I.1 oorlogsstrategie
op en onder water
historische les - 3de graad S.O.

Inhoud
Brugge ligt op 30 km van het front, maar is als hoofdstad van het Marinegebied strategisch zeer
belangrijk. Van hieruit leidt het Marinekorps Flandern, onder leiding van von Schröder, de verdediging
van de Belgische kust en de operaties in de Noordzee.
In de havens van Brugge, Zeebrugge en omgeving worden dan ook allerlei voorzieningen gebouwd
in functie van de offensieve (= aanvallende) en defensieve (= verdedigende) oorlogsvoering op en
onder water.
Het kanaal tussen Brugge en Zeebrugge, en haar omgeving, behoort ook tot het Marinegebied. In het
hinterland langs het kanaal is vooral Lissewege van groot strategisch belang.
In de zomer van 1916 onderzoekt het Britse leger hoe ze via een aanval aan de monding van de
Westerschelde de Duitsers ‘in de rug kunnen aanvallen’ (zij verwachten deze aanval vanuit het
neutrale Nederland immers niet) en zo ook de duikboothavens kunnen uitschakelen.
Wanneer deze strategie van de Britten de Duitsers ter ore komt, bouwen ze vanaf najaar 1916 een
netwerk van defensieve bunkers uit langs de grens met Nederland van Knokke tot Antwerpen, de
‘Hollandstellung’ genaamd.
Het oorspronkelijke plan van de Britten om de Belgische havens van Brugge en Zeebrugge vanop het
land te heroveren wordt geleidelijk aan verlaten. Ook vanuit de lucht is het een onmogelijke opdracht
door de betonnen schuilkelders voor onderzeeërs die de Duitsers in Brugge hebben gebouwd.
Op 22 april 1918 voeren Britse troepen onder leiding van Viceadmiraal Keyes een raid over zee op de
haven van Zeebrugge uit.

Doelstelling
Door het bestuderen en interpreteren van teksten en afbeeldingen ontdekken de leerlingen het
strategische belang van de havens van Brugge en Zeebrugge en hun omgeving in WOI. Ze komen ook
te weten op welke manieren de Duitsers deze havens verdedigden en welke acties de geallieerden
ondernamen om de duikboothavens uit te schakelen.

Eindtermen
Eindtermen geschiedenis
De leerlingen
6 analyseren fundamentele conflicten en breuklijnen waarmee moderne samenlevingen worden geconfronteerd.
9 duiden de rol van onze gewesten als medespeler in Europese en mondiale context.
14 kunnen doeltreffend informatie selecteren uit gevarieerd informatiemateriaal omtrent een ruim
geformuleerde historische of actuele probleemstelling.
15 kunnen hun selectie van informatie kritisch verantwoorden.
16 zelfstandig de nodige gegevens voor het beantwoorden van een historische probleemstelling halen
uit het historisch informatiemateriaal zoals beeldmateriaal, schema’s, tabellen, diagrammen, kaarten,
cartoons, dagboekfragmenten, reisverslagen, memoires.
22 omtrent een maatschappelijk relevante (actuele of historische) probleemstelling initiatieven nemen,
met hun medeleerlingen een doelmatige historische methodiek afspreken, de deelconclusies evalueren
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en een samenhangende rapportering brengen.
Vakoverschrijdende eindtermen
De leerlingen
1 brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk;
12 zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken;
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:
3.1 Het Duitse bestuur en het Marinegebied - 4.1 Hoofdstad van het Marinegebied = oorlogsgebied
- 4.2 La Brugeoise - 4.3 Duitse duikbootbasis
WOI: Verhaal en plek:
1.3 De raid op Zeebrugge - 1.4 Het Seeflugstation Flandern I te Zeebrugge - 2.1 De Brugse achterhaven als ankerpunt in de marine-oorlog, Lodewijk Coiseaukaai Brugge - 2.2 De haven van Zeebrugge
- 2.3 De defensieve Hollandstellung

