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Het avontuur in de vorm van een stripverhaal in dit pedagogisch dossier vindt tijdens de Koude
Oorlog plaats. Het is ook nauw verbonden met de val van de Berlijnse Muur. Het verhaal begint op de
tentoonstelling in 2018 met twee gidsen, Anna en James, voormalige spionnen ten dienste van respectie
velijk de KGB (USSR) en de MI6 (Verenigd Koninkrijk).
Ze nemen je mee naar een reeks flashbacks die zich tussen 1980 en 1989 afspelen en nauw verbonden
zijn met belangrijke gebeurtenissen in de confrontatie tussen de VS en de USSR. Het was een intense
periode uit de geschiedenis waarin de wereld in tweeën was gesplitst. Het Oosten stond tegenover het
Westen, het communisme tegenover het kapitalisme, censuur tegenover vrije meningsuiting.

WIS JE
DIT AL?

KOUDE OORLOG: DEEL 1/3
De Koude Oorlog vond zijn oorsprong in het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het
bondgenootschap tussen de overwinnaars werd verbroken en de twee militaire en
ideologische blokken werden rond twee polen gevormd: de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie. Vanaf toen en tot aan de val van de Berlijnse Muur in 1989 ontwikkelden de internationale relaties zich logischerwijs: de andere landen moesten een kant
kiezen.
In 1948 werden de spanningen tussen de Sovjet-Unie en het Westen almaar heviger.
Dat was pas het begin van de Koude Oorlog. Om de uitbreiding van het communisme
in Europa tegen te houden, voegden Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS hun
bezettingszones in Duitsland samen. Duitsland werd omgevormd tot het bastion van
de strijd tegen de Sovjetexpansie.
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WEST-BERLIJN VS. OOST-BERLIJN
Ook Berlijn, dat zich te midden van de aan de Sovjets toegekende gebieden bevond,
werd verdeeld. In ruil daarvoor richtten de Russen een blokkade rond West-Berlijn op. Stalin gaf na een jaar echter uiteindelijk toe. De USSR beschikten nog niet
over de atoombom en de VS dreigden met een nucleaire aanval. De bedreiging bereikte zijn doel. In 1949 hief Stalin de blokkade op. De Russische leider moest de
eerste nederlaag van de Koude Oorlog incasseren.
Het voornaamste gevolg van de Berlijnse crisis was een versnelling van de splitsing van
Europa, waarvan Duitsland het symbool werd. In 1949 richtte het Westen de Bondsrepubliek Duitsland op. De Sovjets richtten op hun beurt de DDR (Duitse Democratische
Republiek) op. Berlijn bleef het statuut van bezette stad behouden.
DE VOLTOOIING VAN DE BLOKKEN
De vorming van de blokken ging gepaard met een wapenwedloop tussen de twee
grootmachten. Kort na hun eerste nederlaag in 1949 verwierven de Sovjets een atoombom. In 1953, ontwikkelden ze, kort na de Amerikanen, een waterstofbom. Een tijdperk
van dreiging en angst ging in ...
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WELK ALBUM POPULARISEERDE DE CD’S?

WAT MAAKT DAT ALBUM BIJZONDER?

TWEE FACTOREN MAAKTEN DE INTREDE VAN COMPUTERS THUIS EN OP SCHOOL MOGELIJK.
WELKE?

IN WELK JAAR STARTTE DE EERSTE GENERATIE VAN DE MODERNE SPELCONSOLES, OOK WEL
DE DERDE GENERATIE GENAAMD?

NOEM DE TWEE EMBLEMATISCHE SPELCONSOLES VAN DIE GENERATIE.
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DE CRASH VAN DE VIDEOGAMES IN 1983 OF TOEN
VIDEOGAMES BIJNA VERDWENEN WAREN
Begin jaren tachtig werden videospelletjes als een economisch eldorado beschouwd.
Heel wat jonge ontwikkelingsbedrijven stortten zich in het avontuur. Videogames
waren zodanig winstgevend dat er (te) veel van op de markt kwamen. In de meeste
gevallen werden succesvolle licenties zoals Pac-Man gekopieerd. Al snel werd de markt
overspoeld met games van uiteenlopende genres die in de meeste gevallen van zeer
slechte kwaliteit waren.
Het publiek was verveeld: er waren te veel games op de markt en veel van die games
leken op elkaar. Studio’s gingen een voor een failliet. Dat was in 1983, het jaar van de
crash van de videogames. De omvang ervan was zo groot dat die als het einde van het
gametijdperk werd beschouwd. Zo simpel was het!
Een kleine loodgieter met een snor was de aanzet voor de nieuwe bloei van de
videogames. In 1985 zorgde Nintendo met de NES en Super Mario Bros immers voor
een heropleving van de game-industrie en een publiek dat opnieuw interesse toonde.
Super Mario werd, met meer dan 40 miljoen verkochte exemplaren, een wereldwijd
succes.

DE ERGSTE VIDEOGAME ALLER TIJDEN
E.T. The Extra-Terrestrial, in 1982 uitgebracht op Atari 2600, is een game die
kenmerkend is voor deze periode van kwalitatief slechte producties. De game staat
vandaag nog bekend als de slechtste game die ooit werd gemaakt.
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OVERGANGSRUIMTE VS VS. USSR
WAAROM HEEFT MEN DE CONFRONTATIE TUSSEN DE VS EN DE SOVJET-UNIE DE KOUDE OORLOG
GENOEMD?
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DE AREND, HET SYMBOOL VAN DE VS?
In tegenstelling tot wat we zouden denken, is het embleem van de VS geen gewone
arend. Het is een witkopzeearend. Thomas Jefferson, een van de grondleggers
van de Verenigde Staten, koos deze vogel om de jonge Amerikaanse natie te
vertegenwoordigen.
Een opmerkelijk feit: een andere grondlegger, Benjamin Franklin, had op zijn beurt een
kalkoen voorgesteld. Dat voorstel werd klaarblijkelijk niet verkozen.

Undercover missie
Infiltreer de Tsjernobyl’s bedrijfszetel en hack zijn computersysteem om
vertrouwelijke informaties te verzamelen voor de MI6.
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ACTUALITEIT
MARGUERITE YOURCENAR, DIE BEKEND EN ERKEND WAS OMWILLE VAN HAAR VELE ROMANS,
WAS SINDS 6 MAART 1980 OOK BEROEMD ALS

VIND DE OPMERKELIJKE GEBEURTENIS AAN DE HAND VAN DE VOLGENDE KERNWOORDEN EN
BESCHRIJF BONDIG WAT ER IS GEBEURD. CHALLENGER; 28 JANUARI 1986
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VERKENNING VAN DE RUIMTE
Na een reis van ongeveer tien jaar vloog de ruimtesonde Voyager 2 voor het eerst over
Uranus in 1986 en vervolgens over Neptunus in 1989.

WIE WAS KLAUS BARBIE? WAT WAS ZIJN BIJNAAM?
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KLAUS BARBIE

WIS JE
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Nikolaus Barbie, ook wel gekend als Klaus Barbie, was een hooggeplaatste SS’er. In
1942 werd hij naar Lyon gestuurd waar hij de leider van de Gestapo werd, de geheime
staatspolitie die de tegenstanders van het naziregime of de verzetsstrijders in de
bezette landen moest bestrijden. Hij had zijn bekendheid vooral aan die functie te
danken.
Klaus Barbie was immers bedreven in het folteren. Hij nam heel wat verzetsstrijders
onder handen. Wie niet zwichtte door de pijn van de verminkingen, werd gedood. Hij
terroriseerde al snel de hele burgerbevolking. De slachter van Lyon was een feit.

MILIEU
Bhopal wordt beschouwd als een van de ergste industriële rampen wereldwijd. Waarom?

Wat is een olievlek?

DEEPWATER HORIZON
Op 20 april 2010 stond een ramp die nog omvangrijker was dan die van de Exxon
Valdez in alle media vooraan in het nieuws. De ontploffing van het olieplatform
Deepwater Horizon, beheerd door de firma PB, op 70 km van de kust van Louisiana
bedreigde de natuurreservaten van de streek.
Er kwam naar schatting dagelijks twee tot drie miljoen liter ofwel 1.800 tot 2.600 ton
ruwe olie in de oceaan terecht. Op basis van satellietbeelden schatten deskundigen
de grootte van de olievlek negen dagen na de ontploffing op 9.000 km². In totaal zou
tussen 350 en 700 miljoen liter olie in de Golf van Mexico gelekt zijn.
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26 april 1986 ging de geschiedenis in als een van de zwartste dagen van de kernenergie. Wat is er toen
gebeurd? Wat waren de gevolgen voor de bevolking? Aan welke recente gebeurtenis doet dit je denken?

HET BEHEER VAN KERNONGEVALLEN

WIS JE
DIT AL?

De mensen die werden aangewezen om na het ongeval in te grijpen in de kerncentrale
van Tsjernobyl werden liquidatoren genoemd. Het waren brandweerlui, militairen en
burgers. Tussen 1986 en 1992 werden er ongeveer een miljoen mensen gemobiliseerd.
Hun opdrachten in Tsjernobyl op korte termijn waren:
de brand, die de andere reactoren van de kerncentrale bedreigde, overmeesteren;
het terrein en de omgeving saneren en beveiligen door de besmette materialen te
begraven;
een afscherming rond reactor 4 bouwen.
Die anonieme helden waren niet voorbereid of opgeleid. De beschermingsmiddelen
die hen in de noodsituatie werden bezorgd (een helm en een loden schort) waren
belachelijk. Ze waren niet doeltreffend en konden dus niet voorkomen dat die
personen ernstig radioactief besmet raakten.

ECONOMIE
Wat is Zwarte Maandag?
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DE STIER VAN WALL STREET
De Stier van Wall Street (Charging Bull in het Engels) is een werk geschonken door
Arturo Di Modica aan de stad New York na de beurscrash van 1987. De kunstenaar
zette het beeld in de nacht van 15 december 1989 onder een kerstboom tegenover het
beursgebouw.
Het bronzen beeld van meer dan drie ton stelt een aanvallende stier voor. Het
symboliseert de kracht en het vermogen van het Amerikaanse volk, maar ook de
beursstijging. Bullish zijn betekent in het beursjargon optimistisch zijn over de
toekomst of over de conjunctuur van een onderneming.
Het beeld, dat definitief naar het Bowling Green Park werd verplaatst, is sindsdien het
icoon van de financiële wijk geworden.

Welke beurs werd het minst getroffen door de instorting van de beurs van Wall Street in 1987?

GOLDEN BOYS
De uitdrukking golden boys betekent traders. Hun voornaamste activiteit bestaat uit
het onderhandelen van financiële producten. Die deskundigen van de financiële
wereld staan bekend om de enorme bedragen die ze verdienen.
Het beroep van trader is een jongerenberoep (boy). Ze blijven het maar zeer
kort uitoefenen. Dat is meestal te wijten aan het hoge stressniveau en de weinig
overtuigende prestaties.
De neiging van de golden boys om risico’s te nemen op de financiële markten is
grotendeels de oorzaak van hun slechte reputatie bij personen buiten de financiële
wereld. Dat was vooral het geval na de beurscrash van 1987 ...
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debriefing missie
Kom naar mij in Reykjavik voor een volledige debriefing van
de undercover missie

POLITIEK
Wie kreeg als bijnaam de Iron Lady?
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TINA
“There is no alternative” (in het Nederlands: Er is geen andere keuze). Daarvoor staat
het letterwoord TINA. Dat was de politieke slogan van Margaret Thatcher toen ze eerste
minister was.
De betekenis die achter die zin schuilt is duidelijk: kapitalisme en globalisering zijn
noodzakelijk en gunstig. Elk regime dat die logica niet volgt, gaat zijn ondergang
tegemoet.
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Wat symboliseert de handdruk van Mitterrand en Kohl op 22 september 1984?

Welke droeve gebeurtenis maakte het Tiananmenplein in China beroemd?

Wat kan je vertellen aan de hand van de volgende gegevens: 8/12/87 – Reagan – Gorbatsjov

WIS JE
DIT AL?

KOUDE OORLOG: DEEL 2/3
DE DETENTE
Ondanks zijn beslissing om rond West-Berlijn een muur op te trekken, stelde Chroesjtsjov
(leider van de USSR tijdens de jaren zestig) aan de VS een vreedzame co-existentie
voor. Die co-existentie was in 1962 bijna beëindigd tijdens de Cubaanse kernrakettencrisis. De twee leiders, Kennedy en Chroesjtsjov, vermeden een kernoorlog op het
nippertje en stelden de detente in. Dat was met andere woorden het behoud van
een status quo waarbij geen van beide grootmachten zijn invloedssfeer probeerde
uit te breiden.
In de loop van de jaren zeventig kwamen de USSR op die kalmte terug. De terugkeer
naar een conflictueuze relatie bleek fataal te zijn voor de confrontatie tussen beide
grootmachten. De verdwijning van een van de spelers stond op het spel.
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KOUDE OORLOG: DEEL 2/3
HERVATTING VAN DE CONFLICTEN
Na enige twijfel in verband met het te voeren beleid ten opzichte van de in twijfel getrokken detente gingen de Verenigde Staten opnieuw tot de aanval over toen Ronald
Reagan aan de macht kwam. Hij bevestigde zijn wens om de Sovjet-Unie in bedwang
te houden door de wapenwedloop, die tijdens de detente was stopgezet, weer op te
drijven.
In 1983 stelde hij officieel het project Star Wars of Strategic Defense Initiative (SDI) voor:
een netwerk van satellieten bedoeld om de Sovjetkernraketten te vernietigen. De USSR
reageerden door in de volksdemocratieën middellangeafstandsraketten te plaatsen. De
Amerikanen deden hetzelfde in West-Europa. Dat was de eurorakettencrisis.

GEEF DE JUISTE DATUM BIJ DE ONDERSTAANDE FEITEN.
Eerste Franse proefbuisbaby:
Ontdekking van het hiv-virus dat aids veroorzaakt:
Eerste in-vitrogeboorte in België:
Eerste ingeplante kunsthart bij een mens:

SEROPOSITIEF
Het verschil tussen het hiv-virus (het virus van de menselijke immunodeficiëntie) en
aids (verworven immunodeficiëntiesyndroom): wie seropositief is, is drager van het
hiv-virus. Aids is het meest gevorderde stadium van de infectie door het hiv-virus, maar
niet alle dragers van het hiv-virus hebben het aidsstadium bereikt. Kortom: hiv is een
virus, aids is een ziekte.
Vandaag wordt aids beschouwd als een chronische ziekte waarmee je jarenlang kan
leven voor zover je de juiste behandeling volgt.
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JAMES ONTMOET OPNIEUW ZIJN CONTACTPERSOON VAN DE MI6 IN REYKJAVIK, TIJDENS DE TOP VAN REAGAN
EN GORBATSJOV IN VERBAND MET HET KERNWAPENVERDRAG VOOR MIDDELLANGEAFSTANDSRAKETTEN.
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Industriele spionage missie
Verleid de nachtbewaker van de Nationale Fabriek voor hem zijn sleutels te
stelen zodat je in de kamer van de ingenieurs kan geraken. Ter plaats steel
de productie plannen voor het nieuwe wapen FN P90.
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MUZIEK

Profilering Missie
Mijn profilering documenten zijn gemengeld.
Zet alle dossiers terug in orde!

Noem twee belangrijke technologische en/of praktische stappen voorwaarts die de muziek tijdens de jaren tachtig
radicaal veranderden:

Wat denk jij over het monopolie van de staat op de radiogolven tot in de jaren tachtig?
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Dat monopolie bestaat vandaag niet meer. Is dat volgens jou een goede zaak? Licht je antwoord kort toe.

Geef de groep of de artiest die bij de volgende instrumenten hoort.
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Bescherming Missie
Bescherm de directeur van de O groep.
Hij wil feesten in de beste discotheek van San Francisco.
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NAOMI CAMPBELL
Een opmerkelijk feit: Naomi Campbell poseerde als eerste zwarte model op de cover
van Vogue Paris. Dat was in augustus 1988.

Kies je favoriet uit de tentoongestelde platen. Van welke plaat hou je het minst? Licht je antwoord kort toe.

Wat maakte Goldorak zo bijzonder in de toenmalige Franse audiovisuele context?

FILM
Waar komt het figuurtje van de studio Pixar, dat vandaag zo bekend is, vandaan?

Wat waren die nieuwe strategieën die de Amerikaanse en Franse filmindustrie toepasten om het publiek opnieuw
naar de bioscoopzalen te lokken?
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Waarom is de film Tron (1982) representatief voor wat de geekcultuur zou worden?

Welke boodschap kan men vanuit een bepaald uitgangspunt in de film E.T. waarnemen?

Vrije missie
Ik heb niet meer vertrouwen in MI6. Ik denk dat hij geinfiltreerd is.
Het is tijd om dit mysterie te ontrafelen.
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MISSIE: STEEL DE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN SMERSJ
Vind het wachtwoord om de geheime dossiers van SMERSJ te bemachtigen. Vul de antwoorden aan de hand
van de onderstaande vragen in het rooster in en noteer het wachtwoord.

VERTICAAL
1. In welke discipline schitterde Claudy Criquielion?
2. Wie won als eerste Belgische zwemster een olympische medaille?

HORIZONTAAL
2. Ik was een absolute kampioen op de 100 m.
3. Ik was drievoudig wereldkampioen F1 en stierf tijdens de GP van
San Marino op 1 mei 1994.
4. Welke Belgische ploeg won als laatste de Europacup?
5. Ik was een topspeler van de NBA. Ik ben in 1984 bij de Chicago Bulls
begonnen.

WACHTWOORD :

__ __ __ __ __

__ __ __ __

Waarom was Jacky Ickx een belangrijke figuur in de Belgische autosport?

Welke gebeurtenis tekende de editie van 1986 van Parijs-Dakar?
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Mexico ‘86 was voor de Belgische ploeg een onvergetelijke editie van het WK.
ZET DE NAAM VAN DE DEELNEMENDE SPELERS BIJ DE RESPECTIEVELIJKE PANINIFICHES.
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Straf Missie
De liaisonofficier Dimitri is een dubbel agent.
Hij moet uit het spel worden gezet.

Omschrijf het begrip fake news:

Denk je dat men fake news als een vorm van propaganda kan beschouwen? Licht kort toe.

Wat is propaganda? Denk je dat propaganda vandaag nog wordt gebruikt? Licht je mening kort toe.
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Sinds ik als verrader gezocht bent na de ontdekking van de infiltratie van
het SMERSH binnen de KGB de MI6 en de CIA heb ik geen andere keuze dan
proberen om mijn onschuld te bewijzen. Het is tijd om naar Calgary te gaan
voor een ritje naar het hoofdkwartier van het SMERSH.
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tear down this wall
Gebruik de propaganda software om de informatie over de infiltraties
plannen van het SMERSH door heel de wereld te laten stromen en zo een
einde maken aan de koude oorlog.

Door welke gebeurtenis werd de nacht van 12 op 13 augustus 1961 getekend?

Waarom is dat gebeurd?

De geopolitieke toestand rond de Berlijnse Muur veranderde veel in 1989. