Om welke twee ideologieë n draaide de
koude oorlog?
Antwoord:

Het Kapitalisme en het Communisme

Noem 2 van de vier landen die een bezettingszone in Duitsland hadden.
* Noem ze allemaal en win een joker

Antwoord: Groot Brittannië (Engeland), Frankrijk, USA, Sovjet Unie

De DDR staat voor...

Antwoord: Duits Democratische Republiek

Communistisch leider van de Sovjet
Unie na Stalin
Antwoord: Nikita Chroetsjov

De Verenigde Naties werden opgericht
in….

Antwoord: 1945

Leg uit waarom de West Berlijnse blokkade makkelijk kon worden uitgevoerd
door de Sovjet Unie
Antwoord: West Berlijn lag als een eiland in
Oost Duitsland. De Sovjet Unie kon daarom
makkelijk alle wegen afsluiten

Welke Amerikaanse president gebruikte
de Truman doctrine om te vechten tegen het Communisme (volledige naam)
Antwoord: Harry Truman

In 1962 brak bijna de Derde wereldoorlog uit. Welke situatie veroorzaakte
dit?

* Noem nog twee andere Buitenlandse
con licten tijden de Koude oorlog en win
Antwoord: Cubacrisis

* Antwoord: Oorlog in Korea en Vietnam

De term ‘ijzeren gordijn’ werd door hem
als eerst gebruikt
Antwoord: Winston Churchill

Welke vertegenwoordigers van de grote drie waren bijeen bij het Congres
van Jalta? Noem er twee
Antwoord: Curchill, Roosevelt en Stalin

Leg uit waarom Amerika in 1945 militair
veel sterker was dan de Sovjet Unie.

Leg uit wanneer en waarom de Berlijnse
Muur gebouwd werd

Antwoord: Door de uitvinding (en demonstratie)
van de atoombom

Antwoord: 1961, Dit was het laatste gat in het
ijzeren gordijn. Mensen uit het oosten en uit de
DDR konden makkelijk vluchten

Noem drie leiders van de Sovjet Unie

Antwoord: Lenin, Stalin, Chroetsjov, Breznjev,
Andropov, Tsjernenko, Gorbatsjov

Hoe heette de hulp die vele Europese
landen van de USA kregen na de
Tweede Wereldoorlog?

Antwoord: Marshallhulp

Noem vier Amerikaanse presidenten uit
de tijd van de koude oorlog.
* Noem ze allemaal en win een joker

Antwoord: Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan

Noem twee van de vier zuilen die
we in Nederland vanaf het einde
van de 19e eeuw onderscheiden.
* Noem alle vier de zuilen

Antwoord: Protestants, Katholiek
Socialistisch en Liberaal

Wat verstaan we onder het begrip
Confessionelen?

Waarom wantrouwden de katholieken
de liberalen?

Antwoord: De twee zuilen met een geloofsovertuiging. Protestant en Katholiek

Antwoord: De liberalen wilden een scheiding tussen kerk en staat en dit was voor
de katholieken ondenkbaar

Het CDA staat voor…
Antwoord:
Chr isten– Democratisch Appé l

Geef een voorbeeld van een Liberale
politieke partij van nu…
Antw oor d:
VVD/ D’66

Vanaf de jaren’70 zou er een nieuwe
zuil bijgekomen zijn. Over welke zuil
hebben we het dan?
Antwoord: de Islamitische zuil

De SDAP staat voor…
Antw oor d:

Socialistische Democratische Arbeiders Partij

Geef een voorbeeld van een Confessionele politieke partij van nu…
Antw oor d:

CDA/ SGP/ CU

