I.5 Nieuwe regels
historische les - 3de graad B.O.

Inhoud
Als hoofdplaats van het Marinegebied is Brugge tijdens WOI strategisch erg belangrijk voor de
Duitsers. Onmiddellijk na inname van de stad, op 14 oktober 1914, richten zij een ‘Kommandantur’
(administratief orgaan onder leiding van een commandant) in.
Samen met de Kommandantur en het Brugse stadsbestuur regeert Admiraal von Schröder, de
bevelhebber van het Marinekorps Flandern, vier jaar over Brugge.
Om de Brugse bevolking onder controle te houden, voert het Duitse bestuur allerlei nieuwe regels
in. Door middel van plakkaten (= affiches met mededelingen die op verschillende plaatsen in de stad
werden uitgehangen) wordt de bevolking op de hoogte gesteld van de nieuwe regels.

Doelstelling
De leerlingen komen te weten dat er tijdens een oorlog vaak andere regels gelden dan in vredestijd
en vernemen welke nieuwe regels en beperkingen het Duitse bestuur oplegde aan de Brugse
bevolking tijdens WOI. Van daaruit leggen ze een link met regels en beperkingen in hun eigen
leefwereld.

Eindtermen
Eindtermen Wereldoriëntatie
De leerlingen
5.8 kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen
herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop der
tijden evolueert.
5.9* tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.
7 De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.
Leergebiedoverschrijdende eindtermen - Leren leren
De leerlingen
2 kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken.
4 kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen.
Leergebiedoverschrijdende eindtermen - Sociale vaardigheden
De leerlingen
1.5 kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.
3 kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of
etnische origine.

Voorbereiding
Informatie uit de inspiratiebundel die je best doorneemt als voorbereiding op deze les:
WOI in Brugge:
5.2 Dagelijks leven - 5.3 Nieuwe regels
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Werkvormen
1. Inleefopdracht.
2. Eigen oplossingen vergelijken met de historische realiteit.
3. Link leggen met eigen leefwereld.

Materiaal
Print de verschillende ‘probleemstellingen’ van het Duitse bestuur met betrekking tot de controle
over de Brugse bevolking (zie bijlage 1) en knip ze uit.
Print de ‘antwoorden’ van het Duitse bestuur (= afbeeldingen van plakkaten e.d. met bijhorende
uitleg – zie bijlage 2) of voorzie dat je de afbeeldingen in digitale versie kan tonen aan de leerlingen via
een computerscherm of projectie.

Lesverloop
Inleiding
Geef een korte algemene inleiding op het ontstaan van WOI (zie hoofdstuk WOI algemeen) of laat
de leerlingen naar dit filmpje kijken:
http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/Eerste+Wereldoorlog
Vertel dat de oorlog zich niet enkel heeft afgespeeld in de loopgraven aan het front, maar dat ook
veel steden waaronder Brugge door de Duitse bezetters werden ingenomen tijdens de oorlog.
Als hoofdplaats van het Marinegebied was Brugge tijdens WOI strategisch erg belangrijk voor de
Duitsers. Samen met het Brugse stadsbestuur regeert de Kommandantur onder leiding van de Duitse
admiraal von Schröder vier jaar over Brugge.
Om de Brugse bevolking onder controle te houden, voert het Duitse bestuur allerlei nieuwe regels
in. Door middel van plakkaten wordt de bevolking op de hoogte gesteld van de nieuwe regels.
Deze les gaat over de nieuwe regels en beperkingen die het Duitse bestuur aan de Bruggelingen
voorschreef.
Inleefopdracht: zelf regels bedenken
Verdeel de klas in 7 min of meer gelijke groepjes.
Geef elk groepje een blad met daarop een ‘probleemstelling’ = één van de zaken die de Duitse
bestuurders in Brugge willen regelen en onder controle willen houden (zie bijlage 1).
Controleer of de groepjes hun probleemstelling begrijpen en leg indien nodig bepaalde woorden of
termen uit.
De groepjes proberen in het hoofd van de Duitse bezetter te kruipen en vragen zich af welk
‘antwoord’ zij zouden formuleren op deze ‘probleemstelling’. Wat zouden zij doen om de zaak onder
controle te houden? Wat zouden ze aan de Bruggelingen vragen om (niet meer) te doen?
Welke zaken zouden ze verbieden of afschaffen? …
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Eigen oplossingen vergelijken met de historische realiteit
Laat elk groepje om beurt hun ‘probleemstelling’ voorlezen en vertellen welke actie zij als Duitse
bezetter zouden ondernemen of welke regel/beperking zij zouden opleggen aan de Brugse bevolking
om hun ‘probleem’ op te lossen.
Vertel aan de hand van de plakkaten en andere afbeeldingen (zie bijlage 2) wat de Duitsers in
werkelijkheid gedaan hebben en welke regels/beperkingen zij echt opgelegd hebben aan de Brugse
bevolking tijdens WOI. Vergelijk deze met hetgeen de leerlingen zelf bedachten en wijs op de
gelijkenissen en verschillen.

Deze les voor andere leeftijdsgroepen
Deze les is ook geschikt voor de 1ste graad secundair onderwijs.
Voor de 2de graad van het basisonderwijs kan je de probleemstellingen één voor één klassikaal
behandelen in plaats van in groepjes. Zoek samen met de kinderen naar de ‘oplossingen’ die zij zouden
geven in plaats van het Duitse bestuur en vergelijk dit vervolgens met wat de Duitsers in
werkelijkheid gedaan hebben en welke regels/beperkingen zij echt opgelegd hebben aan de Brugse
bevolking tijdens WOI.
Als je deze les wil geven aan leerlingen van de 2de graad secundair onderwijs kan je de groepjes
in het lesonderdeel ‘Eigen oplossingen vergelijken met de historische realiteit’ eerst zelf laten zoeken
tussen de afbeeldingen van plakkaten e.d. naar mogelijke acties die het Duitse bestuur
in realiteit ondernam en/of regels die ze werkelijk oplegde aan de Brugse bevolking tijdens WOI als
antwoord op het probleem dat zij voorgeschoteld kregen, alvorens deze klassikaal te overlopen. In het
lesonderdeel ‘Link met eigen leefwereld’ kan je een verband leggen met het instrument waarover een
gemeentebestuur vandaag beschikt om de bevolking ‘onder controle te houden’: de GAS-boetes.
Kennen de leerlingen de GAS-reglementering van hun gemeente? Weke regels vinden ze zinvol en
welke niet? Zijn er nog nieuwe regels nodig? Welke?
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BIJLAGE 1:

‘PROBLEEMSTELLINGEN’ I.V.M. CONTROLE OP DE BRUGSE BEVOLKING
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Probleemstelling 1
Bij hun aankomst in Brugge op 14 oktober 1914 willen de Duitse bezetters aan al de Bruggelingen
een duidelijk zichtbaar teken geven om te tonen dat zij vanaf nu de baas zijn.
Welke actie(s) zouden ze hiervoor kunnen ondernemen?

Probleemstelling 2
Het Duitse bestuur wil vermijden dat Brugse burgers zelf Duitse soldaten kunnen verwonden of
vermoorden.
Hoe zou het Duitse bestuur dit doel kunnen bereiken?
Welke nieuwe regels leggen ze hiervoor op aan de Brugse bevolking?

Probleemstelling 3
Omdat grote groepen mensen minder gemakkelijk te controleren zijn, wil het Duitse bestuur
liever niet dat de Brugse bevolking tijdens WOI in grote getale samen (op straat) komt.
Wat zouden de Bruggelingen tijdens de oorlog niet meer mogen doen van het Duitse
bestuur? Welke activiteiten zouden worden verboden?
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Probleemstelling 4
Brugge ligt op 30 km van het front, maar is als hoofdstad van het Marinegebied strategisch zeer
belangrijk voor de oorlogsvoering op en onder water. De militaire gebouwen en strategische
plekken in Brugge zijn dan ook vaak doelwit van de geallieerden (terwijl dat eigenlijk bevriende
legers voor de Bruggelingen zijn!). In totaal vallen zesduizend bommen op de stad. Dit gebeurt niet
enkel overdag, maar ook ’s nachts. De Duitse bezetters willen dat de geallieerde bommenwerpers
de mogelijke Brugse doelwitten ’s nachts niet kunnen zien.
Hoe zou het Duitse bestuur ervoor kunnen zorgen dat de doelwitten ’s nachts ‘onzichtbaar’ zijn?
Welke nieuwe regels leggen ze hiervoor op aan de Brugse bevolking?

