I.3 dagelijks leven in een bezette stad
historische les - 2de graad S.O.

Inhoud
De oorlog heeft een grote invloed op het dagelijks leven in Brugge.
Veranderde situatie in de Brugse gezinnen
Heel wat mannen zijn naar het front getrokken. De achtergebleven vrouwen moeten voor brood op
de plank zorgen. Sommige Brugse vrouwen baten in hun eigen woonkamer een café of
winkeltje uit. Andere meisjes of vrouwen gaan in de prostitutie om hun brood te verdienen.
Door een tekort aan mannelijke werkkrachten nemen vrouwen soms taken op die voordien door
mannen gebeurden (zoals bijvoorbeeld kaartjes knippen op de tram).
Vele moeders zijn dus minder thuis., maar kinderen kunnen door de grootouders worden
opgevangen, want zij leven vaak onder één dak.
Er is een tekort aan levensnoodzakelijke producten waardoor gezinnen soms honger lijden.
Naar school gaan is vaak moeilijk of onmogelijk omdat er te weinig leerkrachten zijn en de leslokalen
vaak door de bezetter worden opgeëist..
Grote Duitse aanwezigheid in Brugge
Als hoofdplaats van het Marinegebied is Brugge tijdens WOI strategisch belangrijk voor de Duitsers.
Bijgevolg was er in Brugge een grote Duitse aanwezigheid. De leden van het Duitse bestuur, de
administratie en duizenden Duitse marinesoldaten nemen letterlijk veel plaats in. Aanvankelijk slapen
ze in kazernes en scholen. Vanaf de strenge winter van 1916-1917 vraagt de Kommandatur aan Brugse
gezinnen om officieren en onderofficieren van de Duitse Marine bij hen thuis te logeren. De Duitse
bezetters slorpen een groot deel van de voedselvoorraad op en kosten heel wat geld.
Vrijetijdsbesteding van Duitse bezetter en Bruggeling tijdens WOI
Tijdens de jarenlange bezetting proberen de Duitse manschappen het hier in Brugge naar hun zin te
maken. Op de Markt klinken elke middag Duitse deuntjes. In Cinema Pathé op de Markt draait men
tijdens de oorlog geen films. Wel worden er een Duitse boekhandel, een bibliotheek en een leeszaal
voor officieren ondergebracht. De Duitsers kunnen naar de cinema in de ‘Soldatenkino’, gevestigd
in het ‘Zwart Huis’ in de Kuipersstraat. Daar mogen ook burgers naartoe, 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. De Duitse soldaten zoeken
hun vertier ook in kroegen. Ze kunnen zich ontspannen in het ‘Kriegerheim’ in de Beenhouwerstraat,
in gebouwen van het Sint-Lodewijkscollege in de Noordzandstraat, het clubhuis voor de officieren
van het Marinekorps aan de Brugse haven, in de Saaihalle,… Naast de Marinesoldaten die in Brugge
gevestigd zijn komen ook de Duitse frontsoldaten zich hier ontspannen tijdens hun vakantie.
De vrijetijdsbesteding voor de Bruggeling vermindert sterk tijdens de oorlog. Cinema Pathé is door
de Duitsers ingenomen (zie hoger) en alle Brugse toneelkringen leggen op één na hun activiteiten
stil. 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.
(*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.)
De Meifoor, de meeste processies, stoeten en carnavalsvieringen gaan niet door. De cafés sluiten in
de winter om 21u of om 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
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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.
Contact tussen Bruggelingen en Duitse bezetter
Bruggeling en bezetter komen elkaar vaak tegen: op de markt, tijdens de was, op café, soms op het
werk en zelfs thuis. Het contact tussen Bruggelingen en Duitsers is niet altijd negatief. Duitse soldaten
geven soms oude laarzen of jassen aan de Bruggelingen, zodat het leer en de stof hergebruikt kan
worden. 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.

Doelstelling
De leerlingen komen te weten hoe het dagelijks leven van de mensen in de bezette stad Brugge
verliep en vergelijken dit met hun situatie nu.

Eindtermen
Eindtermen geschiedenis
De leerlingen
19 kunnen aan de hand van vragen en op hun niveau omschreven opdrachten, informatie interpreteren en mogelijke betekenislagen achterhalen.
21 kunnen aan de hand van vragen en op hun niveau geformuleerde opdrachten, historische documenten met elkaar vergelijken, uit die vergelijking de draagwijdte van die informatie bepalen en een
besluit formuleren.
23 kunnen informatie uit historisch bronnenmateriaal en historiografische documentatie structureren
en synthetiseren.
24 kunen het resultaat van een beperkt historisch onderzoek onder vorm van een eigen deelopdracht
of van een groepswerk op een heldere manier weergeven in een mondelinge of schriftelijke uiteenzetting, of uitbeeldend of grafisch.
27* brengen waardering op voor de creatieve kracht waarmee samenlevingen uit het verleden de
uitdagingen waarvoor ze stonden hebben aangepakt.
28* zijn bereid waarden en normen uit heden, verleden en andere culturen vanuit de historische en
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actuele context te benaderen.
Vakoverschrijdende eindtermen
De leerlingen
1 brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk;
8 benutten leerkansen in diverse situaties;
19 dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen;

Voorbereiding
Informatie uit de inspiratiebundel die je best doorneemt als voorbereiding op deze les:
WOI in Brugge:
3.4 De prijs van de bezetting – 4.6 Inkwartiering – 4.7 Ontspanning – 5.1 Verarming – 5.2 Dagelijks
leven
WOI: Verhaal en plek:
1.7 Vertier in Eldorado – 1.8 Richard Fiedler – 1.9 Hygiënische soldatenmeisjes

Werkvormen
1. De leerlingen vertrekken vanuit hun eigen gezinssituatie en (vrije)tijdsbesteding en vullen hiervoor
een fiche in.
2. Vervolgens proberen ze te achterhalen hoe hun dagelijks leven er zou uitgezien hebben indien zij
met hun gezin tijdens WOI zouden geleefd hebben in Brugge.

Materiaal
Print voor elke leerling een invulfiche gezinssituatie’ en een facebook-pagina af (zie bijlage 1).
Print de illustraties i.v.m. het dagelijks leven in WOI (zie bijlage 2) af of voorzie dat je de
afbeeldingen kan projecteren.

Lesverloop
Inleiding (10’)
Geef een korte algemene inleiding op het ontstaan van WOI (zie hoofdstuk WOI algemeen).
Vertel dat ook Brugge en omgeving, alhoewel 30 km van het front gelegen, strategisch zeer
belangrijk was tijdens WOI en dat er hier bijgevolg een grote Duitse aanwezigheid was, die het dagelijks leven mee bepaalde. Tijdens de jarenlange bezetting door het Duitse leger proberen de manschappen het hier naar hun zin te maken. Men leeft samen met de inwoners van de stad en wordt
niet altijd als vijand aanzien.
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Tijdens deze les komen de leerlingen te weten hoe het dagelijks leven van de mensen in de bezette
stad Brugge verliep en zullen ze dit vergelijken met hun eigen situatie nu.
Invullen fiches + facebookpagina’s dagelijks leven nu (15’)
Geef al de leerlingen een invulfiche gezinssituatie en een blanco facebookpagina (zie bijlage 1)
Laat hen deze fiche en facebookpagina individueel invullen en eventueel illustreren met tekeningen/
foto’s.
Fiches voorstellen (5’)
Laat enkele leerlingen die dat willen hun ingevulde fiche en facebookpagina voorstellen aan de
anderen.
Vergelijken met dagelijks leven tijdens WOI (20’)
Kies één van de fiches + facebookpagina’s als voorbeeldcase.
Opdracht: probeer je voor te stellen dat deze jongere en dit gezin 100 jaar geleden geleefd zouden
hebben – tijdens WO I.
Gebruik je verbeelding, overloop de vragen van de fiche en probeer de antwoorden samen met de
leerlingen opnieuw in te vullen, maar nu voor de situatie van 100 jaar geleden:
• Hoe zou de gezinssituatie van dit gezin 100 jaar geleden geweest zijn?
• Waar zouden de gezinsleden verbleven hebben?
• Welke gezinsleden zouden nog thuis zijn?
• Welke zijn aan het front aan het vechten?
• Wat doet moeder die thuisblijft?
• Wat doen broers/zussen?
Hoe zou de tijdsindeling van de jongere zelf eruit zien indien hij/zij 100 geleden geleefd zou hebben,
tijdens WOI? ? Wat zou er op zijn/haar facebookpagina gestaan hebben?
Stel bovenstaande vragen en laat de leerlingen eerst zelf naar een antwoord zoeken.
Geef vervolgens extra suggesties vanuit de samenvattende tekst die hierboven onder ‘inhoud’ staat en
de meer uitgebreide teksten over het dagelijks leven in Brugge in WOI die je in de
inspiratiebundel vindt.
Misschien zou moeder tijdens WOI wel een café of winkeltje begonnen zijn in hun huis?
Misschien waren er Duitsers ingekwartierd?
Misschien was broer bevriend met een Duitser en/of had zus een relatie met een Duitser?
Misschien verdiende zus bij door als serveerster in een Duitse kroeg te werken?
Misschien zat de jongere door de avondklok en bij gebrek aan aangepaste ontspanning zelf vooral
binnen?
Werd hij/zij ’s nachts geregeld opgeschrikt door bombardementen?
Bleef zijn school in de winter als het te koud was dicht en moest hij thuisblijven? …
Illustreer de informatie die je op die manier geeft waar mogelijk met afbeeldingen over het dagelijks
leven tijdens WOI (zie bijlage 2).
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Deze les voor andere leeftijdsgroepen
Deze les is ook geschikt voor de 1ste graad S.O..
Voor oudere leerlingen (3de graad S.O.) kan je voor het laatste lesonderdeel de volgende
alternatieve werkvorm hanteren.
• Verdeel de klas in groepjes. Laat elk groepje één van de ingevulde fiches + facebookpagina’s van
de groepsleden als ‘voorbeeldcase’ kiezen.
• Geef elk groepje de tekst die hierboven onder ‘inhoud’ van de les staat + de afbeeldingen over het
dagelijks leven tijdens WOI + een blanco invulfiche en facebookpagina.
• Elk groepje gaat 100 jaar terug in de tijd en probeert om de fiche + facebookpagina voor hun
voorbeeldcase zelf in te vullen. Ga rond en geef de groepjes extra informatie waar nodig.
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BIJLAGE 1:

invulfiches gezinssituatie en facebookpagina tijdsbesteding
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INVULFICHE gezinssituatie
Naam:
Leeftijd:
Gezinssituatie (Waar woon je? Met hoeveel mensen? Wie woont er bij jullie? ... ):

Naam en leeftijd vader:
Beroep / andere bezigheden vader:
Naam en leeftijd moeder:
Beroep / andere bezigheden moeder:
Burgerlijke stand ouders: gehuwd – ongehuwd – gescheiden – samenwonend – andere: ................
Naam / leeftijd / dagelijkse bezigheden broer(s):
1.
2.
3.
4.

Naam / leeftijd / dagelijkse bezigheden zus(sen):
1.
2.
3.
4.
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Vul in op deze facebookpagina:
Wat doe je in een gewone week in de ochtend/namiddag/avond
op de volgende dagen? Met wie doe je dit? Waar doe je dit?

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

BIJLAGE 2:

illustraties dagelijks leven tijdens woi in brugge
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SAB, Modern Archief, I Algemeen Bestuur, Oorlog, Duitse bezettingen, opeisingen doos XIII 11

Burgers en instellingen worden gevorderd huisvesting (en soms voedsel)
te voorzien voor Duitse militairen
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer FO/B01204

Omdat er een tekort is aan mannelijke werkkrachten worden ook vrouwen
ingezet als kaartjesknipper op de tram
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer FO/A10872

De Duitse aanwezigheid is goed voelbaar in het Brugse straatbeeld
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer GM/101/20

De Duitse marinesoldaten kunnen
zich ontspannen het Zeemanshuis
in de Saaihalle
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer G/C307/3

Op de hoek van de Dudzeelsesteenweg en het Fort Lapin wordt door het Marinekorps Flandern in de kelder van een groot herenhuis een Marinekasino ingericht
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Tekeningen uit het frontblad voor het Marinekorps An Flanders Kuste

Om iets bij te verdienen baten veel Brugse vrouwen
een café, danszaal of winkeltje uit
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papiersnede Richard Fiedler - An Flanders Kuste

Tussen Bruggelingen en Duitse soldaten
ontstaan vriendschappen en soms ook romances
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SAB, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI: Duitse Plakbrieven nr. 731

Iedereen moet om 21u binnen zijn en ook cafés
en winkels moeten dan hun deuren sluiten
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Er is een tekort aan levensnoodzakelijke producten waardoor gezinnen
soms honger lijden. Op de tekening zie je kinderen kolen van een kar stelen.

tekening Richard Fiedler - An Flanders Kuste - maart 1918
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stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - FO/A19231

Naar school gaan is vaak moeilijk of onmogelijk omdat er te weinig
leerkrachten en leslokalen zijn. Op de foto zie je hoe de feestzaal van het
Sint-Lodewijkscollege wordt gebruikt als ziekenzaal.
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