Een geschiedenis
vol nattigheid
opdrachten basisonderwijs

Wat weet jij er
nu van? Maak de
opdrachten en
test je kennis!

Opdrachten

Naam

De Oude
Hollandse Waterlinie

groep/klas

OPDRACHT 1
Wat is wat?
Lees hiernaast de woorden en
de betekenissen. Schrijf het
juiste woord bij de betekenissen
én de plaatjes hieronder.

ARSENAAL
BEER
FORT
GRACHT
SCHANS
MONNIK
SLUIS
UITLEGGER

Een … is een gemetselde dam in
een gracht tussen het binnen- en
buitenwater. Die dam is breed
aan de onderkant en smal
aan de bovenkant (zodat je er
niet makkelijk overheen kunt
lopen). Vaak staan er ook nog
hindernissen op.
Die heten ….

Gegraven kanaal
met water rond een
vestingwerk.

Kunstwerk in een kade
of dijk
met beweegbare deuren
of
schuiven om water en/
of schepen
door te laten.

Een eenvoudig
verdedigingswer
k in het
veld, meestal gem
aakt
van aarde en zand
.

Plat scheepje met
bewapening om te
kunnen varen in het
ondiepe water van de
Waterlinie.

Een bouwwerk dat je aa
n
alle kanten kunt verded
igen,
met goed uitzicht op de
omgeving. In gebieden
met veel water ligt er een
zogenoemde natte gra
cht
eromheen.

Bewaarplaats van de
spullen die het leger of
de vloot nodig heef t als
het oorlog is.

OPDRACHT 2
Hoe heet die eeuw?
Hoe noemen we de zeventiende eeuw in onze
geschiedenis? Leg uit waarom.

Indrukwekkend, al
die verschillende
onderdelen!

OPDRACHT 3
Hoe heet dat jaar?

OPDRACHT 6
Wie was hij?

Hoe noemen we het jaar 1672 in onze geschiedenis?
Leg uit waarom.

Hoe heette de aanvoerder
van de Nederlandse vloot
in 1672?

Wie was hij?
In een Republiek regel je alles zelf.
Maar toch hadden we toen een
Leider, die natuurlijk geen koning
was. Hoe heette die?

OPDRACHT 4
Wat is dat?

En hoe heette zijn functie?

Wat betekent inundatie?

OPDRACHT 7
Schrijf een brief

OPDRACHT 5
Waarom?
Nederlanders hebben altijd van schaatsenrijden
gehouden. Waarom hoopte het Nederlandse volk toch
dat het in de winter van 1672/1673 niet ging vriezen?

Het is 1672. Je mag kiezen:
— je bent een boer en schrijft een brief aan de regering
omdat die van plan is jouw land onder water te
zetten. Je legt uit waarom je het daar helemaal niet
mee eens bent.
of
— je bent van de regering die het land moet
verdedigen. Je schrijft een brief aan de boeren om
uit te leggen waarom het echt nodig is om het land
onder water te zetten.

OPDRACHT 8
Wat is wat?
Hier zie je een kaart en een foto.
Vul de juiste woorden in op de stippellijnen.

ARSENAAL
BASTION
FORT
GRACHT

RAVELIJN
VESTING
WAL

