Andere Tijden in de klas
De Koude Oorlog in een
mergelgrot
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
In deze aflevering van Andere Tijden
duiken we in de geschiedenis van de
Koude Oorlog. Een grot in Limburg deed
dienst als militaire bunker. Oudmedewerkers vertellen hoe het was om
onder deze omstandigheden te werken.
Vakgebied
Geschiedenis
Kernbegrippen
Koude oorlog, Limburg, grot, Sovjet-Unie,
NAVO.
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:
‘Nederland en de Koude Oorlog’.
Antwoorden
1 Oost-Europa bij het Warschaupact en de
Sovjet-Unie. West-Europa bij de NAVO en
de VS. 2a Limburg b Mergel 3 Ze hielden de
locaties van de vliegtuigen in centraal
Europa, de radarstations en raketten in
Duitsland in de gaten. 4a 120 mensen b
Ruim 700 5a Een oorlogssituatie. Het
begint met een langzame opbouw, waarna
het uitloopt op oorlog. De soldaten moeten
doorwerken alsof er echt oorlog is met
(nucleaire) aanvallen. b 12 tot 14 dagen,
op zijn langst 17 dagen. 6a In 1992 b
Omdat de Sovjet-Unie in 1991 viel en er
geen vijand meer was. 7 Omdat een oorlog
tussen de Sovjet-Unie en de NAVO
waarschijnlijk een nucleaire oorlog zou
zijn waarbij er in een korte tijd veel
verwoest zou kunnen worden.

Kijkvragen
1 West-Europa en Oost-Europa sluiten zich
na de Tweede Wereldoorlog bij
verschillende bondgenoten aan. Vul in bij
welke.
Oost-Europa

West-Europa

2a In welke provincie ligt de Cannerberg?
b Uit welk soort steen bestaat het
grottenstelsel?
3 Noem drie dingen die de soldaten in de
gaten hielden in de Cannerberg.
4a Hoeveel mensen werkten in de
Cannerberg in vredestijd?
b En hoeveel tijdens een oefening?
5a Leg kort uit wat er werd nagebootst bij
een oefening.
b Hoe lang duurde een oefening meestal?
6a In welk jaar wordt de post in de
Cannerberg opgeheven?
b Waarom?

Plattegrond van het gangenstelsel in de Cannerberg.

Verdiepingsvraag
7 Leg uit waarom de NAVO rekening hield
met een oorlog van slechts twee dagen.
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