
  

Onzichtbaar Nederland  
in de klas 
Veiligheid 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Oorlogen zijn van alle tijden. Ook 
Nederland heeft in verschillende oorlogen 
gevochten. Aan het landschap is te zien 
dat we ons verdedigd hebben tegen onze 
vijanden. Het zijn de erfenissen van strijd 
uit het verleden. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Oorlog, bombardementen, veiligheid, 
verdediging 
 
Kerndoelen 
Mens en maatschappij: 38, 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Onzichtbaar Nederland in de klas‘. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Gezondheid’. 
 
Antwoorden 
1a Een explosief dat niet op het bewuste 
moment is afgegaan. b Rotterdam, 
Nijmegen & Arnhem. c In Arnhem. 2a Een 
Middeleeuws massagraf. b Zij wilden een 
einde te maken aan de West-Friese 
opstand. c Op deze manier waren de 
slachtoffers redelijk snel hersteld en 
konden de krijgsgevangenen als slaaf 
worden verkocht. 3 1 Museum en 
stadsarchief 2 Vrouwengevangenis 3 De 
campus van de Universiteit Utrecht. 4 
Omdat men die in tijden van oorlog snel 
kan afbranden. 5 Het land onder water 
zetten. 6a De IJssellinie. b Een vliegveld. 7 
Eigen antwoord. 8 Rotterdam was bezet 
door de Duitsers, wat betekent dat het 
voor de geallieerden ook vijandig gebied 
was. 

Kijkvragen 
1a Wat is een blindganger? 
b Noem 3 steden waar blindgangers liggen. 
c In welke van de drie heeft een hele 
bekende strijd plaatsgevonden? 
 

 
 
2 Niet alleen de Tweede Wereldoorlog is 
zichtbaar in het landschap. 
a Wat lag er onder het huis van Janneke? 
b Waarom grepen de Hollanders (zo 
gewelddadig) in? 
c Waarom werd er op deze manier op de 
knieën gemikt? 
 
3 Sommige locaties zijn hun 
oorspronkelijke functie verloren. Wat zijn 
onderstaande kazernes nu? Vul in. 
1 Chassékazerne (Breda) – _ _ _ _. 
2 Koning Willem III kazerne  –  _ _ _ _. 
3 Kromhoutkazerne (Utrecht) – _ _ _ _ 
 
4 Waarom mogen er rond ‘Fort de Bilt’ 
slechts houten huizen worden gebouwd? 
 
5 Wat was Nederlands meest gebruikte 
middel om te verdedigen? 
 
6a Welk idee verborgen de Nederlanders 
tijdens de Koude Oorlog?  
b Wat verborgen de Duitsers tijdens de 
Tweede Wereldoorlog?  
 
Verdiepingsvragen 
7 Spionage, hacken en afluisteren zijn 
relatief nieuwe wapens tegen onzichtbare 
vijanden. Is dit volgens jou later terug in 
het landschap? 
 
8 Aan het begin van de video zagen we al 
dat (bezet) Rotterdam in de Tweede 
Wereldoorlog niet alleen door de Duitsers 
werd gebombardeerd, maar ook door de 
geallieerden. Waarom? 
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