.1 Historisch verloop
Vanaf 18 juli zetten de geallieerden enkele offensieven* in Frankrijk en aan de IJzer op, waardoor ze
mettertijd aan de winnende hand zullen zijn. Toch is er van de naderende bevrijding in Brugge nog
niets te merken. Integendeel, de geallieerden voeren opnieuw luchtaanvallen uit.
Tijdens het alarm dat voor luchtaanvallen waarschuwt, is alle verkeer verboden en moeten de mensen
op straat schuilen. Aan de inwoners wordt uitgelegd hoe ze papier over hun ramen moeten plakken
om het springen en vooral de verwonding door glasscherven te voorkomen.
Na het offensief* dat op 28 september aan de Westhoek is ingezet, ontstaat een koortsachtige sfeer
in Brugge. De mensen brengen, zoals bij het begin van de oorlog, weer de hele dag door op straat om
het laatste nieuws - juiste en valse berichten - met elkaar uit te wisselen.
Ondertussen begint het Duitse personeel zijn koffers te pakken. Ze slaan alle machines van La
Brugeoise en de duikbootbunkers in de Brugse haven stuk en vernielen de elektrische centrales en
watertorens. Ze blazen enkele bruggen op, stichten brand in de Oude Gentweg en op het Amedée
Visartplein, en plunderen enkele winkels.
Generaal von Schröder neemt op 17 oktober officieel afscheid. Op 18 oktober krijgen de Bruggelingen de laatste geallieerde bombardementen over zich heen en komen de eerste soldaten van het
bevrijdende leger aan de Smedenpoort toe. De Duitsers verdedigen zich nog en er wordt een hele
nacht geschoten.
Op zaterdag 19 oktober in de vroege ochtend verlaten de laatste Duitse militairen de stad via de
Katelijnepoort. Eerst komen er een paar Belgische soldaten binnen, die hun eenheid vervroegd
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hebben verlaten, om hun familie te zien. Daarna trekken de bevrijders de stad officieel tegemoet.
Uit alle torens klinkt klokkengelui. Vlug beginnen de burgers hun huizen te bevlaggen. Brugge is bevrijd!
Op 21 en 25 oktober bezoeken koning Albert I, Koningin Elisabeth en prins Leopold de stad, eerst
incognito en dan officieel met een defilé van enkele legertroepen.
De koning vertrekt daarna naar het kasteel in Loppem, waar hij samen met politici die tijdens de
oorlog in België verbleven, een nieuwe regering vormt.
6.2 Oorlogsschade
Bevolking
Het is een totaal uitgeputte bevolking die de bevrijders onthaalt. De weerstand van de mensen is
sterk verminderd door de gebrekkige voeding. Ze lopen sneller ziektes op. De opkomst van knobbelziekten en kliergezwellen wijst o.a. op ondervoeding. Er zijn ook meer sterfgevallen. In 1917 zijn dat er
ca. 500 meer dan in 1913.
Ook door de vele bombardementen op Brugge stijgt het sterftecijfer. In totaal worden 123 inwoners
gedood en zijn er 243 gewonden.
Alsof dat nog niet genoeg is, breekt op het einde van de oorlog de Spaanse griep uit. Deze dodelijke
epidemie verspreidt zich over geheel Europa en Amerika. Zo zijn er in Brugge in 1918 nog eens ongeveer 500 sterfgevallen meer dan in 1917.
Hoeveel Brugse soldaten er gesneuveld zijn, weten we niet, maar het staat vast dat meer dan
8 miljoen soldaten gestorven zijn in de Eerste Wereldoorlog, meer dan ooit te voren. (http://www.
wereldoorlog1418.nl/statistieken).
Toch sterven er veel minder Belgische soldaten (tussen de 10 000 en de 40 000) dan Franse (bijna 1,4
miljoen) of Engelse (meer dan 700 000). Dit komt omdat onze koning Albert I, die aan het hoofd staat
van het Belgische leger geen gigantische aanvallen pleegt. In Frankrijk bij de Somme echter, sneuvelen
soms duizenden soldaten in enkele minuten tijd. De soldaten aan de IJzer sterven vooral door ziekte.
Zij moeten immers dagen de wacht houden in vuile, vochtige en ondergelopen loopgraven.
Het Duitse Marinekorps, dat over het hele Marinegebied verspreid is (dus Brugge, Oostende en
omstreken), telt 28 000 gewonden en verliest ongeveer 10 000 soldaten.
Gebouwen
Er is voor miljoenen franken oorlogsschade aan Brugse gebouwen, door bommen, beschieting en
inkwartiering. Schade door bombardementen is in het straatbeeld natuurlijk het meest zichtbaar.
Zo blijven bij het vertrek van de Duitsers de Stadsschouwburg, de Sint-Walburgakerk, La Brugeoise,
de duikbootbunkers in de achterhaven, de Sint-Donaaskerk in Zeebrugge, ca. 550 huizen, heel wat
bruggen, elektriciteitscentrales en watertorens zwaar beschadigd achter.
Stadskas
Vanaf het begin van de oorlog tot 15 januari 1915 leeft de bezetter volledig op kosten van de lokale
bevolking en de Stadskas. Vanaf dan betalen de Duitsers een deel van wat ze opeisen, maar lang niet
voldoende zodat de Stad zelf moet ondersteunen. Dat zou na de oorlog door de Belgische staat
verder vergoed worden.
De inkwartiering van het Marinekorps moet uit de stadskassa betaald worden en het Stadbestuur
moet vaak in allerijl voedsel voor paarden en eten en drinken voor de troepen voorzien (soms in
kolossale hoeveelheden en niet voor levensnoodzakelijke dingen, vb. 300 000 flessen wijn). Soms
betaalt de bezetter een deel terug, maar in vele gevallen blijft het bij een belofte. De Duitsers
verrichten zo voor 19,5 miljoen frank opeisingen, waarvan negen miljoen voorschotten door de Stad
worden uitgekeerd.
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Daarnaast staat de Stad in voor hulpverlening en zijn de gebruikelijke stadsinkomsten door o.a.
belastingen minder groot. Doordat de handel en nijverheid belemmerd zijn en er een grote verarming
is, kunnen veel inwoners hun belastingen gewoonweg niet betalen.
Om die redenen is de Stad genoodzaakt om leningen bij banken en rijke burgers aan te gaan.
De bevolking kan zelfs kasbons kopen, die in een tijdspanne van twee jaar met rente terugbetaald
zouden worden. Alles samen leent de Stad voor meer dan 15 miljoen frank.
Daarnaast wilt de bezetter de inkomsten van het stadsbestuur verhogen. Dit gebeurt door extra
belastingen aan de bevolking op te leggen, bijvoorbeeld: op wijn, tabak, cacao, koffie, honden, …
De geallieerde landen hadden op hun beurt veel geld van Amerika geleend. Duitsland werd uiteindelijk verplicht om deze, en alle andere oorlogsschulden, aan de geallieerde landen terug te betalen.
Dat werd na de oorlog vastgelegd in het Verdrag van Versailles. In de praktijk werd slechts een deel
van dat geld overgemaakt.
6.3 Moeizaam herstel
Wanneer Brugge op 19 oktober bevrijd wordt lijkt het even feest, maar de nasleep van de oorlog laat
zich nog lange tijd voelen.
Bij hun aftocht vernielen de Duitsers bruggen, elektriciteitscentrales en watertorens. Ze stichten brand
in de Oude Gentweg en het Amedée Visartpark, en plunderen enkele winkels. Het zijn de
laatste stuiptrekkingen van de verliezers, tegen een bevolking bij wie ze vier jaar lang hebben geleefd.
Anderzijds vernielen en plunderen enkele Bruggelingen tijdens het koninklijk bezoek dan weer de
huizen van Duitsgezinden. Na de bevrijding worden een aantal vrouwen die met Duitsers waren
omgegaan het slachtoffer van volkswoede.
Van de soldaten die Brugge bevrijd hebben, blijft er een deel in Brugge tot aan de Wapenstilstand op
11 november 1918. Een ander deel moet nog verder. Zo sneuvelen er soldaten tot het bittere eind,
waaronder ook Bruggelingen. Brugge biedt, zoals in het begin van de oorlog, opvang voor gewonde en
zieke soldaten (Spaanse Griep).
Wanneer de overwinningsroes voorbij is, voert de Burgemeester - na de bevrijding opnieuw Amedée
Visart de Bocarmé - de avondklok weer in, is er opnieuw censuur en blijft de rantsoenering van
bepaalde producten van kracht. De bevoorrading van voedsel en kolen verloopt nog steeds moeilijk.
De lange wachtrijen aan de winkels blijven dagelijkse kost. De oorlogstoestand blijft zelfs na de
Wapenstilstand nog een hele tijd bestaan. Pas in juli 1919 staakt het Nationaal Hulp- en Voedingscomité zijn werkzaamheden.
Vluchtelingen, soldaten, krijgsgevangenen en andere Bruggelingen die in het buitenland verbleven,
komen maar geleidelijk aan terug. Pas vanaf januari 1919 is van echte repatriëring sprake. Om de
evacuatie van zieken en krijgsgevangenen te bespoedigen, worden o.a. treinen met geneesmiddelen
en materiaal naar Duitsland gestuurd. Anderzijds treedt het Belgische leger op als bezettingsleger in
Duitsland. Toch keren de laatste soldaten in september 1919 naar België terug.
De overheid tracht het herstel te bevorderen. Het stadsbestuur probeert in beslag genomen
meubilair en vee aan de eigenaars terug te geven. De Belgische staat koopt trek- en lastdieren van het
Britse leger of haalt ze uit Nederland, en verkoopt ze nadien aan de bevolking om de veestapel weer
op peil te brengen.
Wat betaalmiddelen betreft is de Duitse mark bijna de enige munt die ter beschikking is. De Belgische
regering wisselt die in tegen een gunstig tarief. Sommige bedriegers slagen er evenwel in om Duitse
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marken tegen goedkopere tarieven aan te kopen in het buitenland en in België opnieuw om te
wisselen tegen een hoger tarief. Deze fraude kost de Belgische Staat zeer veel geld.
Na de bevrijding worden enkele echte en vermeende collaborateurs vervolgd. Het zijn mensen die
de vijand hebben geholpen door verklikking, spionage, verraad, … Die vervolging ligt na de Eerste
Wereldoorlog aanzienlijk lager dan die na de Tweede Wereldoorlog. In Brugge worden een 92-tal
mensen opgepakt, maar daarvan worden er weinig gestraft. Dit wil zeker niet zeggen dat de
collaborateurs ongemoeid worden gelaten. Ze kunnen bijvoorbeeld de jobs in hoge functies wel
vergeten en activistische studenten worden aan geen enkele Belgische universiteit toegelaten.
Sommigen collaborateurs, zoals Emile Dumon, vluchten daarom.
6.4 Verwerking van oorlog en trauma
Men mag aannemen dat het leven in Brugge rond mei-juni 1919 opnieuw zijn normale gang gaat.
Dat betekent uiteraard niet dat op dat moment alle oorlogsschade aan gebouwen, de industrie, de
handel, de landbouw, de financiële situatie van de stadskas en de burger hersteld zijn. Ook de fysieke
en mentale trauma’s van burgers en soldaten helen slechts langzaam. Kunstenaars vinden eigen
manieren om kritiek te leveren en het oorlogsleed te verwerken.
Trage heropbouw en economisch herstel
In Brugge is de bevolking ontgoocheld in de trage heropbouw en het economische herstel.
Oud-soldaten zijn ontredderd wanneer blijkt dat de diensten die zij het land hebben bewezen niet
financieel worden erkend.
Mentaal en fysiek lijden
De oorlog laat ook diepe sporen na, in lichaam en geest. Oorlogsinvaliden, oud-soldaten, wezen,
oorlogsweduwen, alle mensen die een dierbare verloren hebben, … Allen dragen zij blijvende
littekens, mentaal of fysiek. Toch was het niet allemaal ellende: de latere premier Achiel Van Acker,
een Bruggeling, kende grote vriendschappen en samenhorigheid in de oorlog.
Vandaag vraagt men zich af of WOI al dat lijden wel waard was. Had de Belgische overheid zich gewoon moeten laten doen? Historica Sophie De Schaepdrijver wil komaf maken met het cliché dat de
Eerste Wereldoorlog zinloos was. De oorlog had van Belgische zijde wel zin. België werd aangevallen
en de Belgische soldaten hebben ons verdedigd. Moesten ze dit niet gedaan hebben, dan was België
samen met Frankrijk nu misschien een stukje Duitsland...
Verwerking via kunst
Wij horen feiten en cijfers of zien foto’s, maar via kunst kunnen we op een andere manier beseffen
hoe zwaar een oorlog weegt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt er veel geschreven. Bekend zijn
de Engelse ‘War Poets’. Ook “amateurs” tekenen hun oorlog op in dagboeken of brieven: soldaten,
burgers, kinderen schrijven en tekenen hún oorlog.
Er nemen heel wat kunstenaars aan Wereldoorlog I deel. Velen sneuvelen, anderen verwerken hun
trauma’s en kritieken in hun kunst. Zo voel je de gruwelijke gedachten en spoken, weerspiegeld in de
donkere etsen van de Duitse kunstenaar Otto Dix. Ook bij Frank Brangwyn is dat het geval.
De dadaïsten en dichters zoals de Belgische Paul van Ostaijen die de oorlog in het bezette Antwerpen
had meegemaakt, zijn zo verontwaardigd dat ze de kunst een radicaal nieuwe start willen geven.
Zie ook reflectieve les 4: Verwerking via kunst
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7. De herdenking van de oorlog
7.1 Nooit meer oorlog
De herdenking van Wereldoorlog I gaat al vlak na de bevrijding van start. Dat een ‘beschaving’ tot
dergelijke gruwelijkheden in staat was, heeft een onuitwisbare shock teweeggebracht.
Men wilt: “Nooit meer oorlog”. De Westhoek wordt getekend door herdenkingsmonumenten en
oorlogskerkhoven die door hun grootte en gelijkvormigheid een diepe indruk maken.
Ook in Brugge bestaan verschillende monumenten waar vele namen van talloze oorlogsslachtoffers worden vermeld. Op 27 april 1919 heeft de eerste officiële en plechtige huldiging plaats van de
geëxecuteerde burgers, de gesneuvelde soldaten en de politieke gevangenen. Van dan af aan zullen
de patriottische manifestaties, met overhandiging van vaandels, eretekens en diploma’s, inhuldiging van
monumenten en gedenkplaten elkaar opvolgen.
7.2 De onbekende soldaat
De Brugse soldaat en oorlogsinvalide Reinold, Raymond, Haesebrouck wordt in 1922 door koning
Albert I gevraagd om de ‘Onbekende Soldaat’ aan te wijzen. De keuze voor Haesebrouck is zeer
symbolisch, want hij was door granaatscherven voor het leven verblind. Op 10 november 1922 kiest
Raymond Haesebrouck in het station van Brugge tussen vijf kisten van niet-geïdentificeerde soldaten,
de kist van de ‘Onbekende Soldaat’. De ‘Onbekende Soldaat’ wordt begraven aan de voet van de
Congreskolom in Brussel.
Het belang van de onbekende soldaat en de oorlogsinvalide zijn typisch voor de herdenking van de
Eerste Wereldoorlog. Zij stonden symbool voor de gedachte dat elke soldaat zich voor de gemeenschap had opgeofferd. Vaderlandsliefde, plicht en eer werden hoog in het vaandel gedragen; bij vele
soldaten vormden ze ook echt de beweegredenen om aan de oorlog deel te nemen.
Zie ook verhaal 15: Reinold Haesebrouck
7.3 Oorlogstoerisme
Al snel na het bevrijdingsjaar 1918 komt een soort oorlogstoerisme op gang. Velen willen de slagvelden zien, anderen gaan eer betuigen en bezoeken het graf van een gesneuveld familielid. Het doet er
niet toe dat men zich daarvoor naar het buitenland moet verplaatsen. Nog steeds komen mensen,
vooral Britten, om die reden naar de Westhoek. Ook Duitse families komen naar Brugge of de Duitse
begraafplaats op Steenbrugge. In zekere mate wordt dit door de Bruggeling getolereerd, want de soldaten hebben immers bevelen opgevolgd en niet de gruwelen gepleegd die ze later, in Wereldoorlog
II, zouden begaan.
Zie ook plek 5: De Belgische militaire begraafplaats, Steenbrugge
Zie ook plek 6: De militaire kapel
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7.4 Hoe oorlog in de toekomst vermijden
“Nooit meer oorlog” schreeuwde iedereen na de Eerste Wereldoorlog. Maar is dit zo simpel?
Herdenking helpt in het verwerkingsproces, maar is herdenken genoeg om nieuwe conflicten te
vermijden?
Verdrag van Versailles
Het Verdrag van Versailles waarbij Duitsland de volledige oorlogsschuld in de schoenen krijgt, creëert
veel wrok in de nieuwe Duitse Republiek; pas tien jaar later zijn de betrekkingen weer normaal – maar
dan brengt de Depressie Adolf Hitler aan de macht, die zweert de kaart van Europa te hertekenen en
het Verdrag van Versailles teniet te doen.
Volkenbond/De Verenigde Naties
In het verdrag gaat men ook over tot de oprichting van een Volkenbond (zonder Duitsland). Die heeft
de intentie om via een supranationale organisatie ‘een einde aan alle oorlogen’ te maken. In zijn grootste vorm (1934-1935) kent de Volkenbond 58 aangesloten landen als leden. De Volkenbond wordt
opgeheven op 20 april 1946, één dag na zijn laatste vergadering. De Verenigde Naties, die worden
opgericht in 1945, kunnen worden beschouwd als de opvolger van de Volkenbond. Door onderling
overleg, samenwerking op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, het behoud van
de mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en
culturele ontwikkelingen proberen de verschillende lidstaten van de VN een nieuwe Grote Oorlog te
voorkomen.
Al onmiddellijk bij het ontstaan van de organisatie brengt de VN de ‘Universele verklaring van de
rechten van de mens’ tot stand, die de bevolking beschermt tegen onrechtvaardige machthebbers. Een
ander belangrijk onderdeel van de VN is de VN-vredesmacht, de blauwhelmen. Zij voeren in conflictgebieden nog steeds vredesoperaties uit om de vrede te herstellen en te behouden.
Initiatieven door individuele burgers
Er zijn ondertussen verschillende internationale organisaties die de vrede trachten te bewaren, maar
kunnen de individuele burgers ook hun steentje bijdragen?
Wat betreft de Grote Oorlog zijn het vooral de machthebbers die de oorlog ontketend hebben, niet
de burgers. Voor de Tweede Wereldoorlog is dat een ander verhaal. Voor Hitler is een draagvlak
gecreëerd. Indien de bevolking niet op hem gestemd zou hebben, dan was er waarschijnlijk geen
oorlog ontstaan. In de vele oorlogen die volgen zijn de situaties telkens anders, spelen er ook andere
belangen. Kan een burger in een burgeroorlog wel verschil maken en kan een burger onder zijn
medemensen vrede brengen?
We kunnen het alleen maar leren als we zelf de kleine conflicten in ons dagelijks leven op een vredevolle manier oplossen. Zo wordt er in 1917 in Brugge een kinderstoet voor de vrede gehouden.
Kinderen van de Sint-Gillisparochie stappen in een processie van Sint-Gillis, via de Komvest naar de
Markt. Op diverse vaandels en borden wordt Onze-Lieve-Vrouw aangeroepen om vrede te brengen.
Zie ook reflectieve les 5: Nooit meer oorlog?
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1. Verhalen
1.1 De eerste oorlogsslachtoffers in Brugge
14 oktober 1914 is een dag die bij de toenmalige Bruggeling in het geheugen gegrift staat. De vijand is
in aantocht en de burgers zijn bang,.
Kanonschoten weergalmen in de omgeving. Assebroek wordt als eerste getroffen. In de buurt van de
tramstelplaats aan het vroegere Gemeenteplein, tegenwoordig het Gaston Roelandtsplein, zien de
Duitse verkenners Hendrik Blondelle. Hij is een trambestuurder of wattman en heeft een werkuniform met goudgalons en een kepie aan. In die tijd is het zeer moeilijk om uit te maken wie soldaat
is en wie niet, want in België heeft ieder regiment een eigen uniform. Hendrik Blondelle wordt,
omwille van zijn uniform met goudgalons door de Duitsers aanzien als een Belgisch soldaat.
Ze roepen de man toe halt te houden, maar in een vlaag van paniek rent Hendrik naar de stelplaats.
De Duitse verkenners schieten de vluchtende man neer. Hij wordt het eerste slachtoffer van de oorlog in Brugge, overlijdt op 15 oktober 1914 aan zijn verwondingen en wordt begraven op de Centrale
Begraafplaats in Assebroek waar zijn graf nog steeds te bezichtigen is op lot C42.
De Duitse troepen naderen de Gentpoort, ze worden beschoten door en groepje achtergebleven
Belgische soldaten. De 38-jarige Duitse soldaat Heinrich Büsig wordt neergeschoten en overlijdt later
aan zijn verwondingen. De toenmalige burgemeester Graaf Amedée Visart de Bocarmé vreest voor
een Duitse vergeldingsactie en wil ten stelligste een bloedbad vermijden. Hij loopt samen met een
delegatie van het Brugse Stadsbestuur de Duitsers tegemoet. Daarop volgt een onderhoud met de
Duitse generaal von Werder in de villa van baron della Faille, waar de overgave van de stad wordt
onderhandeld.
Literatuur en bronnen
Debaeke S., Brugge in de Grote Oorlog, Brugge, 2011.
Degrande V., Assebroek 1914-1918. Vier jaar Duitse bezetting, Brugge, 1989.
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Zicht op de Baron Ruzettelaan te Steenbrugge (Assebroek), inventarisnummer: FO/B/1122
Locaties
Gaston Roelandtsplein z.n., 8310 Assebroek Brugge
Centrale Begraafplaats z.n., 8310 Assebroek Brugge
1.2 Bombardementen
Hoewel Brugge in essentie aan het grote geweld ontsnapt, wordt Groot-Brugge vanaf 1916 geregeld
door bombardementen getroffen. Vanaf maart 1916 zijn er steeds vaker en in steeds grotere aantallen geallieerde vliegtuigen die de Brugse haven komen verkennen en bombarderen. De geallieerde
vliegtuigen bombarderen de zeehaven, de U-bootbasis in de Brugse achterhaven, maar ook La
Brugeoise te Sint-Michiels, omdat daar artillerie wordt gestockeerd, hersteld en ontwikkeld.
Vanaf 1917 wordt het aantal bombardementen nog opgedreven. Er zijn door de Duitse bezetter
verschillende kazernes in gebruik, een belangrijk doelwit voor de geallieerden. Helaas missen
verschillende bommen hun doel, waardoor vele burgers gewond raken of de dood vinden. In de nacht
van 15 op 16 oktober 1917 gebeurt in de Balsemboomstraat het onvermijdelijke. 11 huizen worden
verwoest door bommen. Het doelwit was immers de Brugse kazerne die al sinds 1835 op het einde
van de straat gehuisvest is en sinds het begin van de bezetting in Duitse handen is. Er vallen 17 doden,
waaronder een kind van amper vijf maanden oud. In totaal vallen ongeveer 6000 bommen op de stad
en worden er 123 inwoners gedood. Er vallen 243 gewonden, 126 huizen worden volledig verwoest
en nog eens 418 huizen worden beschadigd.
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Literatuur en bronnen
Balsemboomstraat (ID: 11959), op de website van de Inventaris Onroerend Erfgoed, http://inventaris.
onroerenderfgoed.be/, laatst geraadpleegd op 30 oktober 2013.
Bouton E., Onderzoek naar de materiële restanten van Wereldoorlog I in Brugge (werktitel), Onuitgegeven studie voor de Dienst Monumentenzorg van stad Brugge, 2012.
Debaeke S., Brugge in de Grote Oorlog, Brugge, 2011.
Schepens L. Brugge Bezet, 1914-1918, 1940-1944. Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen,
Tielt, 1985.
Rotsaert J., Brugge onder de oorlog 1914-1918, een uitknipsel, Brugs Ommeland 1979, 19 de jaargang
nr. 3, p. 159-205
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Oorlogsbombardement in de Balsemboomstraat, inventarisnummer: FO/A21649
Locaties Balsemboomstraat z.n., 8000 Brugge
1.3 De raid op Zeebrugge
Het gebruik van de ultramoderne haven van Zeebrugge door de Duitsers is een doorn in het oog
van de Geallieerden. Viceadmiraal Keyes, opperbevelhebber van de Dover Patrol, bereidt een offensief
voor om de Duitse dominantie over de Noordzee teniet te doen. Hij vat het plan op om de toegang
tot de zee voor de Duitse schepen en U-boten te blokkeren. Dit wil hij doen door een aantal oude
blokschepen in de havenmondingen van Zeebrugge en Oostende te laten zinken. Een eerste poging
op 11 april en een tweede op 13 april 1918 mislukken doordat de wind plotseling gaat liggen.
Op 22 april 1918, aan de vooravond van St. George’s Day, wordt opnieuw tot de aanval overgegaan.
Er nemen ongeveer 168 vaartuigen deel, 65 schepen zijn bestemd voor de aanval op Zeebrugge. Kort
voor middernacht varen kleinere vaartuigen vooruit. Hun opdracht is het creëren van een rookgordijn
om de Duitsers het zicht te bemoeilijken. In eerste instantie willen de Britten troepen afzetten op de
havendam, om de batterijen* met scheepsgeschut uit te schakelen. De Duitsers merken al snel dat er
iets niet pluis is en slaan alarm. De Vindictive die de havendam nadert, wordt zwaar onder vuur genomen. De kapitein wil zo dicht mogelijk tegen de havendam raken, maar het schip is nog te ver weg om
de loopplanken te kunnen gebruiken.
Ondertussen duiken ook de Britse oorlogsschepen de Daffodil en de Iris van achter het rookgordijn
op. De bevelhebber van de Daffodil besluit de Vindictive te hulp te schieten door haar met de boeg
van zijn schip tegen de havendam te duwen. Door deze ingreep is het eindelijk mogelijk om twee
loopbruggen op de havendam neer te laten. De landingstroepen slagen erin de havendam te betreden
en zetten hun aanval op de Duitse batterijen in. Er wordt een C3 onderzeeër ingezet die de viaduct
moet zien te naderen. Deze wordt tot ontploffing gebracht en slaat een grote bres in de viaduct.
De aanval op de havendam is echter een afleidingsmanoeuvre. De eigenlijke bedoeling van de operatie is de Thetis, de Interprid en de Iphigenia, blokschepen gevuld met beton en puin, ongehinderd te
laten passeren en in de kanaalmonding tot zinken te brengen om zo de doorgang te blokkeren. Helaas
worden de blokschepen vroegtijdig opgemerkt door de Duitsers en onder vuur genomen. De Thetis
staat al snel in lichterlaaie en wordt voortijdig tot zinken gebracht. De Interprid en de Iphigenia
bereiken wel de kanaalmonding, leggen zich dwars op het kanaal en laten zich zinken. Onder zwaar
mitrailleurvuur worden de bemanningsleden en gewonden door kleine motorboten afgehaald.
De Vindictive slaagt er met de hulp van de Iris en de Daffodil in om naar Engeland terug te keren.
De verliezen bij de Geallieerden zijn groot: 270 doden en 400 gewonden. Aan de kant van de
Duitsers zijn tien dodelijke slachtoffers en zestien gewonden te betreuren.
Is het dat allemaal wel waard? De blokschepen slagen er niet in het kanaal volledig te blokkeren. Op
77

Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - ZB/FO/224

Zicht op de bres in de havendam te Zeebrugge

78

militair vlak is het zeker geen overwinning, maar de stoutmoedigheid van de aanval is wel een belangrijke opsteker voor de tanende Britse moraal.
Literatuur en bronnen
Elie Bilé/ Eduard Trips, Zeebrugge een haven in de branding, Brugsch Handelsblad, 1970
James W. Stock, Zeebrugge en Oostende 1918, 1979, Antwerpen (oorspronkelijke titel Zeebrugge and
Ostend)
Ryheul J., Marinekorps Flandern. De Vlaamse kust en het hinterland tijdens de Eerste Wereldoorlog,
Erembodegem, 2010
TV-reeks Publiek Geheim Canvas: Raid op Zeebrugge, nog te bekijken op you tube: http://www.youtube.com/watch?v=FMXrlJWTjEs
Vermeersch V. (red.), Brugge en de zee, Antwerpen, 1982, Carlos Vlaeminck, De havens van Brugge en
Zeebrugge tijdens beide wereldoorlogen p. 235-259
Vermeersch V. (red.), Brugge en de zee, Antwerpen, 1982, Th. Vandercruysse, Monumenten en oorlogsherinneringen p. 260-261.
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Luchtfoto Zeebrugge 1918, inventarisnummer: BRU001023455
Zicht op de bres in de havendam te Zeebrugge, inventarisnummer: ZB/FO/224
Zicht op de door de Eerste Wereldoorlog geteisterde Sint-Donaaskerk, inventarisnummer: FO/
A17149
Zicht op het Duits militair kerkhof te Zeebrugge, inventarisnummer: ZB/FO/253
Locaties
Gedenksteen met kruis voor de militaire slachtoffers van Wereldoorlog I en II, Sint-Donaaskerkstraat
z.n., 8380 Zeebrugge Brugge
Gedenkteken voor St. George’s Day, St. George’s Day-Wandeling, 8380 Zeebrugge Brugge
Militaire begraafplaats voor Britse en Duitse slachtoffers van Wereldoorlog I, Sint-Donaaskerkstraat
z.n., 8380 Zeebrugge Brugge
1.4 Het Seeflugstation Flandern I te zeebrugge
Na de inname van de Vlaamse havens worden plannen gesmeed om bases voor watervliegtuigen
uit te bouwen. Watervliegtuigen zijn ideaal om de hele kust en de geallieerde kuststrijdkrachten in
het oog te houden, omdat er meestal boven het water moet gepatrouilleerd worden en er bij een
eventuele storing veilig kan worden geland. Vermoedelijk wordt al in oktober 1914 het Seeflugstation
Flandern I of Seeflugstation Zeebrügge opgericht. Voor de oprichting van deze eenheid worden tal van
werken uitgevoerd op de Zeebrugse havendam. Het reizigerscentrum wordt omgebouwd tot een
ruime basis voor watervliegtuigen met daarnaast een aantal vliegtuigloodsen, enkele hangars en opslagplaatsen voor brandstof, munitie en bommen. Net voor de havendam doet het Zeebrugse Palace
Hotel dienst als huisvesting voor de officieren en piloten van deze eenheid.
De vliegtuigen staan vaak gewoon op de havendam in plaats van in de hangars, dit om indien nodig
onmiddellijk in actie te schieten. Soms worden de toestellen ook op het strand geplaatst. De eenheid
heeft het grote voordeel dat er op de havendam ook een spoorverbinding is met het vasteland. Dit
maakt het mogelijk om toestellen per trein te vervoeren naar Lissewege, waar een grote herstel- en
revisiehal is ingericht voor deze toestellen. Later verhuist de hersteldienst naar het vliegveld van Koolkerke.
Literatuur en bronnen
Ryheul J., Marinekorps Flandern. De Vlaamse kust en het hinterland tijdens de Eerste Wereldoorlog,
Erembodegem, 2010.
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Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
(geen)
Locaties
(moeilijk te localiseren), kanaal Brugge-Zeebrugge
1.5 Van psychiatrische instelling tot Kriegslazarett,
het Onze-Lieve-Vrouw-ziekenhuis in Sint-Michiels
Vanaf donderdag 13 augustus 1914 stromen de gewonden te Brugge toe. Het krijgsgasthuis in de
Peterseliestraat ligt barstensvol en er worden verschillende instellingen uit het Brugse ingeschakeld
om de gewonden op te vangen: o.a. het Sint-Janshospitaal, de Sint-Jozefskliniek aan de Komvest, de
Rijksnormaalschool in de Sint-Jorisstraat en het Engels Klooster in de Carmersstraat. Op 13 oktober
1914 verlaat het Belgisch leger, onder druk van de oprukkende Duitse troepen, de stad. De Belgische
gewonden worden met ziekenwagens en per trein naar Oostende overgebracht, waarna de gekwetsten worden vervoerd naar Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk.
Voor de periode oktober 1914 tot begin 1917 heeft men in Brugge volgende Duitse militaire
hospitalen: Marine Kriegslazarett I, ingericht in de Rijksnormaalschool en Marine Kriegslazarett II,
ingericht in het voormalige Belgisch Krijgsgasthuis in de Peterseliestraat. Er is vanaf 1917 ook nog een
Kriegslazarett III in de Minnewaterkliniek in de huidige Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat, voorheen de Gasthuisstraat.
In 1917 wordt het Marine Kriegslazarett II in de Peterseliestraat overgebracht naar Psychiatrisch
Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Sint-Michiels. Dit instituut wordt op het einde van de negentiende
eeuw opgericht door de congregatie van de zusters van de Bermhertigheid Jesu die oorspronkelijk
gevestigd waren in het Sint-Juliaansgesticht in de Boeveriestraat. De infrastructuur was er dermate
verouderd dat een nieuw gebouw noodzakelijk was. Naar plannen van Jules Coomans wordt een imposant, neogotisch bouwwerk geconstrueerd waar vanaf 1910 de eerste geesteszieken kunnen worden ondergebracht. De ontruiming in 1917 dwingt het personeel de geesteszieken tot 1919 onder te
brengen in het Rijksweldadigheidsgesticht van Merksplas.
Literatuur en bronnen
Congregatie van de Zusters van de Bermhertigheid Jesu, Brugge-Sint-Michiels (1842-heden), op de
website van ODIS databank intermediaire structuren, http://www.odis.be/, laatst geraadpleegd op 20
november 2013.
Psychologisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw (ID: 77786), op de website van de Inventaris Onroerend
Erfgoed, http://www.inventarisonroerenderfgoed.be/, laatst geraadpleegd op 20 november 2013.
Bruynseraede R. Kriegslazarette in Brugge,2003
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
(geen)
Locaties
Engels Klooster, Carmersstraat 83, 8000 Brugge
Peterseliestraat 19-23, 8000 Brugge
Psychiatrisch Instituut O.L.V., Koning Albert I laan 8, 8200 Sint-Michiels
Sint-Jorisstraat 69-71, 8000 Brugge
WZC Minnewater Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1
1.6 Honger in alle lagen van de bevolking
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Op 26 oktober 1914 is er nog voor vier dagen meel in België. Er is dringend hulp nodig om een
dreigende voedeselcrisis te voorkomen. Bankier Emile Francqui en grootindustrieel Ernest Solvay
hebben kort na de inval een Hulp-en Voedingscomité opgericht om de bevolking van Brussel bij te
staan. Naar het voorbeeld van Brussel worden provinciale comités opgericht. Op 29 oktober 1914
wordt dit plaatselijke comité uitgebreid naar het Nationaal Hulp en Voedingscomité (NHVC) met
vertegenwoordigers van elke provincie. Het comité bestaat uit twee grote afdelingen, een eerste voor
voedselbevoorrading en -verdeling en een tweede voor hulpverlening aan vluchtelingen, daklozen,
werklozen en oorlogswezen. Het NHVC is een private organisatie die zich opwerpt als de spil van het
economische en politieke leven in het land. Het comité telt ongeveer 125.000 medewerkers, verspreid
over lokale, regionale en provinciale afdelingen en is ook actief in het bezette Noord-Frankrijk. Via het
NHVC wordt in totaal, verspreid over de vier jaar, 4,8 miljoen ton goederen aangevoerd en verdeeld
voor een bedrag van meer dan vier miljard Belgische frank.
Deze invoer bedraagt toch slechts één vierde van het normale niveau zodat het probleem van
schaarste en woekerprijzen blijft bestaan. Dit comité zal de waren, bezorgd door de Commission for Relief in Belgium, opgericht op 22 oktober 1914 in Londen, verdelen over heel België en
Noord-Frankrijk.
In Brugge is er dan nog lang geen sprake van een provinciale afdeling van het Nationaal Hulp en
Voedingscomité en vanaf november 1914 is er een nijpend tekort aan graan. Het Stadsbestuur beslist
op 1 november in overleg met de Duitsers om een koopman aan te duiden, die vergezeld van een
Duitse officier tarwe gaat inkopen in de poldergemeenten ten noorden van Brugge. Deze maatregel is
te verklaren door het feit dat, vanaf 1 november 1914, het gebied niet meer vrij toegankelijk is,
bewoners mogen het gebied niet verlaten en de polderboeren kunnen hun waar niet meer aan de
man brengen op de Brugse markten.
In afwachting van de oprichting van het Provinciaal Hulp- en Voedselcomité neemt het Stadsbestuur
verschillende maatregelen: o.a. voor de aankoop van steenkool en zout. Pas op 10 februari 1915
gaat het Provinciaal Hulp- en voedingscomité te Brugge van start met het verdelen van eetwaren,
geleverd door het Spaans-Amerikaans Comité. Aanvankelijk is het de bedoeling om de eetwaren via
kleinhandelaars ter beschikking te stellen tegen vastgestelde ‘hoogste prijzen’, maar ten gevolge van
de vermoedelijke misbruiken wordt snel van het idee afgestapt. Er worden eigen winkels geopend
de zogenaamde ‘Amerikaanse winkels’ met als doel de prijzen te drukken. In 1917 is er een magazijn
in de ’s Gravenstraat en de Langerei en een winkel aan de Dijver nr. 3 (algemene voedingswaren) en
de Dweersstraat nr.26 (kruidenierswaren). Verder zijn er nog winkels te Sint-Pieters en te Koolkerke.
Later is er ook nog sprake van een Amerikaanse winkel in de Niklaas Desparstraat en in de Eekhoutstraat.
Aanvankelijk houdt het Nationaal Comité zich uitsluitend bezig met de levering van spek, meel, rijst
erwten en een aantal koloniale waren. Deze bevoorrading is volledig afhankelijk van de
aanvoer uit het buitenland. Wekelijks wordt er vergaderd te Brussel door de voorzitters en afgevaardigden van de provinciale afdelingen onder leiding van Emile Francqui, waarbij de rantsoenen wekelijks
worden vastgesteld De Duitsers nemen een neutrale houding aan ten opzichte van het Nationaal
Hulp- en Voedingscomité en haar provinciale afdelingen.
De houding van de Duitsers is helemaal anders ten opzichte van initiatieven van het stadsbestuur om
te voorzien in de bevoorrading van producten die onvoldoende of niet worden geleverd door het
Nationaal Comité. De stad is vooral belast met de aankoop en verdeling van steenkool en
aardappelen. De aankopen gebeuren onder Duits toezicht tegen de officiële prijzen. Dit tot grote
ontevredenheid van de boeren, waardoor de sluikhandel welig tierde. Op 8 juli 1915 wordt de hele
oogst van de landbouwbevolking door de Duitsers in beslag genomen omdat de landbouwers “
onvoldoende ijver aan de dag hadden gelegd voor de komende oogst”. Voortaan bepalen de
Duitsers het rantsoen aardappelen waar iedereen over kan beschikken. Het rantsoeneringssysteem
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met aardappel-, brood- en kolen- en andere kaarten, die in om het even welke winkel kunnen
omgeruild worden is zeer gebrekkig georganiseerd en er zijn veel misbruiken. De Duitsers gaan zich
steeds meer mengen in het bevoorradingsprobleem, dat vanaf eind 1916- begin 1917 onrustwekkende proporties aanneemt. Vaak botert het niet goed tussen het Nationaal Hulp en Voedingscomité
of haar provinciale afdeling en het stadsbestuur zelf. De stad steunt een initiatief van het plaatselijke
Comité Hulp aan Noodlijdenden om vanaf februari 1916, naar voorbeeld van de Amerikaanse winkels,
een ‘eigen stadwinkel ‘op te richten aan de Cordoeaniersstraat nr. 13, het magazijn bevindt zich op de
Mallebergplaats. Bij aanvang is het de bedoeling om noodzakelijke waren die in de handel ontbreken
(vooral brood en aardappelen) en producten waarvoor in de handel te hoge prijzen worden aangerekend aan te bieden. Op 29 februari 1916 stelt het stadsbestuur hiervoor een kapitaal van 100 000
fr. ter beschikking, de stadswinkel wordt hoofdzakelijk beheerd door de gemeenteraadsleden. Geleidelijk aan wordt de stadswinkel uitgebreid met een groentewinkel aan de Sint-Jacobsstraat 51 en een
kolenwinkel in de Langerei, een stedelijke slagerij aan de Raamstraat en een melkcentrale aan de Wollestraat en in 1918 een ledermagazijn aan het Sint-Salvatorskerkhof nr. 16. Er is dus sprake van een
grote verwarring van de instellingen die zich met de bevoorrading bezig houden: de Duitse bezetter
die alle nationale producten opvordert en slechts een deel ervan ter beschikking stelt van de plaatselijke overheid, de lokale besturen en het Nationaal en het Provinciaal Hulp- en Voedingscomité.
Andere mooie initiatieven komen van het Groene Kruis van België. Zij richten eetzalen in waar ieder
betaalt naargelang het eigen vermogen. Een dergelijke refter is er bijvoorbeeld geweest in het huidige
hotel Die Swaene.
Literatuur en bronnen
Debaeke S., Brugge in de Grote Oorlog, Brugge, 2011.
Interview met P. Verbeke op woensdag 13 november 2013
Schepens L., Brugge Bezet, 1914-1918, 1940-1944. Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen,
Tielt, 1985
Brecht Demasure, Boeren, boter en bezetters Onderzoeksgids landbouw, voeding en eerste Wereldoorlog, Interfacultair centrum voor agrarische geschiedenis, Leuven, 2013
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
De Stadswinkel in de Cordoeaniersstraat 13, inventarisnummer: FO/A12748
Soepbedeling in de Gistfabriek, inventarisnummer: FO/B/5779
Locaties
Cordoeaniersstraat 13, 8000 Brugge
Dweersstraat (precieze locatie niet gekend), 8000 Brugge
Gist- en Spiritusfabriek, Komvest 43, 8000 Brugge
1.7 Vertier in Eldorado
Café Eldorado (nu café het Volkshuis), op de hoek van de Braambergstraat en de Vismarkt, is het
favoriete danslokaal van de Duitse militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn ook vaak terug te
vinden in danscafé De Kalkoven op de hoek van de Sint-Jorisstraat en de Kalkovenstraat. Om te vermijden dat het drankverbruik van de soldaten uit de hand zou lopen, legt de Duitse overheid strenge
regels op o.a. een verbod op de verkoop van alcoholische dranken aan militairen vóór 11u30,
verplichte sluitingsuren voor de herbergen, enz.
Soldaten kunnen ook terecht in het Kriegerheim in de Dweersstraat, hier zijn eetzalen ingericht voor
soldaten en onderofficieren. In de Saaihalle op de hoek van de Vlamingsstraat en de Grauwwerkersstraat bevindt zich een Matrosenheim. Het gebouw wordt door de Bruggelingen ‘De Poef ’ genoemd,
naar het Duitse woord Puff (bordeel), omdat prostituees er de Duitse officieren komen vermaken.
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De officieren van de Duitse marine hebben hun eigen casino in de kelders van het prachtige herenhuis ‘De Catulle’ op de hoek van het Fort Lapin en de Dudzeelse Steenweg. De ruime kelderverdieping wordt omgebouwd tot het clubhuis van het Marinekorps. Een marinier versiert de muren met
heroïsche muurschilderingen die het leven en de strijd op zee verheerlijken, vandaag zijn er nog steeds
sporen van de wandschilderingen te zien in de kelders.
Literatuur en bronnen
Debaeke S., Brugge in de Groote Oorlog, Brugge 2011
Schepens L., Brugge Bezet, 1914-1918, 1940-1944, Tielt, 1985
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Een zicht in de Braambergstraat, inventarisnummer: G/D321/2
Zicht op een garage in de Sint-Jorisstraat, inventarisnummer: FO/A03968
Zicht op de Saaihalle, inventarisnummer: GM/101/20
Locaties
Café Eldorado, Braambergstraat 11, 8000 Brugge
Genuese Loge, Vlamingstraat 33, 8000 Brugge
Marinekasino, huis Catullehoek Dudzeelse Steenweg en Fort Lapin, Fort Lapin 25, nu Salon Lapin
1.8 Richard Fiedler
Tijdens de Eerste Wereldoorlog maken verschillende Duitsers, wanneer zij even de tijd vinden,
aquarellen of pentekeningen over het dagelijks leven. In Brugge verblijft onder meer de student Walter
Winzer, die de bekende schaduwtekening maakt van een estaminet waar bier aan Duitse matrozen
geserveerd wordt. Daarnaast zijn ook mooie kunstwerken bewaard gebleven van soldaten zoals
Richard Fiedler. Hij heeft in Duitsland al een zekere naambekendheid als kunstenaar verworven, maar
bij het uitbreken van de oorlog komt hij bij de Duitse Kriegsmarine terecht. Toch kan Fiedler in zijn
