
  Andere Tijden in de klas 
Nederland en de Koude 
Oorlog 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Andere Tijden gaat 
het over de Koude Oorlog. Nederland nam 
deel aan deze oorlog als onderdeel van de 
NAVO. Een aantal oud-soldaten spreken 
over hun ervaringen in deze periode. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Koude oorlog, Sovjet-Unie, Verenigde 
Staten, Nederland, nucleaire oorlog, 
kernwapens, oorlogsstrategie, Berlijnse 
Muur 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 10. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals 
‘De trein naar de vrijheid’. 
 
Antwoorden 
1a Na de Tweede Wereldoorlog. b Tussen 
Rusland (de Sovjet-Unie) en de Verenigde 
Staten. c Het Warschau-pact. d Het 
voorkomen van een conflict. 2a Binnen 
tien minuten. b Het Elbe-Seiten kanaal. 
3a Het inzetten van nucleaire wapens 
(kernwapens). b Omdat er verwacht werd 
dat de NAVO-manschappen te zwak waren 
voor de oorlog. c De Derde Wereldoorlog. 4 
doorgehaald moeten zijn: conventionele 
oorlog te voeren, de hele tijd, wel. 5 Eigen 
antwoord.  

Kijkvragen 
 
1a Wanneer begon de Koude oorlog? 
b Tussen welke landen speelde zich de 
Koude Oorlog voornamelijk af? 
c Hoe heette het bondgenootschap van 
Rusland en Oost-Europa? 
d Wat was de doelstelling van de NAVO? 
 
2a Binnen hoeveel minuten moesten 
soldaten in Nederland op de kazerne 
kunnen zijn wanneer ze werden 
opgeroepen?  
b Welk Duits kanaal vormde de eerste 
verdedigingslinie van de NAVO? 
 
3a Wat wordt er bedoeld met ‘nucleair 
gaan’? 
b Waarom was dit een optie voor de NAVO?  
c Wat werd er bij de oefening Ace 89 op de 
computers gesimuleerd? 
 
4 De NAVO had zich vergist in de 
aanvalsstrategie van de Sovjet-Unie. Haal 
door wat niet van toepassing is.  
De Sovjet-Unie was van plan om een 
conventionele oorlog te voeren/nucleair te 
gaan tijdens de Koude Oorlog. Maar de 
Sovjet-Unie had nooit/de hele tijd plannen 
om West-Europa aan te vallen en te 
veroveren. Dit had de NAVO wel/niet 
verwacht.   
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Toen meneer Netto thuis kwam na zijn 
oefening zag hij op tv dat de Berlijnse Muur 
was gevallen. Waarom betekende dit het 
einde van de Koude oorlog? 
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