I.2 voedselgebrek en honger
historische les - 2de graad B.O.

Inhoud
Gedurende de hele oorlog is er in Brugge met pieken en dalen een tekort aan voedsel. Door allerlei
oorzaken verloopt de productie en de bevoorrading moeilijk. Bovendien eisen de Duitsers grote
delen van de oogst voor het eigen leger op. Enkel het noodzakelijke verkopen ze aan het stadsbestuur verder door ten behoeve van de bevolking.
Het Brugse stadsbestuur doet er alles aan om de verkoop en het verbruik van levensmiddelen te
controleren, o.a. door het invoeren van rantsoenen, het opleggen van maximumprijzen aan boeren en
andere leveranciers en de oprichting van stadswinkels.
Vanaf 10 februari 1915 is er in Brugge ook een provinciaal Hulp- en Voedselcomité. Dit is een afdeling
van het Nationaal Hulp- en Voedselcomité, opgericht door rijke burgers en gesteund door de
Belgische regering. Het Nationaal Hulp- en Voedselcomité kan voedsel uit het buitenland aankopen.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om de producten ter beschikking te stellen van kleine winkels
die het op hun beurt aan de bevolking zouden doorverkopen, maar door de te verwachten
misbruiken (bijv. winkeliers die de producten aan te hoge prijzen zouden kunnen verkopen) wordt van
het idee afgestapt. Het comité richt eigen winkels op, de Amerikaanse winkels, met voedsel afkomstig
uit de USA.
De mensen gaan ook zelf op zoek naar creatieve oplossingen voor het voedselprobleem.
Ze verzinnen nieuwe recepten met de producten die wel voorradig zijn en vinden vervangingsproducten uit.

Doelstelling
De leerlingen worden op een actieve wijze ingeleid in enkele van de grote problematieken waar
Brugse gezinnen mee te kampen hadden tijdens WOI: honger lijden en proberen te overleven in
armoede. Door middel van een spel krijgen ze de kans om de situatie van gewone gezinnen tijdens
WOI spelenderwijs van naderbij te bekijken en te reflecteren over de moeilijkheden ervan.

Eindtermen
Eindtermen wereldoriëntatie
De leerlingen
4.2 kunnen met een zelf gekozen voorbeeld illusteren hoe de prijs van een product tot stand komt.
4.3 kunnen met een zelf gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een collectieve voorziening, waarvoor de overheid zorg draagt.
4.4 kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in België
ongelijk verdeeld is.
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.
Leergebiedoverschrijdende eindtermen - leren leren
3 De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten)
verwerven en gebruiken.
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Leergebiedoverschrijdende eindtermen – sociale vaardigheden
1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling
meewerken.
2 De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies
naleven.
3 De leerlingen 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:
5.1 Verarming
WOI: Verhaal en plek:
1.6 Honger in alle lagen van de bevolking

Werkvorm
Gezelschapsspel (ganzenbord)

Materiaal
Print de verschillende onderdelen van het spelbord (zie bijlage 1) en kleef de verschillende vellen
papier aan elkaar.
Zorg voor een dobbelsteen en voldoende pionnen (1 per groepje). Je kan de pionnen uit een
ander gezelschapsspel gebruiken of deze eventueel vervangen door kleine objecten zoals speelgoedsoldaatjes. Je kan de groepjes bij aanvang van het spel ook zelf een pion laten maken.
Print het document met de gebeurtenissen (zie bijlage 2) of voorzie dat je dit in digitale versie kan
tonen aan de leerlingen via een computerscherm of projectie.