Probleemstelling 5
Het Duitse bestuur wil kunnen controleren wie naar waar gaat in Brugge en omgeving.
Hoe zou het Duitse bestuur dit doel kunnen bereiken?
Welke nieuwe regels leggen ze hiervoor op aan de Brugse bevolking?

Probleemstelling 6
In het begin van de oorlog is er een totaal verbod op postverkeer. Wanneer in november 1915
de toelating komt om brieven te versturen of te ontvangen wil het Duitse bestuur de briefwisseling van de Brugse burgers beperken en controleren.
Hoe zou het Duitse bestuur dit doel kunnen bereiken?
Welke nieuwe regels leggen ze hiervoor op aan de Brugse bevolking?
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Probleemstelling 7
Het Duitse bestuur wil de berichtgeving over de oorlog controleren. Ze willen dat de Bruggelingen
enkel hun visie op het nieuws te horen krijgen.
Hoe zou het Duitse bestuur dit doel kunnen bereiken?
Welke beperkingen leggen ze hiervoor op?
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BIJLAGE 2:

‘ANTWOORDEN’ (ACTIES/REGELS/BEPERKINGEN) VAN HET DUITSE BESTUUR
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer FOA18482

Antwoord 1
Al meteen bij hun aankomst zetten de Duitsers het uurwerk van het Belfort een uur vroeger,
zodat het dezelfde tijd aanwees als in Duitsland.
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SAB,, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI: Duitse plakbrieven nr; 632

De Brugse burgers moeten al hun
wapens inleveren.

SAB, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI: Aanplakbrieven Stad Brugge 1914 nr. 95

Antwoord 2
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SAB,, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI: Duitse plakbrieven nr; 346

Antwoord 3.1
De Bruggelingen mogen niet met meer dan 5 personen samen komen in de straten.
De bevolking mag niet meer samenkomen om te betogen.

12

Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer FOA10866

De meifoor op de Markt, 1912

Antwoord 3.2
Grote evenementen zoals de Meifoor, processies, stoeten en carnavalsvieringen gaan tijdens de oorlog
niet door.
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SAB, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI:

Antwoord 4.1
Al de Bruggelingen moeten vanaf 21u ’s avonds hun lichten uit doen.
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SAB, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI: Duitse Plakbrieven nr. 731

Antwoord 4.2
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.
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SAB, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI: Aanplakbrieven Stad Brugge 1916 nr.100

Antwoord 5
Wie in de buurt van Brugge van de ene gemeente naar de andere wil, moet over een “Schein”
beschikken. Dat is een speciale toelating die de Duitse bezetter enkel in uitzonderlijke
omstandigheden aan de burgers gaf.
Extra weetje:
De regels die het vrij verkeer van de Bruggelingen beperken, hebben soms vreemde gevolgen!
Zo kunnen voetbalwedstrijden bijvoorbeeld enkel binnen de stad worden georganiseerd.
Cercle Brugge en Club Brugge spelen tijdens de oorlog de meeste derby’s ooit!
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SAB, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI: Duitse Plakbrieven nr. 743

Antwoord 6
Bruggelingen moeten hun brieven verplicht open op de Kommandantur afleveren.
De Duitse bezetter censureert de teksten, dat wil zeggen dat hij schrapt wat hem niet aanstaat
alvorens de brieven door te sturen.
De burger krijgt dit uiteraard door en begint veel te schrijven en alles dicht op elkaar te zetten.
De Duitse administratie vindt het nalezen van deze brieven te tijdrovend en vaardigt nieuwe regels uit
over het aantal brieven en postkaarten dat je mag versturen en hoeveel regels ze maximaal mogen
bevatten.
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SAB, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI:

Antwoord 7
De Duitse overheid bepaalt wat er gedrukt of verspreid mag worden. In het plakkaat hierboven wordt
bijvoorbeeld de verspreiding of het bezit van bepaalde gedrukte gedichten verboden.
Kort na de inname van Brugge komt er een verbod op het drukken en verspreiden van kranten.
De meeste dagbladen worden verboden, behalve Duitse kranten en Le Bien Public.
Deze brengen het ‘officiële’ nieuws van de stad.
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