Werkvormen
1. De leerlingen onderzoeken in groepjes een bepaald inhoudelijk item dat te maken heeft met de
oorlogsstrategie op en onder water tijdens WOI in Brugge en omgeving. Ze lezen de tekst die ze
over hun item krijgen, gaan op zoek naar die afbeeldingen die hun verhaal op passende wijze
kunnen documenteren en bedenken hoe ze hun item kunnen presenteren aan de anderen.
2. De verschillende groepjes delen de informatie die ze tijdens het eerste deel van de les over hun
item ingewonnen hebben met elkaar. De leerkracht vult de verhalen van de groepjes aan en geeft
waar nodig extra informatie.
3. Vanuit de informatie waarover de leerlingen ondertussen beschikken, gaan ze zelf nadenken over
mogelijke strategieën die de Britten zouden kunnen inzetten om de duikboothavens uit te
schakelen. Nadat ze zelf mogelijke strategieën bedacht hebben, vertelt de leerkracht het ware
verhaal van de raid op Zeebrugge.

Materiaal
Informatieve teksten voor de groepjes (zie bijlage 1): voorzie een aantal prints van deze teksten,
zodat je elk groepje een aantal exemplaren van hun stuk tekst kan geven.
Dossier met afbeeldingen (zie bijlage 2): voorzie een uitgeprint exemplaar van dit dossier per
groepje leerlingen (of de mogelijkheid dat elk groepje het dossier kan raadplegen en tonen aan de
anderen via een computer of tablet).
Afbeeldingen Raid op Zeebrugge (zie bijlage 3): print deze afbeeldingen of voorzie de mogelijkheid
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dat je deze kan tonen aan de leerlingen via een projectie of op een scherm van een computer of
tablet.