Lesverloop
Inleiding
Geef indien nodig/gewenst een korte algemene inleiding op het ontstaan van WOI (zie hoofdstuk
WOI algemeen) of laat de kinderen naar dit filmpje kijken: http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20
Klokhuis%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.
Dat het leven in zo’n ‘bezette stad’ voor de gezinnen en kinderen die er woonden niet altijd eenvoudig
was, gaan de kinderen nu zelf ondervinden door het spelen van een spel.
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Verdeel de klas in 4 à 5 kleine groepjes. Deze groepjes representeren de kinderen uit een doorsnee
Brugs gezin tijdens WOI.
Geef elk groepje een pion.
Doel van het spel is om met je gezin zo goed mogelijk de oorlog te overleven.
Het spel wordt gespeeld op een spelbord met een aantal genummerde vakjes. Het beginpunt van
het spel is het begin van WOI in 1914 - het eindpunt is 1918, het einde van WOI. Sommige vakjes zijn
anders ingekleurd dan de rest: dit zijn de momenten in de oorlog waarop er een bepaalde
gebeurtenis plaatsheeft.
De groepjes gooien om beurt met een dobbelsteen om verder te geraken in het spel/de oorlog.
Als ze op een vakje met een gebeurtenis komen, lees je de gebeurtenis met het corresponderende
nummer voor en toon je de bijhorende beelden aan het groepje in kwestie.
De gebeurtenissen zijn gebaseerd op waargebeurde feiten uit WOI en worden waar mogelijk
voorzien van gepast beeldmateriaal. Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen. Dit kunnen negatieve
gebeurtenissen zijn die het traject naar het einde van de oorlog voor het gezin moeilijker maken zoals
bijvoorbeeld de bezetter die nieuwe beperkende regels uitvaardigt die ze moeten opvolgen, bevoorradingsmoeilijkheden waarmee ze moeten leven, enzovoort. Er zijn ook kaarten met positieve gebeurtenissen. Het gevolg van een positieve gebeurtenis is dat de groepjes zich sneller over het spelbord
kunnen verplaatsen, omdat ze bijvoorbeeld nog eens mogen gooien of een aantal
spelvakjes mogen overslaan. Bij een negatieve gebeurtenis moeten ze een beurt overslaan of een
aantal vakjes teruggaan.
Het spel is gedaan als één groepje aan het eind van de vakjes op het spelbord/het einde van de
oorlog is gekomen. Je kan er ook voor kiezen om pas te stoppen met het spel als al de groepjes
heelhuids de oorlog overleefd hebben. De groepjes gooien om beurt met een dobbelsteen om
verder te geraken in het spel/de oorlog. Als ze op een vakje met een gebeurtenis komen, lees je de
gebeurtenis met het corresponderende nummer voor en toon je de bijhorende beelden aan het
groepje in kwestie.

Deze les voor andere leeftijdsgroepen
Deze les is ook geschikt voor de 3de graad van het basisonderwijs en de 1ste graad van het S.O.
Wanneer de groepjes op een gebeurtenisvakje komen tijdens het spel, krijgen ze de bijhorende
gebeurtenis en lezen ze deze zelf luidop voor en tonen eventueel de bijhorende afbeelding aan de
anderen. Je kan bij deze oudere leerlingen na het spel ook linken leggen met actuele conflicten of
andere gebeurtenissen in de wereld waardoor het dagelijks leven van de gezinnen overhoop gehaald
wordt en mensen honger lijden (vb. in vluchtelingenkampen waar mensen wachten tot de oorlog in
hun land voorbij is).
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BIJLAGE 1:

het spelbord
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BIJLAGE 2:

de gebeurtenissen
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VAKJE 1

SAB, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI: Aanplakbrieven Stad Brugge 1914 nr.28

Begin augustus 1914 laat de burgemeester van Brugge deze affiche ophangen om aan
de Bruggelingen te melden dat België in oorlog is.

De Duitse troepen zijn op dat moment nog niet in Brugge aangekomen, maar jullie
gezin beseft dat het binnenkort moeilijker zal zijn om eten te vinden en te kopen in de
winkels.
Daarom leggen jullie een voorraad aan van voedingswaren die niet snel kunnen
bederven. Dit wordt ‘hamsteren’ genoemd. Het is verstandig dat jullie dit doen en
dus mogen jullie 2 vakjes vooruit.

9

VAKJE 5
Vanaf 14 oktober 1914 is Brugge een bezette stad. Samen met het Brugse stadsbestuur
regeren de Duitse Kommandatur en admiraal von Schröder tot aan het eind van de
oorlog over Brugge. Brugge is belangrijk voor de Duitsers, omdat het de hoofdplaats is
van het Marinegebied (zie kaart). Vanuit deze kuststrook die zich uitstrekt van Nieuwpoort tot aan de Nederlandse grens met daarin de steden Oostende en Brugge,
verdedigen de Duitsers de Belgische kust met duik- en torpedoboten.

Het Marinegebied wordt beschouwd als oorlogsgebied en daar horen strenge regels bij.
Zo kan je niet gewoon van Brugge naar een andere gemeente trekken of omgekeerd.
Daarvoor heb je een speciale toelating van de Duitsers nodig.
Jullie willen pompoenen gaan halen bij een oom die in een boerderij in het poldergebied buiten Brugge woont. Duitse soldaten houden jullie tegen en sturen jullie met
lege handen terug naar huis, omdat je geen toelating hebt om Brugge te verlaten.
Sla 1 beurt over.
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VAKJE 7
De Duitsers eisen grote delen van de oogst voor het eigen leger op. Zo kopen zij als
eerste de suikerbietenoogst, de graanoogst, de volledige vleesproductie en voorraad
van steenkool. Enkel het noodzakelijke verkopen ze verder door aan het stadsbestuur,
die het op zijn beurt aan de burgers verkoopt.

