
 

EenVandaag in de klas 
Eerste Wereldoorlog: de 
dodendraad 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. 
Nederland is neutraal. Toch zijn we als 
buurland van de strijdende partijen wel 
betrokken bij de oorlog. Zo is er in zuid 
Nederland de door de Duitsers aangelegde 
dodendraad. Een hekwerk waar 2000 volt 
spanning op staat. Het dodelijke hekwerk 
moet vluchtelingen en smokkelaars die 
naar het neutrale Nederland willen 
vluchten, tegenhouden.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Eerste Wereldoorlog, dodendraad, 
deserteurs, passeurs 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel/domein in het voortgezet 
onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 37 
Bovenbouw: Domein B; Tijdvak 9 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over de Eerste 
Wereldoorlog. Bijvoorbeeld de video De 
Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918 
 
Antwoorden 
1 B. 2 Zo is de kans kleiner dat ze toch bij 
de oorlog betrokken worden. 3 C. 4 
- om te vluchten voor de Duitse bezetters 
- om spullen van en naar Nederland te 
smokkelen - deserteurs die niet meer 
willen vechten zoeken in Nederland 
onderdak. 5a Een soldaat die niet meer wil 
vechten en vlucht b Duitsland c Duitsers 
zitten aan de Nederlandse kant va het 
front. 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1. Waarom spannen de Duitsers de 
dodendraad (foto) langs de Nederlands-
Belgische grens? 
A Nederland is neutraal. De Duitsers willen 
geen bemoeienis van Nederland in het 
conflict. 
B Om te voorkomen dat mensen naar 
Nederland zullen vluchten. 
C Om te voorkomen dat Engelse soldaten 
via Nederland naar Frankrijk zullen trekken 
om tegen de Duitsers te vechten. 
 
2 Waarom vindt de Nederlandse regering 
het eigenlijk niet zo erg dat de dodendraad 
wordt aangelegd langs de Nederlandse 
grens? 
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3 Hoeveel spanning staat er op de 
dodendraad? 
A 20 volt 
B 220 volt 
C 2000 volt 
D 20.000 volt 
 
4 Noem minimaal drie redenen waarom 
mensen het risico nemen om toch de 
dodendraad te passeren. 
 
Verdiepingsvragen 
5.Veel vluchtelingen die de dodendraad 
willen passeren zijn deserteurs. 
a Wat is een deserteur?  
b Uit welk land komen de meeste 
deserteurs? 
C Waarom komen ze vooral hier vandaan? 
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