Lesverloop
Inleiding (5’)
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. Waarom dat zo was, gaan de leerlingen tijdens deze les zelf uitzoeken.
In kleine groepjes gaan ze zich eerst in een bepaald inhoudelijk item verdiepen.
Daarna gaat elk groepje de informatie over hun item delen met de anderen.
Vervolgens worden hun eigen vaardigheden als oorlogsstrategen getest. Vanuit de informatie waarover
ze op dat moment beschikken, zullen de leerlingen mogelijke acties bedenken die de Britten zouden
kunnen ondernemen om de haven van Zeebrugge aan te vallen.
Nadien wordt hun denkwerk getoetst aan wat er zich werkelijk heeft afgespeeld tijdens de raid op
Zeebrugge in april 1918.
Verdeling in groepjes (5’)
Laat de leerlingen zich in 5 (min of meer gelijke) groepjes verdelen. Elk groepje gaat samen rond
een tafel of bank zitten.
Wijs aan elk groepje 1 van onderstaande inhoudelijke items toe en geef hen enkele exemplaren
van de bijhorende informatieve tekst (zie bijlagen):
1. Het belang van de Noordzeehavens en de troeven van de binnenhaven van Brugge als
oorlogshaven
2. Bouw van voorzieningen in functie van de offensieve en defensieve oorlogsvoering op en
onder water in de Brugse haven
3. De haven van Zeebrugge
4. Het kanaal Brugge-Zeebrugge en het Seeflugstation Flandern I te Zeebrugge
5. De defensieve Hollandstellung
Geef elk groepje een uitgeprinte versie van het dossier met afbeeldingen (zie bijlagen) of voorzie
dat ze het dossier in digitale versie via een computer of tablet kunnen raadplegen en tonen)
Informatie doornemen, gepaste afbeeldingen zoeken en presentatie voorbereiden (10’)
Elk groepje leest de tekst die ze kregen.
Vervolgens gaan ze in het dossier met afbeeldingen op zoek naar die afbeeldingen die de inhoud
van de tekst kunnen documenteren en/of illustreren. De volgorde van de bladzijden in het dossier met
afbeeldingen is willekeurig en volgt de volgorde van de items niet, waardoor de groepjes de
afbeeldingen goed moeten bestuderen en interpreteren voordat ze de gepaste afbeeldingen bij hun
item kunnen selecteren. Door deze werkwijze bekijken de leerlingen al de afbeeldingen, niet enkel
diegene die iets te maken hebben met hun verhaal, en wordt hun nieuwsgierigheid gewekt naar de
verhalen die bij de andere foto’s horen. Het is ook mogelijk dat verschillende groepjes dezelfde
afbeelding gebruiken ter illustratie van hun item, maar dat hoeft geen probleem te zijn.
Mogelijke afbeeldingen die de groepjes ter ilustratie van hun item kunnen gebruiken:
1. Het belang van de Noordzeehavens en de troeven van de binnenhaven van Brugge als
oorlogshaven: Kaart Nordseeländer, England 1913 (hierop kan de strategische ligging van de
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Noordzeehavens aangeduid worden) - Wervingsposter voor Britse soldaten (belang van Noordzee als
aanvoerlijn van nieuwe Britse troepen) - Duitse duikboot op de Noordzee - Duitse torpedo’s worden
afgeschoten in de Noordzee - Kaart Marinegebied - Het lossen van een oorlogsschip in de Brugse
binnenhaven tijdens de Eerste Wereldoorlog
2. Bouw van voorzieningen in functie van de offensieve en defensieve oorlogsvoering op en 		
onder water in de Brugse haven: Schuilplaats duikboten haven Brugge - Duitse U-bootbunker haven
Brugge - La Brugeoise
3. De haven van Zeebrugge: Duitse batterij Lübeck op de havendam van Zeebrugge - Schuilplaats
voor U-boten langs havendam Zeebrugge - Duits watervliegtuig bij de haven van Zeebrugge
4. Het kanaal Brugge-Zeebrugge en het Seeflugstation Flandern I te Zeebrugge: Watervliegtuigen
worden door een kraan omhoog gehesen - Duitse watervliegtuigen met soldaten - Zicht op Brugs
havengebied met treinsporen
5. De defensieve Hollandstellung: Kaart met Hollandstellung - Prikkeldraadversperring aan de grens
tussen België en Nederland - Bunker op verdedigingslinie grens België-Nederland
De groepjes denken tenslotte na over een manier waarop ze zo dadelijk hun inhoudelijk item zullen
delen met de rest van de klas en wie van het groepje daarin welke rol zal opnemen.
Criteria voor deze presentatie: de leerlingen moeten waar mogelijk zeker gebruik maken van de
gekozen afbeeldingen en mogen de tekst niet gewoon voorlezen!
Informatie delen (15’)
De groepjes komen één voor één aan het woord.
Vul telkens de verhalen van de groepjes aan of geef extra informatie indien nodig aan de hand van
afbeeldingen die bij het item in kwestie horen. Leg duidelijke verbanden tussen alle verschillende delen.
Zelf oorlogsstrategieën bedenken en deze toetsen aan de historische realiteit (15’)
De leerlingen hebben nu een zicht op het strategisch belang van de havens van Brugge en
Zeebrugge en weten ook op welke manier de Duitsers deze havens verdedigden.
De duikboothavens vormden een niet te onderschatten bedreiging voor de geallieerde strijdkrachten
en dus wilden de Engelsen deze graag heroveren. Omdat het front na verschillende offensieven slechts
zeer traag opschoof richting kust, werd het oorspronkelijke plan om de havens vanop het land te
heroveren geleidelijk aan verlaten. Ook vanuit de lucht was het een onmogelijke opdracht door de
betonnen schuilkelders voor onderzeeërs die de Duitsers in Brugge hadden gebouwd. Om de Duitse
dominantie over de Noordzee teniet te doen bereidde Viceadmiraal Keyes, opperbevelhebber van
de Dover Patrol, in april 1918 een offensief over zee voor om de toegang tot de zee voor de Duitse
schepen en U-boten te blokkeren.
Elk groepje probeert in het hoofd te kruipen van deze Britse oorlogsstrateeg en bedenkt een
mogelijke strategie om dit doel te bereiken.
Laat de groepjes hun strategie kort voorstellen.
Vertel vervolgens wat er werkelijk gebeurde tijdens de raid op Zeebrugge (zie WOI: Verhaal en
plek: 1.3 De raid op Zeebrugge). Gebruik de afbeeldingen over de raid (zie bijlagen) om je verhaal te
documenteren.
Indien de tijd dit toelaat kunnen de leerlingen in een volgende les samen de reportage ‘Raid op
Zeebrugge’ bekijken, omdat de meeste items die in deze les aan bod kwamen daarin ook nog eens
aangehaald worden. Deze reportage uit de Canvasreeks Publiek Geheim kan je bekijken via YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=FMXrlJWTjEs
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Deze les voor andere leeftijdsgroepen
Deze les is ook geschikt voor de 2de graad secundair onderwijs.
Indien je dit thema wil behandelen in de lessen voor de eerste graad S.O. kan je vertrekken vanuit
het dossier met afbeeldingen. Bekijk de afbeeldingen samen met de leerlingen en vraag hen wat er te
zien is. Neem hetgeen de leerlingen over de afbeeldingen zeggen als uitgangspunt om zelf informatie
te geven over het strategische belang van de havens van Brugge en Zeebrugge en hun omgeving in
WOI en de verschillende manieren waarop de Duitsers deze havens verdedigden.
Bekijk daarna via YouTube de reportage uit de Canvasreeks Publiek Geheim: http://www.youtube.com/
watch?v=FMXrlJWTjEs om meer te weten te komen over de raid op Zeebrugge.
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BIJLAGE 1:

