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Bijlage 6:   Moeilijke woordenlijst 

Te gebruiken bij ppt., werkblad en als voor- 
bereiding op de les op locatie 

Abdicatie - Aftreden
Alliantie - Verbond, samenwerkingsverbond
Artillerie - Geschut
Asielzoeker - Iemand die politiek asiel vraagt, op de vlucht is
Banneling -  Niet welkom zijn in een bepaald gebied, door hetgeen je gedaan 

hebt
Barakken  -  Houten gebouwen, waar militairen in verbleven tijdens de 

mobilisatieperiode. Voor de mobilisatieperiode verbleven ze in 
kazernes en tijdens oefeningen in tenten

Capituleren - De strijd staken
Cavalerie - Militairen te paard
Centralen - Tijdens WOI: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Turkije
Cruise - Vakantietocht met een groot luxe zeeschip
Evacueren - Verplicht weggaan
Frontlijn - Strook waar de meeste wapens worden opgesteld
Garderobe - Al iemands kleren, bewaarplaats voor kleren
Geallieerden -  Tijdens WOI: Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland (ook de 

Triple Entente genoemd) later komt Italië bij dit verbond
Imponeren -    Indruk maken, ontzag inboezemen
Imposant  -    Indrukwekkend
Infanterie - Voetvolk van het leger: de landmacht
Initiatief - Eerste stap tot iets
Inkwartieren - Militairen die ondergebracht worden bij burgers
Interneren -  Buitenlandse militairen binnen de  landsgrenzen onderbrengen
Interneringskamp - Kamp waar geïnterneerde soldaten verblijven
Kazerne - Soldatenverblijf
Linie -  Rij van forten, versterkingen, verdedigingswerken die  naast 

elkaar liggen 
Loopgraaf -  In de grond gegraven gang waarin je kunt lopen zonder  dat je 

geraakt kunt worden  door vijandelijk vuur
Mobiliseren - Een leger klaarmaken voor de oorlog
Neutraal - In oorlog: geen partij kiezen
Omstreden - Betwist, waar onenigheid over bestaat
‘op de bon’ - O.a. voeding delen d.m.v. voedselbonnen
Paraat zijn - Klaar staan om in actie te komen
Parade  -  Een (militaire) parade houden: pronken, pralen met het leger 

of/ met nieuwe kleren                                                                                  
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Permissie - Verlof, toestemming                                                                               
Plaquette - Gedenkplaat
Publieke opinie - De mening van de gewone mensen
Regiment - Zelfstandige troepenafdeling van het leger
Revolutie - plotselinge algehele verandering; omwenteling
Saboteren - Iets opzettelijk in de war sturen
Schaarste - Gebrek, tekort
Smokkelwaar -  Gesmokkelde waar, spullen waar je op een oneerlijke  manier 

aan gekomen bent
Stellingen - De plaatsen waar de legermacht is opgesteld
Vitrine - Glazen uitstalkast
Voetvolk - Infanterie, landmacht
Von Schlieffenplan -  Snel aanvalsplan van Duitsland, bedacht door Alfred von  

Schlieffen
Wapenwedloop -  De opvoering van het wapenbezit door de grote mogendheden 

(landen) om elkaar te imponeren/op te boksen tegen elkaar