vrije tijd pentekeningen voor An Flanderns Küste maken. Dit is een frontblad dat in Vlaanderen tussen
1916 en 1918 verschijnt als ontspanning voor het Marinekorps Flandern. Fiedler verzorgt er de
illustraties die het dagelijks leven moeten voorstellen. Daarnaast heeft hij ook zijn stempel gedrukt op
de Lisseweegse geschiedenis van herberg ‘In De Drie Koningen’, in de Groote Oorlog de refter van de
marine en tegenwoordig B&B Spaniënhof. Hij schildert er veertien, nu verdwenen, humoristische
taferelen. Het zijn huiselijke scènes van soldaten, maar ook van een verpleegster, een onderzeeboot,
een matroos, enzovoort. Richard Fiedler raakt op 16 augustus 1918 zwaargewond na een bombardement in de Katelijnestraat, waar hij op dat moment schildert. Twee dagen later sterft hij aan de
gevolgen van zijn verwondingen. Hij is begraven in Vladslo.
Literatuur en bronnen
Ballegeer J., ‘An Flanderns Küste’, in: Rond de Poldertorens, 1994, nr. 1, pp. 4-8.
Debaeke S., Brugge in de Grote Oorlog, Brugge, 2011.
Historische hoeve “De Drie Koningen” (ID: 79747), op de website van de Inventaris Onroerend Erfgoed, http://inventaris.onroerenderfgoed.be/, laatst geraadpleegd op 7 november 2013.
Ryheul J., Marinekorps Flandern. De Vlaamse kust en het hinterland tijdens de Eerste Wereldoorlog,
Erembodegem, 2010.
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Interieur van het Duitse marinekasino, Inventarisnummer: G/C307/3
Zicht in het Marinekasino, Inventarisnummer: ZB/FO/599
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Locaties
Katelijnestraat z.n., 8000 Brugge
Walram Romboudtstraat 6, 8380 Lissewege
B&B Spaniënhof, Westkapelse Steenweg 215, 8380 Dudzele
1.9 Hygiënische soldatenmeisjes
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zoeken de Duitse soldaten het gezelschap op van de plaatselijke
meisjes van plezier. Na verloop van tijd hebben de garnizoenssteden zelfs officiële Duitse legerbordelen. De Duitse militaire overheid neemt allerlei maatregelen om te vermijden dat de prostituees Duitse soldaten zouden besmetten met een venerische ziekte (= geslachtsziekte, seksueel overdraagbare
aandoening). Een besmette soldaat is immers al snel wekenlang buiten strijd. De besmette vrouwen
moeten zich officieel als prostituee laten registreren en zijn verplicht om altijd ‘den boek’ bij zich te
dragen, een gezondheidsboekje dat ze op verzoek van de overheid moeten kunnen voorleggen.
Vanaf 1915 moeten de prostituees zich laten onderzoeken op venerische ziekten in de Refuge te
Sint-Andries. De vrouwen bij wie een ‘bijzondere ziekte’ wordt vastgesteld, worden behandeld in het
Bedelaarswerkhuis in de Oude Gentweg. Er is ook een onderzoekshuis voor vrouwen met syfilis in
het door de Duitsers opgeëiste schoolgebouw Hemelsdaele aan de Wapenmakersstraat.
Literatuur en bronnen
Debaeke S., Brugge in de Groote Oorlog, Brugge 2011
Schepens L., Brugge Bezet, 1914-1918, 1940-1944, Tielt, 1985
SAB Brugge, Modern Archief, I Algemeen Bestuur, Oorlog, Duitsche bezetting, Opeischingen 19141918 (RXIIIB), Z1 XIV rek2
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Zicht in de Oude Gentweg, inventarisnummer: FO/A14301
Locaties
Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge
De Refuge, Zandstraat 144, 8210 Sint-Andries (nu een gesloten opvangcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers.)
Hemelsdaele, Wapenmakersstraat 14, 8000 Brugge
1.10 Spionage in de familie
De verdwenen Kartuizerkazerne van het 3de Regiment van de Lansiers in de Langestraat, krijgt de
naam Knapenkazerne als herinnering aan de ‘vaderlandslievende feiten en roemvolle daden’ van de familie Knapen. Op 10 augustus 1914 sneuvelt kapitein-commandant Leon Knapen in Orsmaal-Gussenhoven. Een maand later sterft zijn enige zoon Jean, onderluitenant in het zelfde eskadron als zijn vader.
Op 1 februari 1918 wordt het spionagenetwerk Knapen opgerold, opgericht door Ulysse Knapen,
gewezen luitenant van het in Brugge gevestigde 3de Regiment Lansiers. Naast Ulysse Knapen bestaat
het netwerk uit zijn echtgenote, zijn twee zonen Paul en Ulysse jr. en priester Joseph Muylle, een leraar
aan het Sint-Lodewijkscollege. Het netwerk Knapen bezorgt de geallieerden kostbare inlichtingen,
onder meer over de militaire installaties in Oostende en Zeebrugge. Die informatie wordt gebruikt bij
het organiseren van de Britse aanval in april 1918. Vader Ulysse Knapen wordt ter dood veroordeeld,
maar na tussenkomst van Marquis de Villalobar, de Spaanse gezant te Brussel, wordt zijn straf omgezet
in levenslange dwangarbeid. Hij overlijdt in 1930. Zoon Paul Knapen wordt veroordeeld tot twee jaar
opsluiting in een Duits fort. Hij overlijdt na de Wapenstilstand op 16-jarige leeftijd in het Hôpital de
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Bavière te Luik, fel verzwakt door de ontberingen tijdens zijn opsluiting. Priester Joseph Muylle wordt
eveneens gearresteerd, maar na een aantal weken weer vrijgelaten. Ulysse jr. is tijdig naar Nederland
gevlucht, van waaruit hij via Engeland Frankrijk bereikt en zich bij het Belgisch leger aanmeldt. Hij
wordt onderluitenant bij de luchtmacht en overlijdt aan de gevolgen van een vliegtuigongeval in 1924.
Literatuur en bronnen
Brochure Open Monumentendag 2013 Brigitte Beernaert (red.), ‘Het beste van 25 jaar’, Bernard
Schotte, Gouden Handstraat 6, het huis Knapen
Krantenartikel Burgerwelzijn van vrijdag 27 mei 1955 naar aanleiding van een militaire plechtigheid te
Brugge: Hulde aan de nagedachtenis van de Familie Knapen
Schepens L., Brugge Bezet, 1914-1918, 1940-1944. Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen,
Tielt, 1985.
Stadsarchief Brugge Archief Sint-Lodewijkscollege nr.5, Dorsan Reynaert, Sint-Lodewijks te Brugge
tijdens den oorlog 1914-1918
Stadsarchief Brugge, documentaire verzameling, collectie bidprentjes, herdenkingskaart Benoeming
Kazerne Knapen 22-5-1955
Stadsarchief Brugge, documentaire verzameling, collectie overlijdensberichten en collectie bidprentjes,
doodsbrief en bidprentje Ulysse Knapen senior overleden 12 juni 1930
Stadsarchief Brugge, documentaire verzameling, collectie overlijdensberichten en collectie bidprentjes,
doodsbrief Ulysse Knapen jr. overleden op 23 januari 1924, bidprentje met foto
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
De binnenplaats van de kazerne Knapen, inventarisnummer: FO/A06762
Locaties
Gedenkplaat Sint-Lodewijkscollege, Zilverstraat z.n., 8000 Brugge
Gedenkplaten aan de Militaire Kapel, Kartuizerinnenstraat 2, 8000 Brugge
Hof van Aurora, Kazernevest z.n., 8000 Brugge
Huis, Gouden Handstraat 6, 8000 Brugge
1.11 Jules Delaplace, verzetsstrijder
Jules Delaplace, gepensioneerd Opperwachtmeester bij de Rijkswacht, woont aan de Maalse
Steenweg 41 (nu 73) in Sint-Kruis. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt hij lid van de
verzetsgroep ‘Ambulants et Gendarmes’, een verzetsorganisatie die vooral uit rijkswachters bestaat.
Het spionagenetwerk wordt verraden door Jean Goffiaux en zijn echtgenote Mariette Möller. Beiden
zijn in dienst van de Duitse geheime politie en brengen door middel van infiltratie zware klappen aan
de verzetsgroepen toe. Door hun toedoen wordt Jules Delaplace in 1916 gearresteerd op verdenking
van spionage. Een Duitse krijgsraad veroordeelt hem tot de doodstraf. Jules Delaplace wordt op 8 mei
1916 gefusilleerd in de hof van Aurora samen met Charles Titeca (Sint-Michiels) en Jules De
Sloovere. Op weg naar de executiepaal vraagt Jules Delaplace aan schepen Van Robaeys van Sint-Kruis
om voor zijn vrouw en dochter te zorgen. Als men zijn handen aan de executiepaal bindt roept hij “Ik
sterf voor mijn vaderland”. Kort na de Eerste Wereldoorlog wordt door het gemeentebestuur van
Sint-Kruis de Klokstraat veranderd in Delaplacestraat. In 1948 wordt daar nog de voornaam ‘Julius’ aan
toegevoegd.
Literatuur en bronnen
Artikel in de Gazette van Brugge van 8 januari en 29 januari 1919.
Een medaille of straatnaam-erkenning voor een held, (Brugs Ommeland vzw), 2012.
Gedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers WO I (ID: 205258), op de website van de
Inventaris Onroerend Erfgoed, http://inventaris.onroerenderfgoed.be/, laatst geraadpleegd op 30 oktober 2013.
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Schepens L., Brugge Bezet, 1914-1918, 1940-1944. Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen,
Tielt, 1985.
Sint-Kruis in den Grooten Oorlog (Heemkundige Kring M. Van Coppenolle), Brugge, 2006.
Stadsarchief Brugge, Modern Archief, I. Algemeen Bestuur, 13. Aanplakbrieven Aanplakbrieven Stad
Brugge, 1916 nr. 52: Ter dood veroordeling van Jules Delaplace, Karel
Stadsarchief Brugge, Modern archief, Notulen van de zitting van het College van Burgemeester en
Schepenen van 9 mei 1916
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Zicht op de hof van Aurora, inventarisnummer: ZB/FO/549
Het Beluik der Gefusilleerden aan de Kazernevest, inventarisnummer: FO/A15003
Locaties
Hof van Aurora, Kazernevest z.n., 8000 Brugge
Oorlogsgedenkteken vervaardigd door Gustaaf Pickery, Moerkerkse Steenweg z.n., 8310 Sint-Kruis
1.12 Anne Jeanne Lowyck (Jeanne De Beir)
Anne Jeanne Lowyck ( geboren te Brugge op 5 december 1874) trouwt in 1893 met de Franse
spoorwegbediende Arthur De Beir. Het koppel verhuist naar Duinkerke en krijgt drie kinderen: Joseph,
Ghislaine en Marie. Na tien jaar huwelijk overlijdt haar echtgenoot. Om in de zorg van haar drie kinderen te voorzien, baat ze een krantenstalletje uit in het station van Duinkerke.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog biedt ze hulp aan Belgische vluchtelingen en gewonde
militairen. De stationschef van Duinkerke, Delbove, brengt haar in contact met de Franse militaire
inlichtingendienst (het Deuxième-Bureau ). Ze wordt voor een spionageopdracht via Nederland naar
Brugge gestuurd. Ze verzamelt onder andere gegevens over de Duitse duikbootbasis in de Brugse
haven. Deze informatie wordt naar Nederland gesmokkeld, waarna de informatie per postduif naar
Frankrijk wordt overgebracht. Jeanne moet heel creatief zijn om de informatie over de Nederlandse grens te smokkelen. Zo verstopt ze bijvoorbeeld een keer een korf met twee duiven onder haar
rokken. Een andere keer koopt ze een Duitse schildwacht om met 50 fr. Haar herhaalde uitstapjes
blijven niet onopgemerkt, waardoor ze op 18 oktober 1915 ter hoogte van de Foerage aan de Maalse
Steenweg te Sint-Kruis wordt gearresteerd.
Op 19 november 1915 wordt ze door ‘het Feldgericht’ (= militaire rechtbank) ter dood veroordeeld
wegens krijgsverraad, omdat ze geholpen heeft bij desertie en briefsmokkel. Het vonnis zal op 21
november worden uitgevoerd. In de hoop Jeanne tot bekentenissen te dwingen deelt men haar om
de haverklap mee dat er tot executie zal worden overgegaan en bonkt men herhaaldelijk op haar
celdeur. De toenmalige burgemeester van Brugge, Graaf Amedée Visart de Bocarmé, houdt op de dag
van de geplande executie een toespraak op de begraafplaats van Steenbrugge, ter gelegenheid van de
inhuldiging van de begraafplaats voor Duitse militairen. Hij slaagt erin om de Duitse plaatscommandant
von Schröder te vermurwen en verkrijgt uitstel van executie. Daardoor kan een
genadecampagne op gang komen en uiteindelijk wordt haar doodvonnis omgezet in een gevangenisstraf. Op 24 februari 1916 wordt Jeanne naar Duitsland gebracht waar ze 33 maanden in verschillende kampen vastzit. Ze wordt bevrijd op 10 november 1918. Na de oorlog keert Jeanne naar Brugge
terug, waar ze een hotel uitbaat aan de Sint-Annarei. Dit hotel is bij Britse toeristen zeer populair.
Ze schrijft ook een boek over haar belevenissen als spionne: In the Eagle’s Claws.
Literatuur en bronnen
De Beir J., In the Eagle’s Claws, Charleston, 2010.
De Weerdt D., De vrouwen van de Eerste Wereldoorlog, Gent/Brussel, 1990.
Een medaille of straatnaam-erkenning voor een held, (Brugs Ommeland vzw), 2012.
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Laatclassicistisch herenhuis van 1855 (ID: 83451), op de website van de Inventaris Onroerend Erfgoed,
http://inventaris.onroerenderfgoed.be/, laatst geraadpleegd op 7 november 2013.
Schepens L., Brugge Bezet, 1914-1918, 1940-1944. Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen,
Tielt, 1985.
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Sint-Annarei 18, inventarisnummer: FO/A10881
Locaties
Sint-Annarei 18, 8000 Brugge
1.13 Kapitein Fryatt en de hof van Aurora
Charles A. Fryatt is een Engelse kapitein op het stoomschip ‘SS Brussels’, eigendom van de ‘Great
Eastern Railway Company’. Vanuit Harwich vaart Fryatt met zijn schip naar Rotterdam. Wanneer hij op
2 maart 1915 terug naar Nederland reist, ziet hij voor hem een U-boot liggen. Fryatt slaagt er in om
zichzigzaggend een weg naar Rotterdam te banen. Op 28 maart van datzelfde jaar gebeurt hetzelfde,
maar nu geeft de kapitein gas en ramt de duikboot. Door zijn stoutmoedigheid krijgt hij dan ook de
naam ‘pirate dodger’.
Een jaar later, op 22 juni 1916, wordt Charles door enkele Duitse torpedobootjagers verplicht naar
Zeebrugge door te varen. Hij heeft een grote hoeveelheid kanaries aan boord en dat vindt men wel
vreemd. Na aankomst wordt hij met zijn entourage naar het Brugse marinecasino gestuurd en later
naar een kamp in Duitsland. Helaas komen ze in het laatste kamp snel te weten dat hij diegene is die
eerder de U-boot geramd heeft. Op 27 juli al, wordt hij in Brugge voor de krijgsraad gebracht en een
uur later wordt hij in het Beluik van de Gefusilleerden om het leven gebracht. Pas een dag later krijgt
de bevolking te horen dat Fryatt geëxecuteerd is. Na zijn terechtstelling wordt hij op de Stedelijke
Begraafplaats begraven. In 1919 graaft men de stoffelijke resten op en wordt hij, gevolgd door een
erestoet, naar het Provinciaal Hof gebracht. Na de laatste groet keert het lichaam van Fryatt terug
naar Groot-Brittannië.
Literatuur en bronnen
Andriessen J., ‘Facetten van de Britse blokkade van de Noordzee tijdens de Eerste Wereldoorlog: de
terechtstelling van kapitein Fryatt’, In: Marineblad, jg. 101, nr. 5, 1991.
Dedeurwaerder J., ‘Kapitain Fryatt’, in: Brugse Gidsenkroniek, jg. 39, 2006, pp. 6-10.
Leonard A.G.K., ‘Captain Charles Fryatt: “Pirate Dodger” Hero of World War I’, in: Journal of the Southampton Local History Forum, nr 18, 2011, pp. 19-28.
Ryheul J., Marinekorps Flandern. De Vlaamse kust en het hinterland tijdens de Eerste Wereldoorlog,
Erembodegem, 2010.
Verbeke P., ‘De terechtstelling van Captain Fryatt in 1916’, in: De grote oorlog: kroniek 1914-1918:
essays over de eerste wereldoorlog, Soesterberg, 2002.
White M.G., Captain Fryatt. Patriot or Pirate, s.l., 2005.
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Gezonken SS. Brussels in de haven van Zeebrugge, inventarisnummer: FO/A20823
Graf van Fryatt op de Stedelijke begraafplaats te Assebroek, inventarisnummer: FO/A08441
Herdenkzuil voor Fryatt, inventarisnummer: FO/A00300
Opgraving stoffelijk overschot op begraafplaats van Assebroek, inventarisnummer: G/C273/4
Postkaart met afbeelding van Fryatt links en rechts de S.S. Brussels, inventarisnummer: FO/A05453
Rouwstoet voor Kapitein Fryatt, inventarisnummer: G/C273/5
Stoffelijk overschot in Provinciaal Hof, inventarisnummer G/C273/6
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Locaties
Hof van Aurora, Kazernevest z.n., 8000 Brugge
Provinciaal Hof, Markt 3, 8000 Brugge
Stedelijke begraafplaats z.n., 8310 Steenbrugge Brugge
1.14 Reinold ‘Raymond’ Haesebrouck
Reinold Haesebrouck, beter gekend als Raymond, is geboren te Sint-Michiels op 5 oktober 1892. In
1912 wordt hij opgeroepen voor zijn legerdienst bij het 3de Regiment Lansiers te Brugge. Kort voor
het einde van zijn legerdienst breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Raymond zit tijdens de loopgravenoorlog met zijn eenheid nabij Diksmuide. Op 24 oktober 1917 is hij met een paar strijdmakkers op