informatieve teksten voor de groepjes
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1. Het belang van de Noordzeehavens in WOI en de troeven van de binnenhaven van
Brugge als oorlogshaven
Tijdens WOI zijn de havens aan de Noordzeekust strategisch bepalend voor al de strijdende partijen.
De oorlog wordt niet enkel op het land uitgevochten. Ook op en zelfs onder water wordt er slag
geleverd. In WOI zetten de Duitsers voor het eerst heel wat duikboten met torpedo’s in. De Duitse
U-boten brengen ongeveer 2554 schepen tot zinken. Hierbij gaat één derde van de totale
handelsvloot ten onder.
Voor de geallieerden is het vervoer over zee via het Kanaal dan weer onontbeerlijk als toevoerlijn
van nieuwe troepen en in functie van communicatie en bevoorrading.
Om die reden bouwen de bezetters vanaf 1915 in Brugge een heuse oorlogshaven uit. Deze haven
bevindt zich net buiten de Walweinbrug, waar nu het Entrepot ligt.
De Brugse binnenhaven is een goede en logische keuze als locatie voor de uitbouw van een
oorlogshaven vermits Brugge zeer strategisch gelegen is op slechts 10 kilometer van de zee, in een
driehoek met de satelliethavens van Oostende en Zeebrugge. De binnenhaven heeft eveneens een
goede verbinding met de haven in Zeebrugge (de huidige Lodewijk Coiseaukaai).
Bovendien is Brugge als hoofdplaats van het Marinegebied strategisch zeer belangrijk voor de
oorlogsvoering op en onder water. Het Marinegebied omvat de kuststrook van Nieuwpoort tot aan
de Nederlandse grens met inbegrip van Brugge, Oostende en hun omliggende gemeenten. Van hieruit
leidt het Marinekorps Flandern, onder leiding van von Schröder, de verdediging van de Belgische kust
en de operaties in de Noordzee.
Omdat de Brugse haven ver genoeg verwijderd is van het front en zich buiten het bereik van de
Britse kanonnen bevindt is het een goede schuilplaats voor de vaartuigen van het Marinekorps
Flandern.
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2. Bouw van voorzieningen in functie van de offensieve en defensieve oorlogsvoering op
en onder water in de Brugse haven
De Duitsers kunnen de binnenhaven van Brugge zo goed als ongeschonden overnemen en willen de
infrastructuur tegen oorlogsgeweld versterken.
De werken aan de Brugse haven starten eind 1914. In een tijdspanne van vier jaar bouwt men een
groots oorlogsbolwerk uit.
Gebouwen en bunkers in beton worden uit de grond gestampt.
Er zijn ook onderhouds-, herstel- en schuilplaatsen voor schepen en duikboten, en opslagplaatsen
voor brandstof en munitie.
Vooral de acht grote drijfdokken springen in het oog. Deze worden in Duitsland gebouwd en in
geprefabriceerde stukken per spoor naar Brugge gebracht om daar te worden gemonteerd.
De drijfdokken worden gebruikt als herstellingswerkplaats voor onderzeeboten en zeeschepen.
Omdat er op dat ogenblik nog geen georganiseerd elektriciteitsnetwerk in Brugge aanwezig was,
leggen de Duitsers over de hele lengte van de haven een verlichtingsnetwerk aan.
Ook bestaande voorzieningen, zoals het metaalverwerkend bedrijf La Brugeoise, nemen de
Duitsers in beslag om te gebruiken in functie van de oorlogsindustrie.
De fabrieksgebouwen liggen net buiten de ring in Sint-Michiels. Naar verluidt wordt La Brugeoise door
de Duitsers ingeschakeld om wapens en onderdelen van duikboten te maken, om granaten te draaien
en kanonnen te herstellen. De fabriek zou ook artillerie en munitie, zoals kogels, stockeren.
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3. De haven van Zeebrugge
Net zoals de haven van Brugge wordt ook de haven van Zeebrugge tot een ware vesting
omgebouwd. Op de bestaande boogvormige pier of ‘Mole’ die de havenmond omarmt wordt een
serie batterijen (eenheden met kanonnen) geplaatst die de hele haven en de monding van het kanaal
Brugge-Zeebrugge die daar vlak achter ligt moet beschermen.
Het uiteinde van de ‘Mole’ is een smal stuk van 240 meter, dat uitloopt op de vuurtoren.
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.
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4. Het kanaal Brugge-Zeebrugge en het Seeflugstation Flandern I te Zeebrugge
Het kanaal tussen Brugge en Zeebrugge, en haar omgeving, behoort ook tot het Marinegebied dat
bezet wordt door het Kaiserliches Marinekorps Flandern onder leiding van Admiraal von Schröder.
In het hinterland langs het kanaal is vooral Lissewege van groot strategisch belang.
Na de inname van de Vlaamse havens worden plannen gesmeed om basissen 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.
De vliegtuigen staan vaak gewoon op de havendam in plaats van in de hangars, dit om indien nodig
onmiddellijk in actie te schieten.
De eenheid heeft het grote voordeel dat er op de havendam ook een spoorverbinding is met het
vasteland. Dit maakte 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.
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5. De defensieve Hollandstellung
Op 1 november 1914 komt de aankondiging dat alle verkeer tussen België en het neutrale Nederland verboden wordt en de grensovergangen gesloten.
Om te vermijden dat er post en personen de grens worden overgesmokkeld, wordt begin 1915
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' 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.
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BIJLAGE 2:

