De Koude Oorlog - Het begin
Opdracht 1.
In het menu aan de linkerkant zie je bij Bronnen staan Bron A en Bron B.
Bij Bron A staan 5 alinea's met tekst, bij Bron B staan 6 afbeeldingen.
Welke alinea's (letters!) en afbeeldingen (cijfers!) horen bij elkaar?
Let op! Misschien hoort niet bij elke tekst een afbeelding, het kan zijn dat bij een stukje tekst 2
afbeeldingen horen.

Opdracht 2.
Vragen over de afbeeldingen van Bron B.
a.

afbeelding 1
Bekijk de kleding van de man en de achtergrond van de afbeelding.
Wie of wat stelt deze man voor?

b.

afbeelding 2
• Bekijk de achtergrond van de afbeelding.
Welke mensen worden opgeroepen om zich als soldaat aan te melden?

c.

afbeelding 3
• Uit welk land zal de maker van deze tekening afkomstig zijn?
(Pas op! In elk land kunnen ze Engels spreken, je moet dus niet op de taal letten.)

d.

afbeelding 4
• Vanaf 1929 ging het slecht met de economie van het westen (de zwarte lijn in de
grafiek). Dat begon op zwarte donderdag.
Zoek op Wikipedia op wanneer zwarte donderdag was en wat er die dag gebeurde.

e.

afbeelding 5
• De mensen in West-Europa werd verteld, dat de communisten geen mensen maar
beesten waren. Hoe is dat op deze afbeelding te zien?
• Hoe kun je zien dat de 'slechteriken' op de afbeelding communisten waren?

f.

afbeelding 6
• Lenin veegt alle vijanden van de aardbodem.
Zoek eens op wie Lenin was.

Opdracht 3.
Ook bij Bron A zie je afbeeldingen, zoals twee vlaggen en de voorkant van een stripblad.
g.

Bekijk de kleine afbeelding waarin twee mensen de hand schudden.
• Van wie is de linker hand? En van wie is de rechter hand?

h.

Bekijk de afbeelding met de tekst "Is this tomorrow" (= ziet de toekomst er zo uit?)
• Wat gebeurt er, volgens de tekenaar van de afbeelding, als de communisten de
baas worden in de Verenigde Staten?