patrouille om een vijandelijke stelling te verkennen. Ze komen in een spervuur van granaten terecht.
Vele soldaten worden geraakt. Raymond kruipt terug naar zijn stelling om verslag uit te brengen en
keert daarna terug om een gekwetste vriend te helpen. Plotseling worden ze opnieuw bestookt en
Raymond krijgt granaatscherven in zijn gezicht. Hij verliest hierbij zijn rechteroog, maar door een ontsteking verliest hij eveneens het zicht in zijn linkeroog. Wanneer de Belgische overheid in 1922 beslist
om aan de voet van de Congreskolom in Brussel een Onbekende Soldaat te begraven, krijgt Raymond
Haesebrouck op verzoek van koning Albert I de eer om uit vijf kisten met elk een niet-geïdentificeerd
lichaam van een soldaat, de kist van de Onbekende Soldaat aan te duiden. Deze plechtigheid vindt
plaats op 10 november 1922 in het station van Brugge (toen nog op ‘t Zand). De gekozen kist wordt
de volgende dag met de trein naar Brussel vervoerd. Raymond Haesebrouck zal de rest van zijn leven
in Assebroek wonen. Hij overlijdt er op 25 augustus 1951 en is begraven op de Gemeentelijke begraafplaats te Oostkamp.
Literatuur en bronnen
D’hondt J., ‘De schenking Raymond Haesebrouck’, in: Archiefleven, jg. 20 nr. 3.
Een medaille of straatnaam-erkenning voor een held, (Brugs Ommeland vzw), 2012.
Stadsarchief Brugge, Schenking R. Haesebrouck
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Plechtigheid der keus van den onbekende soldaat, inventarisnummer: ALB/35/001
Plechtigheid der keus van den onbekenden soldaat, inventarisnummer: ALB/35/013
Plechtigheid der keus van den onbekenden soldaat, inventarisnummer: ALB/35/005
Locaties
Wantestraat 82 (nu 86), 8310 Assebroek Brugge
’t Zand (voormalige locatie station Brugge), 8000 Brugge
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2. Plekken
2.1 De Brugse achterhaven als ankerpunt in de marine-oorlog, Lodewijk
Coiseaukaai Brugge
Brugge is zeer strategisch gelegen, in een driehoek met de satelliethavens van Oostende en Zeebrugge. Het is de Duitsers niet ontgaan dat de binnenhaven, de huidige Lodewijk Coiseaukaai, een goede
verbinding heeft met de gloednieuwe haven in Zeebrugge. Zo goed als ongeschonden kunnen ze
deze haven ‘overnemen’ en bouwen het in zeer korte tijd volledig om tot een indrukwekkend bolwerk. Deze oorlogsmarinebasis, door de Duitsers ‘Kaiserliche Werffe’ genoemd, wordt ingericht door
het Marinekorps Flandern onder leiding van admiraal von Schröder. Het Marinekorps bouwt in een
tijdspanne van nog geen vier jaar een fantastisch complex van gebouwen en oorlogsbunkers in
gewapend beton, onderhouds-, montage- en herstellingswerkplaatsen voor schepen en duikboten en
bevoorradingsdepots voor brandstof en munitie. Het havencomplex is zeer modern ingericht met
onder andere over de ganse lengte van de haven een verlichtingsnetwerk. De Brugse achterhaven
wordt voorzien van acht grote en drie kleinere dokken. Vooral de acht grote droge drijfdokken van
50 tot 200 meter lang springen in het oog. Deze vlottende dokken worden in Duitsland gebouwd en
in geprefabriceerde stukken per spoor naar Brugge verzonden om daar te worden gemonteerd. De
drijfdokken worden gebruikt als herstellingswerkplaats voor onderzeeboten en zeeschepen. De eerste
kleine onderzeeboten worden in Duitsland gedemonteerd en vanuit de Duitse oorlogshaven Kiel naar
Hoboken overgebracht. In Hoboken worden de duikboten opnieuw in elkaar gezet, om ten slotte via
de binnenkanalen naar Brugge te worden gebracht. Deze duikboten zijn maximum 27 meter lang en
wegen 125 ton. Van april tot oktober 1915 boren zij 140 grote en kleine geallieerde schepen de grond
in. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft deze U-bootbasis die vanuit Brugge in volle zee opereert, in
totaal 2554 schepen tot zinken gebracht. Hierbij gaat één derde van de totale koopvaardijvloot ten
onder.
De constructie van deze bunkers, gebouwen, dokken, enz. wordt uitgevoerd door private Duitse
bouwondernemingen met Duitse specialisten geholpen door duizenden opgeëiste werkkrachten uit
Brugge, Sint-Andries, Oostkamp en Varsenare. Er worden niet minder dan 14000 mensen ingezet,
waarvan minstens 4000 Bruggelingen. Als de Duitsers zich in 1918 terugtrekken vernietigen ze grotendeels de haveninstallatie en de achtergebleven schepen.
Literatuur en bronnen
Debaeke S., Brugge in de Grote Oorlog, Brugge, 2011.
Gesprek met Patrick Verbeke op 13 november 2013
Schepens L., Brugge Bezet, 1914-1918, 1940-1944. Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen,
Tielt, 1985.
Vermeersch V. (red.), Brugge en de zee, Antwerpen, 1982. Bronnen en literatuur
Keukeleire A., De geschiedenis van de haven van Brugge tijdens de Eerste Wereldoorlog en haar herstel tijdens de jaren 1917-1920, (Brugs Ommeland vzw), 1978, jg. 18, nr. 2.
Stadsarchief Brugge, schenking Keukeleire
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Collectie Stadsarchief Brugge, Zicht op een oorlogsbunker voor Duitse duikboten in de Brugse(achter)haven, inventarisnummer: FO/A14300
Collectie Stadsarchief Brugge, Zicht op een U-bootbunker in de Brugse (achter)haven, inventarisnummer:G/C271/5
Locaties
Binnenweg 4, 8000 Brugge
Lodewijk Coiseaukaai z.n., 8000 Brugge
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2.2 De haven van Zeebrugge
Net zoals de haven van Brugge is ook deze zeehaven een ware vesting. Een boogvormige pier omarmt de havenmond. Deze havendam vormt ook een bescherming voor de monding van het kanaal
Brugge-Zeebrugge die daar vlak achter ligt. Deze dam of ‘Mole’ is meer dan twee kilometer lang. Het
uiteinde van de ‘Mole’ is een smal stuk van 240 meter, dat uitloopt op de vuurtoren. Hierop staat een
serie batterijen* die de hele haven moet beschermen.
Op de westelijke kant van de havendam staan de vliegtuighangars van het Seeflugstation Flandern I.
Begin 1916 beschikken de Duitsers over twaalf watervliegtuigen, waarmee ze regelmatig bombardementen uitvoeren. Aan de oostelijke kant bevindt zich een grote ‘Kragunterstand’, een grote betonnen
kraag die gebruikt wordt als schuilplaats voor U-boten in geval van vijandelijke bombardementen of
korte ‘stops’.
In de ’Darze’ (insteekplaats voor boten) in de achterhaven van Zeebrugge staat een enorme bunker
die echter veel minder gesofisticeerd is dan die in Brugge. Er is een  spoorwegverbinding voorzien die
tot aan de havendam loopt, wat de aanvoer van munitie, materiaal en voorraden moet vereenvoudigen.
Literatuur en bronnen
Elie Bilé/ Eduard Trips, Zeebrugge een haven in de branding, Brugsch Handelsblad, 1970
James W. Stock, Zeebrugge en Oostende 1918, 1979, Antwerpen (oorspronkelijke titel Zeebrugge and
Ostend)
Ryheul J., Marinekorps Flandern. De Vlaamse kust en het hinterland tijdens de Eerste Wereldoorlog,
Erembodegem, 2010
TV-reeks Publiek Geheim Canvas: Raid op Zeebrugge, nog te bekijken op you tube: http://www.youtube.com/watch?v=FMXrlJWTjEs
Vermeersch V. (red.), Brugge en de zee, Antwerpen, 1982, Carlos Vlaeminck, De havens van Brugge en
Zeebrugge tijdens beide wereldoorlogen p. 235-259
Vermeersch V. (red.), Brugge en de zee, Antwerpen, 1982, Th. Vandercruysse, Monumenten en oorlogsherinneringen p. 260-261.
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Luchtfoto Zeebrugge 1918, inventarisnummer: BRU001023455
Zicht op de bres in de havendam te Zeebrugge, inventarisnummer: ZB/FO/224
Zicht op de door de Eerste Wereldoorlog geteisterde Sint-Donaaskerk, inventarisnummer: FO/
A17149
Zicht op het Duits militair kerkhof te Zeebrugge, inventarisnummer: ZB/FO/253
Locaties
Gedenksteen met kruis voor de militaire slachtoffers van Wereldoorlog I en II, Sint-Donaaskerkstraat
z.n., 8380 Zeebrugge Brugge
Gedenkteken voor St. George’s Day, St. George’s Day-Wandeling, 8380 Zeebrugge Brugge
Militaire begraafplaats voor Britse en Duitse slachtoffers van Wereldoorlog I, Sint-Donaaskerkstraat
z.n., 8380 Zeebrugge Brugge
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2.3 De defensieve Hollandstellung*
In de zomer van 1916 onderzoekt het Britse leger een mogelijke aanval aan de monding van de
Westerschelde. Dit komt de Duitsers ter ore en zij bouwen vanaf het najaar 1916 een netwerk van
defensieve bunkers uit, de ‘Hollandstellung’ genaamd. Deze gordel wordt strategisch geplaatst langs de
Nederlandse grens vanaf de Noordzee tot aan Antwerpen. Het zijn vooral personeelsbunkers, met
één of meerdere schildwachten. Daartussen, dichter bij de grens, worden dan nog eens grote gevechtsbunkers geplaatst.
Voor dergelijke infrastructuurwerken zijn veel arbeiders nodig. Men maakt vaak, en graag, gebruik van
krijgsgevangenen. Zij zijn vooral van Russische of Italiaanse afkomst. De Italianen worden het slechtst
behandeld. Italië is immers middenin de oorlog van kamp veranderd en heeft zich bij de geallieerden
gevoegd. Uiteraard worden ook arbeiders uit de lokale bevolking gerekruteerd.
Literatuur en bronnen
Gesprek met Patrick Verbeke op 13 november 2013.
2.4 Hof van Aurora, Kazernevest, Z.N.
De hof wordt genoemd naar een voormalig kasteeltje in de buurt. Daar was een tijdlang de maatschappij ‘Aurore’ gevestigd. Om de kazerne uit te breiden wordt het kasteel op het einde van de 19de
eeuw met de grond gelijk gemaakt. Op deze plaats worden tijdens de Eerste Wereldoorlog terechtstellingen voltrokken. Het zijn executies van spionnen en smokkelaars die door de Duitse bezetting als
dissident worden beschouwd. Om die reden wordt de plek het Beluik der Gefusilleerden genoemd.
Er laten dertien mensen het leven, omdat zij ‘actief hulp hebben geboden aan de tegenstander’: August
Sucaud, Albert Achtergael, René Van Eecke, Louis Van Eecke, Emiel Van Verdeghem, Prudent De
Wispelaere, Ferdinand Slock, Jules Delaplace, Charles Titeca, Jules Desloovere, Charles Fryatt, Abel
Rivière en Leopold Brion.
Onder leiding van gouverneur Janssens de Bisthoven wordt er onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog
een comité opgericht ter herinrichting van de hof. Het moet een plek worden die de Grote Oorlog
op een gepaste manier herdenkt. Stadsarchitect Salmon tekent de plannen.
De executiemuur wordt bewaard en daarvoor komen witstenen zuiltjes met opschrift. Naast de zuiltjes komt er een, nu verdwenen, gedenksteen gesponsord door de Brugse scholen. De hof zelf wordt
ingericht met subsidies van de Stad Brugge en een gift van de Great Eastern Railway Company, waar
Fryatt in dienst was. De hof wordt op 7 mei 1922 ingewijd, geheel in stijl met een optocht door de
stad met een vertegenwoordiging van prominenten.
De muur waarin oorspronkelijk kogelgaten zichtbaar waren, wordt in 1938 vervangen. Op het einde
van de jaren ’70 breekt men de kazerne af om plaats te maken voor het huidige justitiegebouw.
Literatuur en bronnen
Beluik der Gefusilleerden (ID: 205254), op de website van de Inventaris Onroerend Erfgoed, http://
inventaris.onroerenderfgoed.be/, laatst geraadpleegd op 31 oktober 2013.
Velghe E. (red.), Op oorlogspad in Brugge. Een themawandeling gekoppeld aan 2 tentoonstellingen,
Brugge, 2001.
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2.5 De Belgische militaire begraafplaats, Steenbrugge
Het militaire perk bevindt zich in de noordoostelijke hoek van de stedelijke begraafplaats van Brugge
(Steenbrugge), ten oosten van de hoofdingang en heeft een oppervlakte van ongeveer 50 are.
Tegenwoordig liggen hier 611 militaire doden individueel begraven, waarvan 523 geïdentificeerde en
15 niet-geïdentificeerde Belgen en één Brit uit de Eerste Wereldoorlog. 442 Belgen zijn overleden
tijdens bevrijdingsoffensief* van 1918 en vijftig na de oorlog. Uit Wereldoorlog II zijn er 86 geïdentificeerde en twee niet-geïdentificeerde Belgen. Ze liggen niet gegroepeerd volgens jaartal, wat aantoont
dat het hier om herbegraving en/of hergroeperingen gaat. Verder liggen op de stedelijke begraafplaats
vlakbij de Belgische militaire begraafplaats ook nog een aantal burgerslachtoffers van bombardementen op de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog en enkele verzetslieden.
Oorspronkelijk was er ook een Duits militair kerkhof het ‘Ehrenfriedhof ‘dat in de jaren vijftig is
verdwenen. Tijdens de bezetting van Brugge worden hier meer dan 800 Duitse militaire doden
bijgezet. Al vanaf eind december 1914 is er een aparte zone voor Duitse graven. Het hoge aantal
Duitse graven is te verklaren door de aanwezigheid van drie belangrijke Marine Kriegslazarette in
Brugge. Op zondag 21 november 1915 vindt de officiële inhuldiging plaats in aanwezigheid van
admiraal von Schröder en ruim 400 Duitse officieren en soldaten, ook burgemeester Visart de
Bocarmé en twee schepenen zijn present. De burgemeester maakt van de gelegenheid gebruik om bij
admiraal von Schröder uitstel van executie te vragen voor Anna Lowyck (Jeanne de Beir). Er wordt
een gedenksteen onthuld ter ere van de hier begraven Duitse soldaten en officieren; een granieten
monoliet (rotsblok) van acht ton met een Duitse inscriptie. Na de oorlog wordt de steen door de
Bruggelingen smalend “de kei van het Duutsch kerkhof ” genoemd. Vanaf juni 1956 worden alle Duitse
doden ontgraven en herbegraven op de Duitse militaire begraafplaats van Vladslo. Ook de monoliet
wordt in 1966 verwijderd. Na jaren getouwtrek tussen voor- en tegenstanders van de gedenksteen,
wordt pas in 1984 beslist om de monoliet terug over te brengen naar de stedelijke begraafplaats.
Deze merkwaardige gedenksteen bevindt zich nu rechts van de hoofdingang vlakbij het lapidarium.
Literatuur en bronnen
Belgische militaire begraafplaats (Steenbrugge - WOI-WOII) (ID: 1481), op de website van de Inventaris Onroerend Erfgoed, http://inventaris.onroerenderfgoed.be/, laatst geraadpleegd op 28 november
2013.
Degrande V., Assebroek 1914-1918. Vier jaar Duitse bezetting, Brugge, 2014 (ter perse)
Afbeeldingen beeldbankbrugge.be
Collectie Stadsarchief Brugge Zicht op het stedelijk kerkhof Inventarisnummer: FO/A00305
Collectie Stadsarchief Brugge Zicht op het stedelijk kerkhof, graven Duitse soldaten FO/A00311
Locatie
Centrale Begraafplaats, Assebroek (Steenbrugge), Kleine Kerkhofstraat
2.6 De militaire kapel
De Brugse Militaire Kring is een niet-militaire vereniging die tussen 1856 en 1974 de soldaten in de
regio van ontspanningsmogelijkheden voorziet. Deze organisatie neemt in 1893 de voormalige Kartuizerinnenkerk in gebruik als Militaire Kapel.
Na de Eerste Wereldoorlog worden in elke gemeente gedenktekens voor de oorlogsslachtoffers
opgericht. In Brugge heerst hierover lange tijd onenigheid, tot de Brugse Militaire Kring - onder impuls
van aalmoezenier Dumon - met een voorstel op de proppen komt.
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Aan de buitenkant hangen gedenkplaten met namen van oorlogsslachtoffers. Op deze zeven witmarmeren
gedenkplaten staan de namen gegrift van 746 Bruggelingen (de randgemeentes niet meegerekend) die in de
twee wereldoorlogen het leven lieten.
Het monument bestaat uit een kapel met een crypte, waarin een graftombe staat met een beeld van een
gesneuvelde soldaat, de zeven gedenkplaten aan de buitenmuur en de praalboog aan de ingang van de Kartuizerinnenstraat. Het monument wordt in 1927 onthuld en door prins (later koning) Leopold omschreven als ‘’t
schoonste monument van België’.
De crypte onder het koor toont een indrukwekkende sarcofaag. Het is aalmoezenier Nobels die de liggende
figuur met de gelaatstrekken van korporaal Donat Spiers geboetseerd heeft. Spiers is aan het front een graag
geziene man, want hij speelt mee in talloze soldatenrevues. Zo is zijn vertolking van ‘Fientje’ in het stuk ‘Ontploft’ legendarisch. Hij sterft in de armen van aalmoezenier Nobels op 9 augustus 1918.
Literatuur en bronnen
Beernaert B., Open Monumentendag 2013. Het beste van 25 jaar, Brugge, 2013.
Schepens L., Brugge Bezet, 1914-1918, 1940-1944. Het leven in een stad tijdens twee Wereldoorlogen, Tielt,
1985.
Velghe E. (red.), Op oorlogspad in Brugge. Een themawandeling gekoppeld aan 2 tentoonstellingen, Brugge,
2001

