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Thema 7.1 Les 2
vast in de loopgraaf 
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oorLogsvoering
Door de Industriële Revolutie was 
het mogelijk om nieuwe wapens 
te ontwikkelen: tanks, zeppelins, 
vliegtuigen, duikboten, gifgas, 
vlammenwerpers en mitrailleurs. 
Met al die nieuwe wapens was het 
heel gevaarlijk om te vechten in 
het open veld. Soldaten groeven 
loopgraven zodat ze zich beter 
konden beschermen. Er werden 
ook dieren ingezet in de oorlog. 
Paarden, ossen en honden werden 
gebruikt als trekdieren. Postduiven 
en honden brachten boodschappen 
over. De uniformen veranderden van 
kleurrijk naar camouflagekleuren. 
Zo waren de soldaten minder goed 
zichtbaar voor de vijand. Hun 
helmen beschermden de soldaten 
tegen kogels in plaats van tegen 
sabels en degens.
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Vóór 1916 droegen Franse soldaten 
kleurige uniformen. Camouflagekleuren, 
zodat je niet opvalt, waren niet belangrijk. 
De wapens schoten niet ver, dus de kans 
dat je werd geraakt was klein.

lekker kleurig op het slagVelD

 Franse uniformen  
 voor 1916 

 Wijde rokken 

Wat trek je aan in een oorlog? Niet alleen 
mannen, maar ook vrouwen pasten hun kleren 
aan de oorlog aan. Kijk maar mee!

WeetJe
Tot 1914 droegen  

alleen vrouwen horloges  
om hun pols. Een man stopte  
het in zijn vestzakje. Tijdens  

de Eerste Wereldoorlog  
bleek dat helemaal niet  
handig bij het vechten.  
Dus gingen soldaten  

ook polshorloges  
dragen. 

Werkrokken

In de oorlog vertrokken veel 
mannen naar het slagveld. 
Hun werk werd overgenomen  
door de vrouwen. Zij moesten  
zich daarbij wel goed kunnen  
bewegen, dus jurken en rokken 
werden korter en wijder. Of ze 
gingen broeken dragen.

De Pickelhaube was een  
helm gemaakt van leer.  
Hij beschermde goed tegen  
de klap van een sabel (een 
soort zwaard), maar als 
bescherming tegen kogels  
of granaatscherven was hij  
waardeloos.

De Pickelhaube werd in 
de Eerste Wereldoorlog 
vervangen door een stalen  
helm in camouflagekleuren.  
Veel handiger in de loop-
graven.

WeetJe
Veldheren bepaalden wat in  

de mode was. In de negentiende eeuw 
kleedden de belangrijkste militairen zich in 

een blauw vest met aan de voorkant gouden 
tressen (gevlochten gouddraad). Zo wilden ze 
indruk maken op de tegenstander. Ze hoopten 
dat die dacht: ‘Die mannen in mooie uniformen 

kunnen vast ook heel goed vechten.’

 Stalen helm 
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 Pickelhaube 

 Franse 
 uniformen  
 na 1916 

In de Eerste Wereld-
oorlog vochten soldaten 
met wapens die veel 
verder konden schieten. 
Het was belangrijk 
dat de vijand je niet 
zag, anders werd je zo 
doodgeschoten. Daarom 
droegen de Fransen na 
1916 uniformen die niet 
zo opvielen. 

 Broeken 


