Andere Tijden
Nederland in WO1
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
De Eerste Wereldoorlog is misschien wel
de bloedigste oorlog uit de geschiedenis.
Nederland is neutraal in deze oorlog, maar
ondervindt op allerlei gebieden wel
gevolgen van de oorlog. De mobilisatie
van het Nederlandse leger en het enorme
aantallen vluchtelingen uit België zijn
daar voorbeelden van.
Vakgebied
Geschiedenis

Kijkvragen
1a Bij welke plaats wordt door de Duitse
troepen de neutraliteit feitelijk
geschonden?
b Welke opdracht krijgen de Nederlandse
soldaten om de neutraliteit te kunnen
waarborgen?
2 Welke reden wordt gegeven voor de
neutraliteit van Nederland?
A Nederland heeft te weinig goed
wapentuig.
B Zowel de centralen als de geallieerden
willen Nederland niet in hun
bondgenootschap.
C Nederland kan als klein land alleen maar
verliezen.

Kernbegrippen
Eerste Wereldoorlog - neutraliteit centralen - geallieerden - mobilisatie
Kerndoelen
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma geschiedenis, domein
B Oriëntatiekennis. Tijdvak 9. Kenmerkend
aspect: Het voeren van twee
wereldoorlogen.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
'Andere Tijden in de klas'. Op de
programmapagina op Schooltv.nl staan
meer video's over de Eerste Wereldoorlog,
zoals De Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
Antwoorden
1a Eijsden, Zuid-Limburg b Niet schieten,
maar interneren (gevangen nemen) 2C, 3a
Mobilisatie, b Alle dienstplichtige mannen
worden opgeroepen zich te melden bij de
kazerne c ontwricht de samenleving,
kostwinners van gezinnen zijn weg 4a
Schrikdraad langs de grens b Mensen
weten niet wat elektriciteit is 5 Reders,
handelaren 6 De mobilisatie van het
Nederlandse leger en de opvang van
Belgische vluchtelingen kost Nederland
veel geld.

3a Over welk begrip uit de aflevering gaat
deze oproep?
b Wat betekent dit begrip?
c Wat zijn de gevolgen van hiervan voor de
Nederlandse samenleving?
4a Wat is de ‘dodendraad’?
b Waarom maakt deze zo veel slachtoffers?
5 Wie profiteren er in Nederland vooral van
de neutraliteit?
Verdiepingsvraag
6 Ondanks de neutraliteit ondervindt
Nederland wel de gevolgen van de eerste
Wereldoorlog.
Beschrijf twee gevolgen van de oorlog voor
de Nederlandse samenleving.
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