WOI
Voorbeeldlessen

Als annex bij deze bundel vind je 10 pdf-documenten met 10 uitgewerkte voorbeeldlessen
(met bijlagen) rond diverse deelthema’s. Er zijn 5 historische en 5 reflectieve lessen.
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I. HISTORISCHE LESSEN
De historische lessen zijn verbonden aan erfgoededucatie. Door het uitdiepen van een bepaald
thema wordt een tijdsbeeld geschept.
I.1. Oorlogsstrategie op en onder water
I.2. Voedselgebrek en honger
I.3. Vrije tijd en wederzijds contact
I.4. School
I.5. Nieuwe regels

II. REFLECTIEVE LESSEN
De reflectieve lessen hebben raakpunten met vredesopvoeding, mensenrechteneducatie en burgerschapseducatie. Deze lessen zetten de leerlingen ertoe aan om – vertrekkend vanuit de Brugse
verhalen uit WOI - te reflecteren over de universele problematiek van oorlog en vrede. Bij de
behandeling van de thema’s worden dan ook parallellen getrokken met hedendaagse conflictsituaties.
II.1. Vluchtelingen
II.2. Vriend of vijand?
II.3. Geweld en rechtspraak in oorlogstijd
II.4. Verwerking via kunst
II.5. Nooit meer oorlog?
De werkvormen bij de voorbeeldlessen zijn bedacht met een bepaalde leeftijdsgroep in het achterhoofd, maar vaak zijn ze - mits enige aanpassing - ook bruikbaar voor andere leeftijdsgroepen.
Bekijk dus zeker de les over een bepaald thema dat je wil behandelen in de klas, ook wanneer deze
les niet specifiek voor de leeftijd van jouw leerlingen ontwikkeld werd.
GRAAD
2de graad B.O.
3de graad B.O.
1ste graad S.O.
2de graad S.O.
3de graad S.O.

HISTORISCHE LES
Voedselgebrek en honger
Nieuwe regels
School
Dagelijks leven in een bezette
stad
Oorlogsstrategie op en onder
water

REFLECTIEVE LES
Vluchtelingen
Vriend of vijand?
Verwerking via kunst
Nooit meer oorlog
Geweld en rechtspraak in
oorlogstijd

In de uitgeschreven lessen staat telkens vermeld welke eindtermen er beoogd worden met de les en
welke informatie uit de bundel je best doorneemt als voorbereiding.
Bij elke les vind je in bijlage ook het bijhorende lesmateriaal (beeldmateriaal ter illustratie, spelkaarten,
invulfiches voor leerlingen etc.).
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WO
I
Tips & tricks

1. Projecten
1.1 In de klas
Erfgoedcel Terf
Via de website ‘Kinderen in bezet gebied’ kunnen kinderen op een interactieve manier iets bijleren
over het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er zijn verschillende ingangen om de site te
ontdekken. Op de kaart kan er gezocht worden naar de eigen gemeente. Via personen kan je getuigenissen van kinderen lezen. De thema’s maken het dagelijks leven tijdens de oorlog tastbaar en de tijdslijn geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in verschillende regio’s. Daarnaast komen
de kinderen in contact met de oorlog vandaag.
Voor wie? 3de graad basisonderwijs – 1ste graad secundair onderwijs
Info? www.kindereninbezetgebied.be
In Flanders Fields
Het initiatief ‘De Namenlijst’ zoekt slachtoffers van WOI op het Belgisch grondgebied, zowel burgers
als militairen, ongeacht de nationaliteit. In 2013-2014 wordt de focus gelegd op de Belgische burgerslachtoffers. Men start vanuit de feitelijke gegevens op oorlogsmonumenten en gaat ermee aan de slag
om informatie te verzamelen per slachtoffer in lokale bibliotheken, heemkundige kringen, en zo meer.
Voor wie? Secundair onderwijs
Info? www.inflandersfields.be
Provincie West-Vlaanderen
De provincie West-Vlaanderen biedt een webquest aan die leerlingen en leerkrachten via het internet
laat kennismaken met de Eerste Wereldoorlog. De zoektocht loopt langs getuigenissen van zes mensen die de oorlog zelf meemaakten, elk met een eigen verhaal en elk met eigen vragen. Toch vertellen
ze niet het hele verhaal van de oorlog. Daarom wordt ook een korte inleiding gegeven.
Voor wie? 2de en 3de graad basisonderwijs
Info? www.nooitmeeroorlog.be
Een tweede initiatief van de Provincie West-Vlaanderen is eerder voor jonge kinderen bedoeld. De
provincie liet ‘Kleine Sam’ ontwikkelen, een vredeskoffer rond de Eerste Wereldoorlog voor het Basisonderwijs. Aan de hand van verhalen komen de leerlingen in aanraking met de oorlog.
Voor wie? 2de en 3de graad basisonderwijs – 1ste graad secundair onderwijs
Info? www.west-vlaanderen.be
Ook van de provincie is het ganzenbordspel rond Wereldoorlog I. Via dagboekfragmenten van een
zekere Jerome Seynhaeve beelden de leerlingen zich in hoe het leven tijdens de Groote Oorlog aan
het front was. Dankzij de dobbelstenen geraak je steeds verder in het verhaal, zoals je een klassiek
ganzenbordsysteem verwacht.
Voor wie? Basisonderwijs
Info? www.west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be/genieten/vrijetijd/cultuur/advies/oorlog_vrede/Pages/vredeseducatie.aspx
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1.2 Uit met de klas
In Flanders Fields
In Flanders Fields heeft een educatief pakket samengesteld voor het hoger secundair onderwijs. Het
is eerst en vooral de bedoeling om de jongeren voor te bereiden op een rondleiding in het museum.
Daarnaast wordt ook een inleiding aangeboden over de Westhoek zelf.
Voor wie? 3de graad secundair onderwijs
Info? www.inflandersfields.be
http://www.inflandersfields.be/images/filelib/Opmeducpakket2012nl_380.pdf
Er werd ook een educatief pakket ontwikkeld voor het basisonderwijs. Onder de naam ‘Het droommuseum van Dre’ kan de bundel gedownload worden. Opnieuw is het de bedoeling om de leerlingen,
in een aangepaste stijl, voor te bereiden op een bezoekje aan het museum.
Voor wie? 2de en 3de graad basisonderwijs
Info? www.inflandersfields.be
http://www.inflandersfields.be/images/filelib/educpakket2012lager_394.pdf
Het In Flanders Fields Museum organiseert cursussen met aansluitende workshops voor kinderen die
meer willen weten over het dagelijks leven in de Eerste Wereldoorlog. Hoe leefden de mensen? Hoe
was het in de Westhoek? In de workshop krijg je antwoord op deze vragen en maak je kennis met 15
historische personages en hun oorlogsbelevingen.
Voor wie? Basisonderwijs en secundair onderwijs
Info? www.inflandersfields.be
Een tweede educatieve cursus ‘In de voetsporen van … De Groote Oorlog’ toont de kinderen eerst
via een cd-rom en daarna in het landschap de getuigen en sporen van de oorlog. Volg het leven van
onder meer John Gamble of Achiel Van Walleghem en ontdek welk verhaal zij jullie willen vertellen.
Voor wie? 2de en 3de graad basisonderwijs en secundair onderwijs
Info? www.inflandersfields.be
Tumult vzw
Om de deelnemers in contact te brengen met het echte leven in de eigen gemeente tijdens de
Groote Oorlog ontwikkelde Tumult Dilemma 14/18. Het is een actief inleefspel met opdrachten en
dilemma’s. De groepjes kunnen er voedselbonnen inzamelen waarmee ze bijvoorbeeld een vieruurtje
betalen. Tegelijk verhoogt de kans om te sterven wanneer risico’s genomen worden. Het is een spannend spel waarmee je de hele middag zoet bent.
Voor wie? 1ste en 2de graad secundair onderwijs
Info? www.tumtult.be
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2. Documentaires
2.1 Algemene website WOI: http://www.wo1.be
Deze website is onontbeerlijk wanneer je meer wilt weten over Wereldoorlog I. Via een knop kan
je op een interactieve manier de slagen aan het IJzerfront en het Ieperfront terugvinden. Via de knop
‘Open info’ wordt er bij elke verandering op de kaart extra uitleg gegeven.
2.2 Aflevering uit Canvasreeks ‘Publiek Geheim’ over Raid op Zeebrugge:
http://www.youtube.com/watch?v=FMXrlJWTjEs
Deze aflevering van de serie ‘Publiek Geheim’ vertelt het verhaal van de raid op Zeebrugge. De hedendaagse overblijfselen vormen het aanknopingspunt voor de uiteenzetting. Het betreft een deel van
de ‘Mole’, een muur gebouwd tussen 1895 en 1907, die deel uitmaakte van de grootste kunstmatige
haven die toen bestond. Een vuurtoren moest de schepen de weg wijzen.
In het begin van de 20ste eeuw was de Britse zeemacht oppermachtig, iets waar de Duitsers jaloers op
waren. Bij de bezetting van Brugge nam het Marinekorps Flandern Zeebrugge in. Op die manier kon
men de Britse handelsschepen onderscheppen en controle over de zee krijgen. In de achterhaven van
Brugge.
26min38
2.3 Documentairereeks Canvas over WOI: http://www.canvas.be/programmas/niets-zwart-wit/9df36464-2e47-4138-83b4-7bfd3e48e9f8#panel-epi
Documentaire-reeks over de Eerste Wereldoorlog. Elke aflevering volgt één persoon die wordt meegesleurd in de surreële werkelijkheid van de oorlog.
Aflevering 1: Georg Schmit
Georg Schmit verlaat eind juli 1914 zijn vrouw en twee kinderen. Hij vecht in Vlaanderen en in Polen.
En uiteindelijk komt hij in de loopgravenoorlog terecht. Hij logeert bijna twee jaar bij een Vlaams gezin.
Hij is de bezetter in een vreemd land. Net als vele Duitsers gelooft hij in de rechtvaardigheid van de
oorlog, maar terwijl de jaren aan het front elkaar opvolgen en de oorlog steeds smeriger wordt, verliest hij zijn geloof in God, keizer en Duitsland.
Aflevering 2: Karel Vermeulen
Karel Vermeulen woont al tien jaar in Amerika. Hij heeft zijn ‘American Dream’ gerealiseerd. Karel is tot
Amerikaan genaturaliseerd, getrouwd, heeft een kind en verdient als bedrijfsleider zijn brood met een
nieuwe technologie: het aanleggen van ondergrondse telefoonkabels. Maar dan breekt de oorlog uit
en wordt Karel heen en weer geslingerd tussen zijn oude en zijn nieuwe vaderland.
50min
2.4 Fragment over 11 november en herdenking WOI op lied
‘Duizend soldaten’: http://www.youtube.com/watch?v=FaTGICnM7bc
In dit korte fragment over 11 november en de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, wordt een
aaneenschakeling getoond van afbeeldingen op het liedje ‘Duizend Soldaten’ van Willem Vermandere.
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als ge van ze leven in de westhoek passeert
deur regen en noorderwinden
keert onze den tijd als g’ alhier passeert
den oorlog ga j’ hier were vinden
ja ‘t is den oorlog da ‘j hier were vindt
en ‘t graf van duizend soldaten
altijd iemands vader altijd iemands kind
nu doodstil en godverlaten
laat de bomen nu maar zwijgen en dat ‘t gras niets verteld
en de wind moet ‘t ook maar nie zingen
dat julder’n dood tot niets hè geteld
dat waren al te schik’lijke dingen
zeg ‘t gaat al goed der is welvaart in ‘t land
en de vrede ligt vast in de wetten
we maken wel wapens maar met veel meer verstand
maar just om den oorlog te beletten
en grote raketten atoom in den top
we meugen toch experimenteren
we mikken wel ne keer naar mekaar zijne kop
maar just om ons ‘t amuseren
als ge van ze leven in de westhoek passeert
deur regen en noorderwinden
keert omme den tijd als g’ alhier passeert
den oorlog ga j’ hier were vinden
ja ‘t is den oorlog da ‘j hier were vindt
en ‘t graf van duizend soldaten
altijd iemands vader altijd iemands kind
duizend en duizend soldaten
duizend en duizend soldaten
duizend en duizend soldaten
4min23
2.5 Documentairereeks ‘Ten Oorlog’: https://www.youtube.com/watch?v=ftWuR_-IZ0E
‘Ten Oorlog’ is een documentaire die een algemeen beeld geeft over de Eerste Wereldoorlog. Hoe
was het bij aanvang met Duitsland gesteld? Wat was hun beweegreden om een oorlog te starten?
Was de moord in Sarajevo effectief de aanleiding?
De ingewikkelde samenwerkingsverbanden worden op een duidelijke manier uit de doeken gedaan.
Men biedt aandacht aan het toenmalige patriottisme en het ‘back home by Christmas’-idee. Het Von
Schlieffen-plan was niet gelukt en men verkeerde vier jaar lang in oorlog. De vrouwen namen mannentaken over en werkten op het land en in de fabrieken. Er was schaarste, alles was duurder, maar
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om de mensen te blijven motiveren werd propaganda van de vijand als ‘gruwelijk monster’ ter perse
gelegd. Het was een stellingoorlog die aan de Somme op 1 dag 20 000 doden maakte en 35 000
gewonden, maar bovenal was het één uitputtingsslag door regen en kou.
14min44
2.6 Nederlands educatief programma voor kinderen ‘Het Klokhuis’ over
WOI: http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20
geschiedenis/Eerste+Wereldoorlog
Het Klokhuis is een Nederlands programma voor leergierige kinderen. In deze aflevering wordt er
ingezoomd op de Eerste Wereldoorlog. De verschrikking van het geweld wordt verduidelijkt aan
de hand van beeldmateriaal en brieven van een Engels soldaat, John Gamble. Interessant is de uitleg
waarom klaprozen het symbool van de herdenking zijn. Het waren namelijk de plantjes die konden
overleven op het slagveld.
14min52
2.7 Beeldmateriaal voor lessen over verschillende onderdelen van WOI:
http://www.site4school.eu/beeldmateriaal-over-de-eerste-wereldoorlog
Op deze website worden verschillende onderdelen van de oorlog in aparte filmpjes uitgelegd. Dit kan
handig zijn om een les aan op te hangen. De teksten uit de filmpjes zijn elke keer volledig uitgeschreven, alsook wordt de leeftijdscategorie vermeld voor wie het geschikt is.
Aanleiding
• http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071126_wereldoorlog01
• 2min59
Vervolg en in detail het leven van een soldaat tijdens WOI
• http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101215_wo101
• 5min 49
Slag om de Somme
• http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071126_wereldoorlog02
• 2min58
Geweergeluid en beelden: World War One troops and fighting
• http://www.youtube.com/watch?v=kZPiaSYmj_4&feature=youtu.be
• 1min56
• Minder interessant
Gas in de loopgraven:Young Indiana Jones - Trenches of Hell (Gas Scene)
• http://www.youtube.com/watch?v=ASg0H-XsQ5E&feature=youtu.be
• 4min00
Verdun- Shell Shock
• http://www.youtube.com/watch?v=SS1dO0JC2EE&feature=youtu.be
• 1min33
• Zeer confronterend. Misvormingen. Psychische stuiptrekkingen. Etc. Les moet goed voorbereid
worden
2.8 De neutraliteit van Nederland in WOI: https://www.youtube.com/
watch?v=yVjoabMjTCI
De Eerste Wereldoorlog wordt kort en bondig uitgelegd, evenals de neutraliteit van Nederland. Men
laat kinderen aan het woord en vraagt hen: wat is neutraliteit? Is het moeilijk om neutraal te blijven?
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Zijn er voordelen? Wat zeg jij als je neutraal wilt blijven? Wanneer moet een land neutraal blijven en
wanneer moet het partij kiezen?
4min18
2.9 Filmpje waarmee Brugge WOI herdenkt: https://www.youtube.com/
watch?v=IsBtGb-gvOw
Met dit filmpje wil Brugge de Eerste Wereldoorlog herdenken. Aan de hand van beelden en postkaarten zien we soldaten naar het front vertrekken en mensen die er omkomen. Daarnaast wordt het
duidelijk waarom Brugge van groot militair belang was. Toch bleef het van globale vernietiging gespaard
– ‘slechts’ 126 slachtoffers. Op 19 oktober 1918 wordt de stad bevrijd, maar de feestvreugde wordt
overschaduwd door de griepepidemie die 907 slachtoffers maakte.
4min33
2.10 Belgische vluchtelingen in Nederland: https://www.youtube.com/
watch?v=Vfl0g88g3SQ
Het Nederlandse programma ‘HOT’ onderzoekt waarom er tijdens de Eerste Wereldoorlog zoveel
Belgen naar Nederland vluchtten. Het betreft één miljoen vluchtelingen. In eerste instantie waren de
Nederlanders gastvrij, maar dat verminderde naarmate de jaren vorderden. Interessant is de link met
de vluchtelingenproblematiek vandaag.
7min40
2.11 Brave Little Belgium: https://www.facebook.com/bravelittlebelgium
Dit boek van Mark De Geest is een voltreffer op vlak van WOI-geschiedenis. Sophie De Schaepdrijver
voelde zich daarom aangesproken om een televisiereeks mee te ontwikkelen. Beide schrijvers onder
één dak, een droom voor de VRT bij deze wetenschappelijke productie. Dertien verhalen bieden
inzicht in de geschiedenis van de Grote Oorlog. Het blijft een objectief relaas, maar zeker niet ongevoelig.
Brave Little Belgium is een driedelige reeks die vanaf 2 september 2014 te zien is op Canvas.
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3. Leestips
3.1 WOI algemeen
Brants, Ch., Brants K.,Velden van weleer. Reisgids naar de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam, 2010.
ISBN 9789038802749
Dit boek is een bijzondere reisgids naar plaatsen tussen Zuid-België en Noord-Frankrijk. Aan de hand
van routebeschrijvingen en detailkaarten wordt de Grote Oorlog gereconstrueerd. Ook wat ze heeft
nagelaten komt aan bod. Sporen van kraters, loopgraven, oorlogsgraven, maar ook musea, steden, en
andere bezienswaardigheden. De reisgids wordt aangevuld met brieffragmenten, anekdotes en foto’s
zodat de lezer stap voor stap de evolutie van de Eerste Wereldoorlog op de voet kan volgen.
De Schaepdrijver S., De Groote Oorlog. Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog,
Amsterdam, 1997.
ISBN 9789089242693
‘De Groote Oorlog’ is een boek waar je niet omheen kunt als je informatie over het bezette België
zoekt. Het is een duidelijk en volledig overzicht van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in het binnenland. Het dagelijkse leven speelt er een belangrijke rol. Welke consequenties had de oorlog op het
leven van de gewone burger, de voedselbedeling, het onderwijs,…?
De Schaepdrijver S., Erfzonde van de twintigste eeuw, Antwerpen, 2013.
ISBN 9789089242624
De bundel ‘Erfzonde van de twintigste eeuw’ biedt een selectie uit het oorlogswerk van de schrijfster
Sophie De Schaepdrijver sinds 1997. De uit het Engels en Frans vertaalde artikels gaan over frontschrijvers, bezettingshumor, oorlogsdagboeken, geweld, kitsch en troost: een wereldoorlog van onderuit bekeken.
De Vos L., De Eerste Wereldoorlog, Leuven 2011.
ISBN 9789058262264
Luc de Vos plaatst kleine feiten en grote gebeurtenissen in een ketting van oorzaak en gevolg. Van de
aanloop – het politieke kruitvat – tot het Verdrag van Versailles analyseert hij de militaire gebeurtenissen: de verschillende fronten, de vlammenwerpers, de slag bij Verdun, de oorlog ter zee, de tol aan
mensenlevens,… Speciale aandacht gaat ook naar België: Ypres-Sallient, koning Albert en zijn weerbarstige regering, de Frontbeweging en het Activisme. De unieke foto’s tonen de grijze werkelijkheid
achter het front: de modderige loopgraven, de ratten en de lazaretten, het vertier én de vertwijfeling.
Duidelijke kaartjes tonen stap voor stap de militaire acties.
Langley N., De grote oorlog voor kleine kinderen. Heldenmoed in beeld, Leuven, 2012.
ISBN 9789058267351
Ook schoolkinderen ontsnappen niet aan de Grote Oorlog. Langzaam maar zeker doken prenten in
de schoolboeken en jeugdliteratuur op. Vaak zijn het kindvriendelijke tekeningen met dappere dieren
in de hoofdrol, maar al even vaak worden gruwelijke taferelen getoond. De auteur onderzoekt wat dit
teweegbrengt bij kinderen en vergelijkt het met de school- en leesboeken uit de buurlanden.
Ryheul J., Marinekorps Flandern. De Vlaamse kust en het hinterland tijdens de Eerste Wereldoorlog,
Erembodegem, 2010.
ISBN 9789078878131
Dit boek vertelt het verhaal van het Marinekorps Flandern, dat controle uitoefende op de Noordzee.
De haven van Brugge speelde strategisch een uitermate belangrijke rol. Het was de uitvalsbasis voor
onderwater- en torpedoboten van het Duitse leger. Zij delegeerden de bevoorradingsroutes van en
naar Engeland en, gezien de strategische rol, bouwde men er een gigantisch netwerk van loopgraven,
bunkers, e.a. uit. Via een eigen verkennende luchtmachtbasis had het Marinekorps aan de Vlaamse kust
en hinterland de touwtjes in handen.
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3.2 WOI in Brugge
Debaeke S., Brugge in de Grote Oorlog, Brugge, 2011.
ISBN 9789058682208
‘Brugge in de Grote Oorlog’ is een goede basis voor meer informatie over de positie van Brugge
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het begint bij de mobilisatie en leidt de lezer daarna door vier jaar
leven onder de Duitse bezetting. Het is een uniek verhaal, geïllustreerd met meer dan tweehonderd
foto’s.
Schepens L., Brugge Bezet, 1914-1918, 1940-1944. Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen, Tielt, 1985.
ISBN 9789020912925
Het boek van Luc Schepens is hét boek bij uitstek voor de oorlogsgeschiedenis van Brugge in de
eerste helft van de twintigste eeuw. Alle facetten van verandering komen aan bod en net als bij Sophie
de Schaepdrijver wordt het dagelijks leven met nadruk belicht. Interessant is ook de vergelijking met
Wereldoorlog II die in verschillende opzichten toch anders is.
Velghe E. (red.), Op oorlogspad in Brugge. Een themawandeling gekoppeld aan 2 tentoonstellingen,
Brugge, 2001.
Deze wandelgids brengt de bezoeker naar plekken in de Brugse binnenstad die iets betekend hebben in Wereldoorlog I of II. Beide oorlogen hebben littekens nagelaten die tot op vandaag direct of
indirect in de stad aanwezig zijn. De wandeling dwingt niet tot het volgen van een vast uitgestippelde
weg, maar beschrijft stuk voor stuk plaatsen waar een verhaal aan vasthangt. De gids is niet meer in de
handel, maar wordt voor de herdenking van Wereldoorlog I door het Bruggemuseum herwerkt in een
app.
3.3 WOI in de deelgemeenten van Brugge
Declercq P., Sint-Kruis in den Grooten Oorlog, Brugge, 2006.
Vooreerst wordt de Eerste Wereldoorlog in ruimer perspectief geschetst om daarna over te gaan tot
de bespreking van het bezette Brugge en Ommeland, vooral dan Sint-Kruis. Van de inname van SintKruis tot en met de bevrijding ervan.
Degrande V., Assebroek 1914-1918.Vier jaar Duitse bezetting, Brugge, 1989.
Na een algemene inleiding over de vooroorlogse jaren, wordt ingezoomd op het oorlogsgebeuren
in onze omgeving en meer specifiek in Assebroek. Het leed van deze bezette gemeente wordt benadrukt door de vele getuigenissen. Daarnaast wordt de oorlogsschade toegelicht, spreekt men over
de krijgsgevangenen, de slachtoffers en wat de gevolgen van oorlog waren in een gemeente als Assebroek.
3.4 Leestips voor kinderen
Fictie
Chielens W., De kijkkast van Kobe. Een blik op de Eerste Wereldoorlog, Hasselt, 2006.
ISBN 9789044806526
In dit meeslepende kinderboek gaat Kobe naar het In Flanders Fields Museum, waar oom Piet werkt.
Piet toont zijn neefje verschillende voorwerpen en verduidelijkt verschillende gebeurtenissen uit de
Groote Oorlog. Het is een verhaal die naar het heden wordt doorgetrokken en de actualiteit erin
betrekt, want oorlog is niet enkel geschiedenis.
Dierickx K., De grote verliezer, Sint-Niklaas, 2013.
ISBN 9789462340299
In dit boek vertelt Margrietje over de oorlog en hoe zij die ervaart. Het is een aangrijpend verhaal
over een klein meisje dat met verschillende gruweldaden in contact komt.
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Foreman M., War game, Mechelen, 2000.
ISBN 9781843650898
Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt besluiten vier voetbalvrienden zich bij het Engelse leger
aan te sluiten om de Duitsers te bevechten. Hoewel ze in eerste instantie dachten dat het geweld snel
voorbij zou zijn, blijft de oorlog nog vier jaar duren.
Morpurgo M., Het allermooiste kerstgeschenk, Antwerpen, Dronten, 2005.
ISBN 9789050164633
De vondst van een brief in een oud bureau leidt de verteller van dit verhaal terug naar kerstdag 1914.
Het is een kerstverhaal voor kinderen dat zich afspeelt in de Eerste Wereldoorlog.
3.5 Leestips voor jongeren
Fictie
Agota K., Het dikke schrift, Amsterdam, 2007.
ISBN 9789055157891
In dit boek wordt het verhaal van een tweeling in dagboekvorm verteld. Hoe is het leven in een bezette stad? Wat veranderde? Op een bepaald moment was het zo ondraaglijk dat de tweeling samen
met hun moeder naar het platteland trok, maar het werd nog erger.
Morpurgo M., Soldaat Peaceful, Hasselt, 2004.
ISBN 9789050164368
Het verhaal speelt zich af in Ieper, 1914. Tommo vertelt de historie over hem en zijn broer, die de
oorlog niet zal overleven. Beide zijn het Engelse soldaten, die hun leven hadden op het platteland toen
het plots een grote wending nam.
Rouffa M.,Ver van Ieper, Hasselt, 2000.
ISBN 9789050163019
Een goede inleiding voor wie nog niet veel over de Eerste Wereldoorlog weet. Het verhaal speelt zich
echter af aan het front, waardoor niet verder wordt ingegaan op de situatie in bezette steden.
Streuvels S., Frank E., Prutske, Leuven, 2007.
ISBN 9789059082397
Het boek handelt over de dochter van Stijn Streuvels die in 1916 geboren werd. Het is een verhaal uit
het oogpunt van Streuvels als vader, kijkend naar zijn dochter die al huppelend de oorlog doorkomt.
Ze lijkt geen last van de wreedheden te hebben en leeft in haar eigen ‘kinderwereld’.
Verney J.-P., De Grote Slachting 1914-1919, Brussel, 2010.
ISBN 9789030363569
Dit stripverhaal speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog, opnieuw aan het front. Een jonge metaaldraaier wordt tot soldaat gedoopt, net zoals zijn grootvader het voor hem deed…
Non-fictie
Blom R., Honger. Een geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, Tielt, 2013.
ISBN 9789020980509
Ook honger zorgde tijdens de Eerste Wereldoorlog voor gruwelijke confrontaties. De zoektocht
naar eten gebeurde vaak niet zonder slag of stoot. Deze heel alternatieve kijk op het leven tijdens
de Groote Oorlog wordt omkadert door recepten uit de veldkeukens van soldaten en bij gewone
burgers thuis.
Debaeke S., Humor in de oorlog. Bizarre en grappige anekdotes en foto’s uit de Grote Oorlog
1914-1918, Brugge, 2000.
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ISBN 9789055080113
De waanzin van de oorlog werd vaak op een artistieke manier gekanaliseerd, ook in humor. Toch is
weinig soldatenhumor rechtstreeks aan de Duitse vijand gericht. Het zijn eerder de officieren die
aan de schandpaal werden genageld. Een plezierig boek waar de wanhoop van menig soldaat onder
humor wordt verborgen.
D’haeseleer P., De visie van de vijand. Wereldoorlog I door de ogen van Duitse fotografen, Leuven,
2010.
ISBN 9789058267375
De Eerste Wereldoorlog zette een heus propagandamechanisme in beweging. Vanaf de eerste dagen
werden Duitse fotografen naar het front en bezette steden gestuurd om er de goeddaden van hun
landgenoten op plaat te vereeuwigen. Door de lens van de fotograaf wordt duidelijk hoe de Duitse
bezetter dacht.
Van Damme P.,Vriend over vijand. De grote oorlog in spotprenten, Tielt, 2013.
ISBN 9789401406956
Spotprenten relativeren vaak de angsten. Het is dan ook niet toevallig dat er tijdens de Groote Oorlog vele werden neergepend. Het zijn ware kunstwerken die het publiek bepaalde boodschappen
moesten overbrengen en hen moeilijke dingen verduidelijkten.
Van Ostaijen P., Bezette Stad, 1921
ISBN 9789025367787
De oorlog heeft op het leven van dichter Paul Van Ostaijen een grote invloed gehad. Hij drukt zijn
gevoelens dan ook expressionistisch uit in de dichtenbundel ‘Bezette Stad’. Weinig woorden zijn nodig
om te begrijpen wat de oorlog bij zijn familie en de gewone burger teweeg bracht.
3.6 De keuze van de Brugse boekhandels
De Bel M., Ule. Ik was 14 in 1914., Brussel, 2013.
ISBN 9789022328637
Vanaf 12 jaar
De 14-jarige Ule wordt bij het uitbreken van de oorlog in 1914 naar een meisjeskolonie in Frankrijk
gestuurd. Ule loopt weg uit de kolonie en onderneemt een lange tocht naar huis. Een tocht vol gevaar,
liefde en vriendschap...
De Keyzer D., Nieuwe meesters, magere tijden. Eten en drinken tijdens de Eerste Wereldoorlog,
2013
ISBN 9789461311757
Nieuwe meesters, magere tijden biedt een ware schat aan verhalen en foto’s van vluchtelingen, gesloten grenzen en de massale voedselhulp … Tot in de kleinste dorpen van dit land vertelt de auteur nu
– honderd jaar later – over de oorlog van gewone mensen.
Dierckx K., De mooiste zomer van mijn leven, 2013.
ISBN 9789044816068
Vanaf 15 jaar
Dit boek is het eerste deel van het portret van een meisje dat haar eigen weg vindt en volgt, tegen de
achtergrond van de Eerste Wereldoorlog.
Govaerts B., Langeley A., Kassa Kassa! Reclame in de Eerste Wereldoorlog, Leuven, 2013.
ISBN 978 90 5826 967 6
Met Kassa! Kassa! bieden Anthony Langley en Bert Govaerts een interessante kijk op deze periode
in onze geschiedenis. Langley spoorde een grote hoeveelheid reclame uit de jaren 1914-1918 op en
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ontdekte een verrassend diverse waaier aan oorlogsproducten: sigaretten en alcohol maar ook grammofoons en fotoapparaten. Govaerts belicht de mechanismen achter die handel.
Lagrou P., Milan’s grote oorlog, Hasselt, 2013.
ISBN 9789044818611
Vanaf 10 jaar
Milan vertrekt samen met zijn grootouders voor een weekend naar de Westhoek. De jongen kijkt er
al naar uit: ze verblijven in een vakantiehoeve en zullen wandelingen maken in de streek waar in 1914
de Slag om de IJzer werd uitgevochten. Eenmaal ter plaatse valt het nogal tegen. Het is slecht weer en
zijn grootouders nemen hem mee van het ene museum naar het andere. Milan vindt het maar een
saaie bedoening. Maar dan gebeurt er ’s nachts iets bijzonders. Uit de kelders van de vakantiehoeve
komen vreemde geluiden. Milan gaat in zijn eentje op verkenning uit. Voor hij het goed en wel beseft,
zit hij opeens zelf midden in de ‘Groote Oorlog’.
Sax A., Het meisje en de soldaat, Wielsbeke, 2013.
ISBN 9789058388421
Vanaf 10 jaar
Wereldoorlog I. Een blind meisje woont met haar mama en tante in een herberg. Haar papa is aan het
front. Het meisje houdt ervan om buiten op een bankje te zitten. Op een dag snuift ze een onbekende geur naast zich op. Er blijkt een Afrikaanse soldaat te zitten. Hij is erg ongelukkig in dit koude land
en mist zijn vrouw en zoontje. Elke dag dat hij niet aan het front is, komt hij naar het bankje. Hij vertelt
het meisje over zijn land, zij vertelt over haar papa. Op een dag is de soldaat er niet. Het meisje is in
paniek. Ze gaat naar hem op zoek...