tekening van Richard Fiedler uit An Flanders Kuste, het frontblad voor het Marinekorps - maart 1918 (zie ook inspiratiebundel WOI: Verhaal en plek - I.8 Richard Fiedler)

Jullie slagen er in om ongezien een paar kolen te stelen van een kar met goederen die
door de Duitsers opgeëist waren.
Jullie gezin kan weer een paar dagen eten en jullie mogen nog eens gooien met
de dobbelsteen.
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VAKJE 10

SAB, Modern Archief, I Algemeen Bestuur, Oorlog, Duitse bezettingen, opeisingen doos XIII 11

Tijdens WOI zijn er veel Duitse militairen in Brugge ‘ingekwartierd’. Dat wil zeggen dat
ze in (Groot)Brugge een woon- en slaapplaats krijgen. Eerst worden de soldaten in
kazernes en gebouwen van de stad ondergebracht. De officieren en het administratieve
personeel gaan wonen in de leegstaande herenhuizen van bewoners die naar Frankrijk
of Engeland waren gevlucht.
Vanaf 1916 mogen de officieren en onderofficieren bij burgers logeren.

Met dit biljet worden burgers en instellingen gevorderd huisvesting (en soms voedsel) te voorzien voor Duitse militairen

Ook bij jullie gezin komt er een officier logeren.
Normaal gezien moet de Kommandantur jullie hiervoor een inkwartieringsvergoeding
geven, maar dit gebeurt niet.
Daardoor hebben jullie weer minder geld om eten te kopen en bovendien moeten
jullie het eten dat er is, ook nog delen met de officier die bij jullie woont.
Jullie moeten 2 vakjes achteruit.
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VAKJE 17

SAB, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI: Duitse Plakbrieven nr. 699

Het Brugse stadsbestuur doet er alles aan om de verkoop en het verbruik van
levensmiddelen te controleren. Dit gebeurt door de invoer van rantsoenen.
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 via plakkaten bekend gemaakt.

Jullie gezin krijgt rantsoenkaarten voor: 300 gram aardappelen per persoon per dag;
150 gram vlees per persoon per week; 250 gram brood per persoon per dag; een halve
liter afgeroomde melk; 50 gram boter per persoon per week.
Deze hoeveelheid is niet genoeg om je buik rond te eten.
Door voedselgebrek en honger worden twee gezinsleden ziek. Sla een beurt over.
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VAKJE 21

Dankzij de opgelegde maximumprijs heeft jullie gezin net genoeg geld om in de
stadswinkel aardappelen en brood voor iedereen te kopen.
Jullie mogen 2 vakjes vooruit.
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SAB, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI: Aanplakbrieven Stad Brugge 1916 nr.11

SAB, Reeks I Algemeen Bestuur , Aanplakbrieven Stad Brugge 1916 nr.131

De Duitsers controleren de voedselbevoorrading.
Omdat het verkeer in en rond het ‘oorlogsgebied’ Brugge beperkt wordt (zie ook:
gebeurtenis vakje 5) kunnen boeren hun waren niet vrij naar de Brugse markten
voeren. Het stadsbestuur speelt voor tussenpersoon en koopt producten aan bij
boeren en verkoopt die door aan de bevolking in de stadswinkels. Er worden ook
maximumprijzen bepaald waartegen producten verkocht mogen worden.

VAKJE 27
Veel producten worden schaarser en moeilijker verkrijgbaar. Dat betekent natuurlijk
ook dat ze duurder worden. Soms zijn er toch ook overschotten van bepaalde producten en worden de huisgezinnen verplicht om een bepaalde hoeveelheid per maand van
die producten te kopen.
Op dit moment is er te veel zuurkool en snijbonen.
Jullie gezin moet deze groenten aankopen, ook al lusten jullie dit helemaal niet graag.
Sla een beurt over.
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VAKJE 32

Tekeningen uit het frontblad voor het Marinekorps An Flanders Kuste

Om iets bij te verdienen beginnen sommige mensen met allerlei handeltjes.
Zo richten ze thuis bijvoorbeeld een winkeltje, herberg of koffiehuis in.

Jullie oma die bij jullie inwoont, begint in jullie huis een café.
Met het geld dat de Duitse militairen betalen voor hun drankjes,
kunnen jullie eten kopen. Ga 1 vakje vooruit.

VAKJE 38
Tijdens de oorlog is het bijna onmogelijk om voedsel uit het buitenland aan te kopen.
Gelukkig laten de Duitse bevelhebbers soms toe dat er levensnoodzakelijke middelen
vanuit Nederland over de grens worden gebracht. Meer nog, niemand mag dit voedsel
opeisen. Nederland is immers neutraal en doet niet mee aan de oorlog.

Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - FO/B/5776

Een belangrijk Nederlands bedrijf dat in Brugge gevestigd is, is de Nederlandse Gist- en
Spiritusfabriek. De fabriek treedt op als tussenpersoon bij voedselbedelingen en laat de
bevolking niet in de kou staan.

Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - FO/B/5779

Broodbedeling in de Gistfabriek

Soepuitdeling in de Gistfabriek

Bij een brood- en soepuitdeling in de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek ontvangt
jullie gezin een voedzame maaltijd. Gooi nog een keer met de dobbelsteen.

VAKJE 41
Vanaf 10 februari 1915 is er in Brugge een provinciale afdeling van het Nationaal Hulpen Voedselcomité, dat voedsel uit het buitenland kan aankopen.
Eerst was het de bedoeling van het comité om die producten te verkopen aan kleine
winkels die het op hun beurt aan de bevolking zouden doorverkopen. Omdat men
denkt dat er misbruiken zullen zijn (bijv. winkeliers die de producten aan te hoge prijzen
zouden verder verkopen) wordt van het oorspronkelijke idee afgestapt. Het comité
richt dan maar zijn eigen winkels op, de Amerikaanse winkels, met voedsel afkomstig uit
de USA.
In het begin kan je in de Amerikaanse winkels vooral meel, spek en maïs kopen, maar
langzaamaan sijpelen er ook koloniale levensmiddelen binnen, zoals cacao, thee en rijst.
Jullie gezin koopt cacao in de Amerikaanse winkel en maakt thuis warme chocomelk.
Dit is de eerste keer in jullie leven dat jullie dit drinken! Neem de tijd om goed te
proeven en sla een beurt over.

VAKJE 45
Omdat sommige producten tijdens de oorlog moeilijk of niet verkrijgbaar zijn, vinden
de mensen vervangingsproducten uit.
Zo worden margarine en plantaardige olie gebruikt in plaats van smout en spek,
mosselen in plaats van vis, koolraap (ruttabaga) in plaats van aardappelen.
Iemand van jullie gezin is jarig. Omdat jullie niet aan gewone tarwebloem kunnen
geraken, maakt je moeder een verjaardagstaart met aardappelmeel.
Als beloning voor deze creatieve oplossing mogen jullie 3 vakjes vooruit.

19

VAKJE 50

SAB, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI: Duitse Plakbrieven nr. 697

In de oorlog worden ook veel etenswaren vervalst. Melk wordt aangelengd met water,
suiker gemengd met zand, in bouillonblokjes ontbreekt het vlees, in brood komt zaagsel
terecht. Omdat het eten of drinken van vervalste etenswaren soms heel gevaarlijk voor
de gezondheid is, legt het Brugse stadsbestuur via plakkaten regels op.
Op het plakkaat hieronder kan je bijvoorbeeld lezen hoeveel water en zout je
maximum aan boter mag toevoegen.

Door het drinken van vervalste alcohol wordt jullie opa erg ziek. Sla 1 beurt over.
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VAKJE 52

SAB, Reeks I Algemeen Bestuur, Plakkaten WOI: Aanplakbrieven Stad Brugge 1916 nr.137

Het stadsbestuur deelt voedselbonnen uit waarmee burgers in de stadswinkels eten
kunnen kopen. Sommige mensen maken hier misbruik van en proberen hun voedselbonnen door te verkopen op de zwarte markt. De verschillende bonnen voor brood,
vlees of kolen veranderen daardoor vaak van uitzicht.

Jullie staan in de stadswinkel en willen jullie voedselbonnen inruilen voor
voedingswaren. De bonnen die jullie afgeven zijn ondertussen echter niet meer geldig.
Jullie keren dus noodgedwongen met lege handen terug naar huis.
Ga 3 vakjes terug.
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VAKJE 57
Ook gewone burgers nemen initiatieven om arme mensen met honger te helpen.
Ze verkopen soep, brood en zelfs volledige maaltijden tegen een minimumprijs die in
speciaal daarvoor ingerichte eetzalen worden bedeeld.

Stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.be - G-B136-1

Of ze delen voedselbonnen uit waarmee de allerarmsten gratis voedsel kunnen krijgen.
Door een gebrek aan samenwerking tussen de verschillende hulporganisaties lukt het
niet om alles en iedereen te controleren en beginnen mensen misbruik te maken.

Het Werk der Soep

Jullie gezin biedt zich bij verschillende organisaties aan om zo aan meer voedsel te
geraken. Dit misbruik komt uit en jullie mogen niet meer terug komen.
Ga 3 vakjes achteruit.
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