
 

Andere Tijden in de Klas 
Boeren op z'n Amerikaans 
 

Leeftijd: 13-15 jaarr16-18 jaar 
Niveau:  VO Bovenbouw 
 
Samengevat 
Na de Tweede Wereldoorlog gaat het niet 
goed met Europa: steden zijn verwoest, de 
economie staat stil en er wordt te weinig 
voedsel geproduceerd. De Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken George 
Marshall komt met voorstellen voor een 
Europees herstelprogramma. Amerikaanse 
financiële steun moet er voor zorgen dat 
Europa niet communistisch wordt. Het 
Friese dorp Rottevalle wordt in Nederland 
uitverkoren als voorbeelddorp en krijgt 
subsidie via de Marshallhulp. 
  
Vakgebied 
Geschiedenis/Moderne Tijd  
 
Kernbegrippen 
Marshallhulp, Marshallplan, Koude Oorlog, 
modernisering  
 
Kerndoelen 
Periode De Koude Oorlog 1945-1991 
Tijdvak 10 Tijd van televisie en computer 
Kenmerkende aspecten 45+47 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op de 
programmapagina op Schooltv.nl staan 
videoclips over andere historische 
gebeurtenissen zoals De komst van de 
Moskee.  
 
Antwoorden 
 
1 B 2 B 3 Het Marshallplan biedt financiële 
steun aan de verwoeste economie van de 
Europese landen, maar indirect vergroot de 
VS zo ook haar invloedsfeer in Europa ten 
koste van de communistische SU. 4  De 
Truman-doctrine. Indamming en 
bestrijding van het communisme  overal te 
wereld.  
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er 
een mondiale machtsstrijd tussen twee 
wereldmachten, die zijn vertegenwoordigd in 
samenwerkingsverbanden. Welke 
samenwerkingsverbanden staan tegenover 
elkaar? 
A VN en Warschaupact 
B NAVO en Warschaupact 
C VN en VS 
D NAVO en VN 
 

          
 
2 Niet alle Europese landen profiteren van de 
Marshallhulp? Welke landen profiteren 
bijvoorbeeld niet? 
A Oost-Duitsland en West-Duitsland 
B Oost-Duitsland en Polen 
C West-Duitsland en Nederland 
D West-Duitsland en Frankrijk 
 
3 Het Marshallplan is naast een economisch 
herstelprogramma ook een instrument in de 
Koude Oorlog, op welke manier?  
 
Verdiepingsvraag  
 
4 Het Marshallplan kan gezien worden als 
een uiting van een bepaalde Amerikaanse 
politieke doctrine. Hoe heet deze doctrine en 
wat houdt de doctrine in?   
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