4. Websites
Het aantal bronnen over de Eerste Wereldoorlog is niet te tellen, maar vaak zijn ze niet gekend en
liggen ze over het land verspreid. Toch is het nuttig om archieven en bibliotheken te contacteren. Zij
hebben vaak een schat aan informatie. Ook beeldbanken of andere websites zijn de moeite om tijdens
je eigen onderzoek te consulteren, zeker wanneer je je blik wilt verruimen en de herdenking van Wereldoorlog I in het buitenland bestudeert.
4.1 Archieven en bibliotheken
• Openbare bibliotheek Brugge
http://cabrio.bibliotheek.brugge.be/
• Rijksarchief Brugge
http://arch.arch.be/
• Stadsarchief Brugge
www.brugge.be/archief
4.2 Beeldbanken
•
•
•

122

Abraham – online databank voor Belgische kranten
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/dossier/abraham/abraham
Beeldbank Brugge
http://www.beeldbankbrugge.be/
Beeldbank West-Vlaanderen
http://www.beeldbankwest-vlaanderen.be/

• Erfgoedinzicht
http://www.erfgoedinzicht.be/
• Europeana
www.europeana.eu
• Europeana Newspapers i.s.m Koninklijke Bibliotheek van België
www.europeana-newspapers.eu
4.3 Educatieve websites
• De website wo1omvat een database, evenementen, geschiedenis, educatie, literatuur, toeristische
trekpleisters, enzovoort wat betreft de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Bij ‘educatie’ zijn diverse tips voor het onderwijs aanwezig, waaronder enkele gedenktekens, liedjes, poëzie, verhaaltjes,
archieven, documentatiecentra, personen, toeristische diensten,…
www.wo1.be
• In Flanders Fields Museum bezit een educatieve dienst die kinderen van het Lager en Secundair
Onderwijs wegwijs moet maken in het museum, maar ook moet inlichten over oorlog en vrede
buiten de muren van IFFM. Het kenniscentrum voorziet daarnaast een online catalogus van kranten, tijdschriften, boeken, personen- en themamappen.
www.inflandersfields.be
• De Britse begraafplaatsen
www.cwgc.org
• De Duitse begraafplaatsen
www.volksbund.de
• De Fransen in de Eerste Wereldoorlog
www.historial.org
• De Australiërs in de Eerste Wereldoorlog
www.awm.gov.au
• De Canadezen in de Eerste Wereldoorlog
www.collectionscanada.ca
• De Amerikanen in de Eerste Wereldoorlog
www.admc.gov
• De Fransen in oorlog
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
• Deulys. Een grensoverschrijdend WO1 herdenkingsprogramma
www.deulys.com
www.deredactie.be
• Databank met materiële relicten van WOI en WOII in verschillende landen
nl.tracesofwar.com
• Het Legermuseum in Brussel voorziet geleide gidsbeurten voor kinderen en pedagogische documenten voor de leerkrachten over de Groote Oorlog.
www.klm-mra.be
• Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie biedt een gebruiksvriendelijke database voor
leerkrachten met links in verband met herinneringseducatie. Het is transparant en ondersteunt
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wanneer nodig.
www.herinneringseducatie.be
• Klascement voorziet een databank met links naar interactieve websites, tentoonstellingen, spelletjes,… over WOI. Via een zoekmachine zijn ze eenvoudig te consulteren. De zoekresultaten
vermelden per onderwerp de drager (boek, tentoonstelling,…), de doelgroep, de aansluiting bij
een bepaald vak, etc.
www.klascement.net/herinneringseducatie
• Via de dienst voor oorlogsslachtoffers is het mogelijk om overleden familieleden op te sporen.
Voor niet gerelateerde personen is dat moeilijker. Daar moet een gemotiveerde aanvraag voor
ingediend worden.warvictims.fgov.be/nl/research/faq/research.htm
• Het Imperial War Museum van Londen richt tentoonstellingen in over alle facetten van de oorlog.
Het wordt in een meer internationale context geplaatst. Een gelijkaardig museum is eveneens te
vinden in Manchester en Cambridgeshire.
www.iwm.org.uk

5. Muziek
Muziek is van alle tijden en haalt de diepste gevoelens naar boven, ook wanneer het oorlog is. De
muziek van die tijd streed een eigen oorlog, maakte opinies los en koos een kant. Nadien wordt het
eerder een ‘tool’ om het oorlogstrauma te verwerken. In dit hoofdstuk worden verschillende liederen
opgesomd, zowel van tijdens de Eerste Wereldoorlog als van erna.
5.1 Muziek van die tijd
In de aanloop van en tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstonden heel wat oorlogsgerelateerde liederen. Toch valt het op dat soldaten zelf eerder geneigd waren om over hun terugkeer naar huis te zingen, zoals ‘Pack Up Your Troubles in Your Old Kit-Bag, and Smile, Smile, Smile’ dan over hoe men moest
vechten zoals in ‘Hunting the Hun’. Liedjes zoals ‘It’s a Long Way to Tipperary’ waren ook populair. In
‘Oh! It’s a Lovely War’ zingt men overdreven enthousiast over de modder en de voedselrantsoenen
van soldaten. Het is een anti-oorlogslied, vermomd als rekruteringsmuziek. Een laatste anti-oorlogslied
is ‘I Didn’t Raise My Boy to be a Soldier’. Het vrolijk deuntje verbergt de eigenlijke dramatische inhoud.
Pack Up Your Troubles in Your Old Kit-Bag, and Smile, Smile, Smile
1915, geschreven door George Henry Powell en op muziek gezet door zijn broer Felix Powell. Het
is een populair en tegelijk marcheerlied die het moraal een boost moest geven tijdens de ellendige
tijden.
Private Perks is a funny little codger
With a smile a funny smile.
Five feet none, he’s and artful little dodger
With a smile a funny smile.
Flush or broke he’ll have his little joke,
He can’t be suppress’d.
All the other fellows have to grin
When he gets this off his chest, Hi!
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Chorus (sung twice after each verse)
Pack up your troubles in your old kit-bag,
And smile, smile, smile,
While you’ve a lucifer to light your fag,
Smile, boys, that’s the style.
What’s the use of worrying?
It never was worth while, so
Pack up your troubles in your old kit-bag,
And smile, smile, smile.
Private Perks went a-marching into Flanders
With his smile his funny smile.
He was lov’d by the privates and commanders
For his smile his funny smile.
When a throng of Bosches came along
With a mighty swing,
Perks yell’d out, “This little bunch is mine!
Keep your heads down, boys and sing, Hi!
Private Perks he came back from Bosche-shooting
With his smile his funny smile.
Round his home he then set about recruiting
With his smile his funny smile.
He told all his pals, the short, the tall,
What a time he’d had;
And as each enlisted like a man
Private Perks said ‘Now my lad,’ Hi!
2min58 | http://www.youtube.com/watch?v=c0wycVPR_nI
Hunting the Hun
1918, geschreven dor Howard E. Rogers en op muziek gezet door Archie Gottler. Dit liedje steekt de
draak met de vijand.
Over in France there’s a game that’s played
By all the soldier boys in each brigade
It’s called Hunting the Hun
This is how it is done!
First you go get a gun
Then you look for a Hun
Then you start on the run for the son of a gun
You can capture them with ease
All you need is just a little Limburger cheese
Give ‘em one little smell
They come out with a yell
Then your work is done
When they start to advance
Shoot ‘em in the pants
That’s the game called Hunting the Hun!
First you go get a gun
Then you look for a Hun
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Then you start on the run for the son of a gun
You can capture them with ease
All you need is just a little Limburger cheese
Give ‘em one little smell
They come out with a yell
Then your work is done
When they start to advance
Shoot ‘em in the pants
That’s the game called Hunting the Hun!
I met a soldier and he told me
It’s just the latest thing across the sea
It’s the game that is new
They’re all doing it too!
First you go get a gun
Then you look for a Hun
Then you start on the run for the son of a gun
You can capture them with ease
All you need is just a little Limburger cheese
Give ‘em one little smell
They come out with a yell
Then your work is done
When they start to advance
Shoot ‘em in the pants
That’s the game called Hunting the Hun!
First you go get a gun
Then you look for a Hun
Then you start on the run for the son of a gun
If you want to bring them out
Offer them a little bit of hot sauerkraut
They come over the top with a pip and a hop
Then your work is done
When they stop in to eat
Cut off their retreat
That’s the game called Hunting the Hun!
First you go get a gun
Then you look for a Hun
Then you start on the run for the son of a gun
You can always make them pain
Let them know there’s going to be a pinochle game
They come over the top with a pip and a hop
Then your work is done
When they first show their face
Crump ‘em with a mace
That’s the game called Hunting the Hun!
3min11 | http://www.youtube.com/watch?v=4sKdLvlf9CI
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It’s a Long Way to Tipperary
1912, geschreven door Jack Judge. Slechts 5 shilling betaalde men voor dit lied, dat een dag na creatie
al in de lokale muziektent werd gespeeld.
Up to mighty London came
An Irish lad one day,
All the streets were paved with gold,
So everyone was gay!
Singing songs of Piccadilly,
Strand, and Leicester Square,
‘Til Paddy got excited and
He shouted to them there:
It’s a long way to Tipperary,
It’s a long way to go.
It’s a long way to Tipperary
To the sweetest girl I know!
Goodbye Piccadilly,
Farewell Leicester Square!
It’s a long long way to Tipperary,
But my heart’s right there.
Paddy wrote a letter
To his Irish Molly O’,
Saying, “Should you not receive it,
Write and let me know!
If I make mistakes in “spelling”,
Molly dear”, said he,
“Remember it’s the pen, that’s bad,
Don’t lay the blame on me”.
It’s a long way to Tipperary,
It’s a long way to go.
It’s a long way to Tipperary
To the sweetest girl I know!
Goodbye Piccadilly,
Farewell Leicester Square,
It’s a long long way to Tipperary,
But my heart’s right there.
Molly wrote a neat reply
To Irish Paddy O’,
Saying, “Mike Maloney wants
To marry me, and so
Leave the Strand and Piccadilly,
Or you’ll be to blame,
For love has fairly drove me silly,
Hoping you’re the same!”
It’s a long way to Tipperary,
It’s a long way to go.
It’s a long way to Tipperary
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To the sweetest girl I know!
Goodbye Piccadilly,
Farewell Leicester Square,
It’s a long long way to Tipperary,
But my heart’s right there.
Extra wartime verse
That’s the wrong way to tickle Mary,
That’s the wrong way to kiss!
Don’t you know that over here, lad,
They like it best like this!
Hooray pour le Francais!
Farewell, Angleterre!
We didn’t know the way to tickle Mary,
But we learned how, over there!
2min56 | http://www.youtube.com/watch?v=WSsIahPrmhI
Oh! It’s a Lovely War
1915, gecomponeerd door Charles Chilton. Later, in 1969, werd het overgenomen in de musical ‘Oh!
What a Lovely War’ die gedirigeerd werd door Richard Attenborough.
Chorus
Oh, oh, oh it’s a lovely war.
Who wouldn’t be a soldier, eh? Oh it’s a shame to take the pay.
As soon as reveille has gone we feel just as heavy as lead,
but we never get up till the sergeant brings our breakfast up to bed.
Oh, oh, oh, it’s a lovely war.
What do we want with eggs and ham when we’ve got plum and apple jam?
Form fours. Right turn. How shall we spend the money we earn?
Oh, oh, oh it’s a lovely war.
When does a soldier grumble? When does he make a fuss?
No one is more contented in all the world than us.
Oh it’s a cushy life, boys, really we love it so:
Once a fellow was sent on leave and simply refused to go.
Chorus
Come to the cookhouse door, boys, sniff the lovely stew.
Who is it says the colonel gets better grub than you?
Any complaints this morning? Do we complain? Not we.
What’s the matter with lumps of onion floating around the tea?
Chorus
2min56 | http://www.youtube.com/watch?v=w6RnirpFaZk
I Didn’t Raise My Boy to Be a Soldier
1915, geschreven door Alfred Dryan en gecomponeerd door Al Piantadosi Dit lied circuleerde in de
vredesbewegingen van de Verenigde Staten vooraleer ze effectief een rol in de Eerste Wereldoorlog
begonnen te spelen.
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Ten million soldiers to the war have gone,
Who may never return again.
Ten million mother’s hearts must break
For the ones who died in vain.
Head bowed down in sorrow
In her lonely years,
I heard a mother murmur thru’ her tears:
I didn’t raise my boy to be a soldier,
I brought him up to be my pride and joy.
Who dares to place a musket on his shoulder,
To shoot some other mother’s darling boy?
Let nations arbitrate their future troubles,
It’s time to lay the sword and gun away.
There’d be no war today,
If mothers all would say,
“I didn’t raise my boy to be a soldier.”
What victory can cheer a mother’s heart,
When she looks at her blighted home?
What victory can bring her back
All she cared to call her own?
Let each mother answer
In the years to be,
Remember that my boy belongs to me!
3min09 | http://www.youtube.com/watch?v=-C2qOAgMCl4
5.2 Muziek van erna
De Eerste Wereldoorlog heeft een groot trauma nagelaten. Het is een oorlog van zo’n formaat dat
men dit niet opnieuw wil meemaken. Voorgaande reden is dan ook vaak genoeg om de eigen emoties
via muziek te kanaliseren. De wreedheden die zich aan het front en in de bezette gebieden hebben
afgespeeld worden doorverteld, generatie op generatie. Het leeft nog het sterkst in de Westhoek,
waar Willem Vermandere zijn ‘Duizend soldaten’ schreef en de Tindersticks de soundtrack voor het In
Flanders Fields Museum creëerden. Velen leren de oorlog via diverse media kennen. Zo ontstaat ‘One’
van Metallica na het kijken van de film ‘Johnny Got His Gun’ of onderzoekt PJ Harvey voor het album
‘Let England Shake’ de geschiedenis van haar eigen Engeland terwijl Iron Maiden de gruwelen aan het
front bezingt. De trauma’s die de oorlog hebben voortgebracht zullen met andere woorden altijd
opnieuw opduiken als inspiratie voor menig muzikant.
Duizend soldaten
1976, tekst en muziek door Willem Vermandere. Als geboren en getogen West-Vlaming, opgegroeid in
de Westhoek, is het geen toeval dat dit lied ontstond. Vermandere zingt over de dingen des levens en
het trauma van de oorlog waarmee zijn voorouders te kampen hadden.
als ge van ze leven in de westhoek passeert
deur regen en noorderwinden
keert onze den tijd als g’ alhier passeert
den oorlog ga j’ hier were vinden
ja ‘t is den oorlog da ‘j hier were vindt
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en ‘t graf van duizend soldaten
altijd iemands vader altijd iemands kind
nu doodstil en godverlaten
laat de bomen nu maar zwijgen en dat ‘t gras niets verteld
en de wind moet ‘t ook maar nie zingen
dat julder’n dood tot niets hè geteld
dat waren al te schik’lijke dingen
zeg ‘t gaat al goed der is welvaart in ‘t land
en de vrede ligt vast in de wetten
we maken wel wapens maar met veel meer verstand
maar just om den oorlog te beletten
en grote raketten atoom in den top
we meugen toch experimenteren
we mikken wel ne keer naar mekaar zijne kop
maar just om ons ‘t amuseren
als ge van ze leven in de westhoek passeert
deur regen en noorderwinden
keert omme den tijd als g’ alhier passeert
den oorlog ga j’ hier were vinden
ja ‘t is den oorlog da ‘j hier were vindt
en ‘t graf van duizend soldaten
altijd iemands vader altijd iemands kind
duizend en duizend soldaten
duizend en duizend soldaten
duizend en duizend soldaten
4min28 | http://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=J6MTbbM0sXY
Tindersticks
2012, muziek gecomponeerd door Stuart Staples en zijn band ‘Tindersticks’. Het is een orkestraal
stuk van melancholische rockers die zich hebben verdiept in het verhaal van Wereldoorlog I. Voor de
muziek zal je naar het museum zelf moeten, maar hieronder alvast de gevoelens die bandleader Stuart
Stapels neerschreef.
Early in 2011 we were approached to be involved in the redesign and reimagining of the In Flanders Fields
Museum in Ypres, Belgium, to commemorate the centenary of the Great War and the destruction of the
city that followed. We had some experience of Ypres from a concert we performed in its Cathedral back in
’95. The special feeling of the place stayed with us (though I never imagined we would end up spending so
much time back there).
A visit was arranged and I spent 2 days wandering the battle fields and graveyards with Piet Chielens (museum curator) all the while providing expert knowledge and insight – the First World War is just so fucked
up, incomprehensible, one can’t help but be fascinated.
I believe that creating music (or anything) should be an emotional response, and though I was engaged, I
wondered just what we could bring to the project.
I asked Piet where the German dead lay and he offered to take me there.
Along the way I learned that they were originally buried on leased land and that after a period of time
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the lease expired and the remains had to be relocated – It was then, in the 1950’s, that the cemetery at
Vladslo was built.
We arrived there, the place felt remote and hidden, a light rain was falling.
I really wasn’t expecting to be so moved. Arresting in its humble dignity (the kind only afforded to the defeated) with such a delicate beauty and a deep, deep sorrow. I was overwhelmed. The Kathe Kollwitz sculpture
‘The Mourning Parents’ is almost unbearable in its setting.
It was here I found my connection, something I wanted to explore. The feeling of Vladslo, late in that drizzly
May afternoon stayed with me throughout the whole writing and recording process. It was there that I was
able to forget about the cliches of the First World War and connect with the personal sense of loss and
waste felt by so many and its quiet, deafening testament to humanity.
On my return to the museum, the idea began to form of an evolving piece of music that created the ‘air’
in the spaces themselves, that subtly progressed with the journey through the museum. The only reference
points I felt were Brittens War requiem (via Arvo Part) and the way the atmosphere is dictated by the Seagram murals in the Rothko room in Tate Britain.
I took these ideas back and began work with Dan McKinna. Together, over many months, we formed the
score. It is music for strings, horns, drums, crystal baschet, piano and electric guitar.
It works in a series of interlocking loops creating relationships that define each of the spaces. The centre
piece and climax is the soundtrack for the Klaus Verscheures film installation ‘The Third Battle’.
The soundscapes were recorded in London and Limousin in April 2012.
Stuart A. Staples.
One
1987/1988, geschreven door James Hetfield en Lars Ulrich en op muziek gezet door hun groep
Metallica. Dit aangrijpende verhaal werd geïnspireerd op de film ‘Johnny Got His Gun’ van Dalton
Trumbo. Het lied en de videoclip vertellen over een gemutileerde oorlogsheld en de waanzin van de
oorlog.
I can’t remember anything
Can’t tell if this is true or dream
Deep down inside I feel to scream
This terrible silence stops me
Now that the war is through with me
I’m waking up, I cannot see
That there is not much left of me
Nothing is real but pain now
Hold my breath as I wish for death
Oh please God, wake me
Back in the womb it’s much too real
In pumps life that I must feel
But can’t look forward to reveal
Look to the time when I’ll live
Fed through the tube that sticks in me
Just like a wartime novelty
Tied to machines that make me be
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Cut this life off from me
Hold my breath as I wish for death
Oh please God, wake me
Now the world is gone, I’m just one
Oh God help me
Hold my breath as I wish for death
Oh please God, help me
Darkness imprisoning me
All that I see
Absolute horror
I cannot live
I cannot die
Trapped in myself
Body my holding cell
Landmine has taken my sight
Taken my speech
Taken my hearing
Taken my arms
Taken my legs
Taken my soul
Left me with life in hell
7min43 | http://www.youtube.com/watch?v=7HjPxHToVko
The Words That Maketh Murder
2012, geschreven en op muziek gezet door Polly Jean Harvey. Het album ‘Let England Shake’ vertelt
de 20ste-eeuwse geschiedenis van Engeland. Het gaat over politieke conflicten, kantelingen in machtsverhoudingen. Wereldoorlog I maakt hier evenzeer een deel van uit. ‘The Words That Maketh Murder’
bekritiseert bijvoorbeeld het nodeloze bloedvergieten van soldaten in het buitenland. Hierdoor zou
Engeland volgens haar het ‘land van de vele wezen’ zijn.
I’ve seen and done things I want to forget
I’ve seen soldiers fall like lumps of meat
Blown and shot out beyond belief
Arms and legs were in the trees
I’ve seen and done things I want to forget
Coming from an unearthly place
Longing to see a woman’s face
Instead of the words that gather pace
The words that maketh murder
These, these, these are the words
The words that maketh murder
These, these, these are the words
The words that maketh murder
These, these, these are the words
The words that maketh murder
These, these, these are the words, murder
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These, these, these are the words
The words that maketh murder
These, these, these are the words
The words that maketh murder
I’ve seen and done things I want to forget
(These, these, these are the words)
(The words that maketh murder)
I’ve seen a corporal whose nerves were shot
(These, these, these are the words)
(The words that maketh murder)
Climbing behind the fierce, gone sun
(These, these, these are the words)
(The words that maketh murder)
I’ve seen flies swarming everyone
(These, these, these are the words)
(The words that maketh murder)
Soldiers fell like lumps of meat
(These, these, these are the words)
(The words that maketh murder)
These are the words, the words are these
(These, these, these are the words)
Death lingering stunk
Flies swarming everyone
Over the whole summit peak
Flesh quivering in the heat
This was something else again
I fear it cannot be explained
The words that make
The words that make murder
What if I take my problem to the United Nations?
What if I take my problem to the United Nations?
What if I take my problem to the United Nations?
What if I take my problem to the United Nations?
What if I take my problem to the United Nations?
What if I take my problem to the United Nations?
What if I take my problem to the United Nations?
What if I take my problem to the United Nations?
4min31 | http://www.youtube.com/watch?v=Fws4fEE8Yy0
Paschendale
2003, gecomponeerd door Steve Harris en Adrian Smith voor de band Iron Maiden. Deze heavy
metal groep is gekend voor hun muziek die gebaseerd is op historische gebeurtenissen en globale
trauma’s. ‘Paschendale’ vertelt de gruwelen aan het front tijdens de Grote Oorlog.
In a foreign field he lay
Lonely soldier, unknown grave
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On his dying words he prays
Tell the world of Paschendale
Relive all that he’s been through
Last communion of his soul
Rust your bullets with his tears
Let me tell you ‘bout his years
Laying low in a blood filled trench
Kill Tim ‘til my very own death
On my face I can feel the falling rain
Never see my friends again
In the smoke, in the mud and lead
Smell the fear and the feeling of dread
Soon be time to go over the wall
Rapid fire and the end of us all
Whistles, shouts and more gun fire
Lifeless bodies hang on barbed wire
Battlefield nothing but a bloody tomb
Be reunited with my dead friends soon
Many soldiers eighteen years
Drown in mud, no more tears
Surely a war no-one can win
Killing time about to begin
Home, far away
From the war, a chance to live again
Home, far away
But the war, no chance to live again
The bodies of ours and our foes
The sea of death it overflows
In no man’s land, God only knows
Into jaws of death we go
Crucified as if on a cross
Allied troops they mourn their loss
German war propaganda machine
Such before has never been seen
Swear I heard the angels cry
Pray to god no more may die
So that people know the truth
Tell the tale of Paschendale
Cruelty has a human heart
Every man does play his part
Terror of the men we kill
The human heart is hungry still
I stand my ground for the very last time
Gun is ready as I stand in line
Nervous wait for the whistle to blow
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Rush of blood and over we go
Blood is falling like the rain
Its crimson cloak unveils again
The sound of guns can’t hide their shame
And so we die on Paschendale
Dodging shrapnel and barbed wire
Running straight at the cannon fire
Running blind as I hold my breath
Say a prayer symphony of death
As we charge the enemy lines
A burst of fire and we go down
I choke a cry but no-one hears
Fell the blood go down my throat
Home, far away
From the war, a chance to live again
Home, far away
But the war, no chance to live again
See my spirit on the wind
Across the lines, beyond the hill
Friend and foe will meet again
Those who died at Paschendale
8u47 | http://www.youtube.com/watch?v=c20-fm_WNew

6. Interessante partners
Onderzoek naar de grote en vooral de kleine verhalen uit de Eerste Wereldoorlog kent al een tijdje
aanhang. Vele heemkundigen hebben hier dan ook hun schriftje mee gevuld. Daarom zijn zij belangrijke
partners in jullie onderzoek naar een persoon, een plek of een verhaal.
Hieronder vinden jullie een overzicht van enkele verenigingen waaraan een specialist op vlak van de
Grote Oorlog verbonden is.
6.1 Algemeen Groot-Brugge
De Brugse psychiater Patrick Verbeke was sinds zijn jeugd zeer geïnteresseerd in het oorlogsgebeuren
van de westhoek. Zijn onderzoek naar het verhaal van kapitein Charles Fryatt leidde zijn interesse
naar de eigen woonplaats, namelijk Brugge. Het onderzoek van Verbeke was van groot belang voor de
herwaardering van een stukje vergeten Brugse geschiedenis. Ondertussen heeft hij zich ontplooid tot
een ware kenner van het bezette Brugge en door zijn professionele achtergrond ook van de medische
toestanden in die tijd.
patrickverbeke@telenet.be
050 37 33 30
Warrenplein 4
8310 Sint-Kruis Brugge
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6.2 Arsbroek, kring Hervé Stalpaert
In het begin van de jaren tachtig werd in de Brugse deelgemeente Assebroek een vereniging opgericht voor al wie meer dan enkel geïnteresseerd was in de lokale geschiedenis. De vereniging heeft
reeds talrijke publicaties en evenementen op haar naam, maar wat het onderzoek naar Assebroek in
de Eerste Wereldoorlog betreft wordt best de heer Valentin Degrande aangesproken. Hij schreef het
standaardwerk ‘Assebroek 1914-1918. Vier jaar Duitse bezetting’.
valentin.degrande@skynet.be
http://arsbroek.brugseverenigingen.be/
050 36 32 95 (enkel rond de middag)
Astridlaan 398
8310 Assebroek Brugge
6.3 Brugs Ommeland vzw - Koninklijke heelkundige kring Maurits Van
Coppenolle
De Heemkring werd in 1958 opgericht onder de naam Maurits Van Coppenolle (1910-1955). Deze
volkskundige was ambtenaar bij de Provincie West-Vlaanderen. Hij schreef verschillende bijdragen
voor heemkundige en volkskundige tijdschriften, een spilfiguur voor de oprichting van de heemkundige
kring die zowel het centrum van Brugge zou aandoen, als de deelgemeenten.
Voor de deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels zijn niet onmiddellijk Wereldoorlog I-onderzoekers gekend. Dit is wel het geval voor Sint-Kruis. Pol Declercq schreef het standaardwerk ‘Sint-Kruis in
Den Grooten Oorlog’ in 2006 en dus de uitgelezen man om te contacteren.
p.declercq@scarlet.be
http://www.geschiedenisbrugge.brugseverenigingen.be/
050 35 22 97
Karthuizersstraat 112
8310 Sint-Kruis Brugge
6.4 Nationale Strijdersbond Dudzele
Al 90 jaar bestaat de N.S.B. Dudzele. De vereniging werd opgericht om beide oorlogen op een
gepaste manier te herdenken. Iedereen moet hierbij betrokken worden: de dorpsgenoten, de jeugd,
de school,… Hiervoor worden studies gedaan en activiteiten op poten gezet. Wat betreft de Grote
Oorlog wordt Paul De Vuyst als expert naar voren gedragen. Hij heeft reeds veel onderzoek verricht
naar de Dudzeelse situatie in 1914-1918, onder meer door onderzoek in zijn eigen verleden.
de.vuyst.paul@telenet.be
http://heemkringdudzele.brugseverenigingen.be/
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Verklarende woordenlijst

ACTIVISME: activisme is in de periode van de Eerste Wereldoorlog de benaming voor de politieke
beweging die via collaboratie met Duitsland een aantal Vlaamse eisen en zelfs Vlaamse onafhankelijkheid hoopt te verwezenlijken. De politieke eisen liggen in de eerste plaats op het terrein van de
taalwetgeving en de staatsstructuur.
ARTILLERIE: verzamelnaam voor ondersteunend geschut dat door een krijgsmacht wordt gebruikt
om de vijand schade toe te brengen bijv.: kanon, houwitser
BATTERIJ: Een batterij is een militaire term voor een eenheid artilleriewapens (zoals kanonnen, houwitsers, mortieren), vaak opgesteld in een rij.
CAVALERIE: ruiterij of ruitervolk/paardenvolk, naam voor de militaire eenheid die zich te paard
voortbeweegt en te paard vecht. Dit in tegenstelling tot de infanterie die te voet vecht en zich te voet
verplaatst. . De belangrijkste taken zijn verkenning, aanval en ondersteuning van infanterie.
Het begrip cavalerie staat binnen de krijgsmacht tegenwoordig voor eenheden met gepantserde voertuigen.
DIEPTEMIJN: ondergrondse mijn, tunnel met explosieven onder vijandelijke stelling.
HOLLANDSTELLUNG: Op 1 november 1914 wordt aangekondigd dat alle verkeer tussen België
en Nederland verboden wordt en de grensovergangen gesloten. Begin 1915 wordt begonnen met de
bouw van twee rijen prikkeldraad om de grens af te sluiten, later komt daartussen nog een prikkeldraadversperring die onder hoogspanning zal worden geplaatst. In de herfst van 1916 wordt gestart
met de bouw van een verdedigingslinie van bunkers: de ‘Hollandstellung’. Enerzijds om te vermijden
dat er post en personen de grens overgesmokkeld worden en anderzijds omdat de Duitse bezetter
vreest voor een inval van de geallieerden vanuit Nederland Deze verdedigingslinie loopt van het Zwin
in Knokke tot aan Antwerpen. De bunkerlinie volgt de grenslijn en loopt onder andere langs Eeklo,
Oosteeklo, Lembeke, Ertvelde en Kluizen. In Antwerpen sluit de bunkerlinie aan op twee andere verdedigingslinies: de Antwerpen - Turnhoutstellung en de Emstellung (naar het noorden). In totaal worden zo’n 850 bunkers gebouwd. Het komt echter nooit tot een invasie vanuit Nederland.
HOUWITSER: stuk artillerie met een relatief korte loop. In tegenstelling tot een kanon, die de projectielen bijna horizontaal afvuurt, worden bij de houwitser de projectielen in een kromme baan afgeschoten (krombaangeschut). Houwitsers kunnen projectielen tot dertig kilometer ver afschieten. Een
voorbeeld van een grote houwitser is Dikke Bertha
NOODGELD: geld dat door een niet daartoe bevoegde overheid (bijv. gemeentebestuur) wordt
uitgegeven om tijdelijk in een tekort aan betaalmiddel te voorzien
OKTOBERREVOLUTIE: Tijdens de Februarirevolutie in 1917 wordt de Russische tsaar afgezet en
werd een voorlopige regering ingesteld. Op 25 en 26 oktober 1917 (volgens de Gregoriaanse kalender op 7 en 8 november) werd de voorlopige regering omvergeworpen door de bolsjewieken (communisten) onder leiding van Lenin. De bolsjewieken benoemden zichzelf tot leiders van de verschillende ministeries en namen het bestuur van het land over.
OFFENSIEF: geheel van gecoördineerde aanvalsacties en gevechten
PLAKKAAT OF PLAKBRIEF: gedrukte aankondiging van een officiële instantie onder de vorm van
een bericht, mededeling of een bevel bedoeld om de bevolking te informeren
SCHEIN: vergunning, reispas
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STELLINGOORLOG: vorm van oorlogvoering waarbij de tegenstanders gedurende lange tijd op
korte afstand van elkaar liggen in verdedigingsstellingen.
TORPEDEREN: met een torpedo (onderzeese bom) treffen (en daardoor tot zinken brengen). De
torpedo wordt uit torpedoboten, onderzeeërs of vliegtuigen gelanceerd vanuit speciale buizen. De
torpedo beweegt zich meestal voort door middel van een schroef die door samengeperste lucht of
anderszins aangedreven wordt.
VRIJSCHUTTER: Een franc-tireur of vrijschutter is een persoon die een invallend vijandelijk leger
nadeel probeert te berokkenen, zonder dat hij een soldaat van een geregelde strijdmacht is en een
uniform draagt dat hem als zodanig kenbaar maakt. Het gaat dan ook om burgerstrijders die niet als
militair worden erkend door hun eigen of een buitenlandse overheid.
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Colofon
De inspiratiebundel ‘Brugse verhalen uit de Groote Oorlog’ is een samenwerking tussen vier partners:
Bruggemuseum
Sophie Anseeuw | Adjunct-conservator educatie Wereldoorlog I
Katelijne Vertongen | Adjunct-conservator publiekswerking
BruggePlus		
Charlotte Forrier | Projectmedewerker cultuur-onderwijs
Erfgoedcel
Ina Verrept | coördinator erfgoedpubliekswerking en projectcoördinator Eerste Wereldoorlog
Stadsarchief Brugge		
Isabelle Debie | Publieksmedewerkster
Redactie		
Sophie Anseeuw en Katelijne Vertongen
Chris Ferket - Mooss vzw
Stijl en lay-out
Nina Béghin en Chris Ferket - Mooss vzw
Onze speciale dank gaat uit naar onze partners in dit verhaal: Paul De Vuyst, Patrick Verbeke, Valentin
Degrande en Pol Declercq.
Verder bedanken wij Sophie De Schaepdrijver, de Gidsenkring Brugge, de Koninklijke Gidsenbond van
Brugge, S-wan en Vormingplus.
Heb je opmerkingen of vragen over deze bundel, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen
via bruggemuseum@brugge.be

herkomst beeld cover: privé-verzameling W. Verschaeve
144