dossier met afbeeldingen

13

herkomst foto: www.worldwarera.com

Wervingsposter voor Britse soldaten
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herkomst foto: www.forumeerstewereldoorlog.nl/

Bunker op verdediginslinie Hollandstellung
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer ALB42009

Zicht op Brugs havengebied met treinsporen
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer ALB42083

Watervliegtuigen worden door een kraan omhoog gehesen
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herkomst afbeelding: Haack-von Seydlitz, Unterstufen-Atlas, Justus Perthes, Gotha, 1913 - www.atlassen.info

Kaart Nordseeländer, England 1913
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - ALB42066

Duitse duikboot op de Noordzee
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer FOA8432

Het lossen van een oorlogsschip in de Brugse binnenhaven tijdens de Eerste Wereldoorlog
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herkomst foto: www. http://www.geheugenvannederland.nl/

Prikkeldraadversperring in Sluis aan de grens tussen België en Nederland
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer ALB42072

Duitse torpedo’s worden afgeschoten in de Noordzee
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Kaart Marinegebied
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer FOA6593

Schuilplaats duikboten haven Brugge
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Duitse U-bootbunker haven Brugge
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer ZB/FO/249

Duitse batterij Lübeck op de havendam van Zeebrugge
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer ALB42084

Duits watervliegtuig bij de haven van Zeebrugge
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer FOD00459

La Brugeoise, zicht op constructiehal (1908)
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer FOA22616

Schuilplaats voor U-boten langs havendam Zeebrugge
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer ALB43094

Duitse watervliegtuigen met soldaten
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herkomst afbeelding: http://zeelandboeken.pzc.wegenerwordpress.nl/

Kaart Hollandstellung
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BIJLAGE 3:

afbeeldingen raid op zeebrugge
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer BRU001023455

Luchtfoto haven Zeebrugge
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer ZBFO125

Schepen creëren een rookgordijn
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer ZB/FO/224

Zicht op de bres in de havendam te Zeebrugge na de raid
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Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - inventarisnummer ZB/FO/185

De blokschepen Thetis, Interprid en Iphigenia in de haven van Zeebrugge
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