
 

EenVandaag in de klas 
WOI: Het lijden van de 
soldaat in loopgraven 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De eerste Wereldoorlog is de eerste 
massale oorlog uit de geschiedenis. 
Tijdens deze oorlog sneuvelen meer dan 
10 miljoen soldaten. De overlevenden zijn 
vaak gewond geraakt en 
getraumatiseerd. Het leven van een 
soldaat in de loopgraven is een ware hel.  
 
Vakgebied 
Mens en maatschappij, geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Eerste Wereldoorlog, loopgraven 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en maatschappij: 37, 47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over de Eerste 
Wereldoorlog, bijvoorbeeld deze video: 
‘Verhaal van een soldaat’. 
 
Antwoorden 
1 per dag – nieuwe wapens – gedood 2 Ze 
vullen gaten met lijken. Ze gebruiken ze 
om op te zitten, zodat ze niet in de 
modder hoeven te zitten. 3 Het vet van 
mensen. Er zijn zoveel mannen 
gesneuveld, dat er maar een fractie op 
begraafplaatsen ligt. De rest van de lijken 
is verdwenen in de Vlaamse grond. 4 C 5 
Bijvoorbeeld: de modder, de lijken, geen 
hygiëne dus grote kans op ziekten. 6a 
Soldaten hadden gevoels- en 
bewegingsstoornissen, last van 
slapeloosheid en hallucinaties. b Een 
verzamelnaam voor klachten na een 
oorlogstrauma, zoals een depressie en 
een schuldgevoel hebben. 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
Kijkvragen 
 
1 Omcirkel de juiste woorden. 
In de Eerste Wereldoorlog sneuvelen 5.000 
soldaten per maand / per dag.  Het hoge 
dodental is het gevolg van nieuwe wapens / 
ziekten. Het leven in de loopgraven is een 
hel. Angstige soldaten die proberen te 
vluchten worden door hun eigen leiders 
teruggestuurd / gedood.  
  
2 Soldaten die sneuvelen in de Eerste 
Wereldoorlog kunnen niet meteen of soms 
helemaal niet uit de loopgraven worden 
gehaald. Wat wordt er met de lijken 
gedaan? Geef een voorbeeld. 
 
3 ‘De grond is hier vet’ is een Vlaamse 
uitspraak over de Eerste Wereldoorlog. Wat 
wordt hiermee bedoeld? 
 
4 Hoe vaak wordt de Eerste Wereldoorlog in 
België herdacht?  
A Elk jaar 
B Elke maand 
C Elke dag 
 
Verdiepingsvragen 
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5 Beschrijf met behulp van de foto waarom 
de loopgraven een hel is voor een soldaat. 
 
6a Veel soldaten uit WOI krijgen een ‘shell 
shock’. Wat is dat? Zoek het op. 
b Soldaten met psychische klachten krijgen 
tegenwoordig vaak de diagnose PTSS. Wat 
is dat? Zoek het op.  
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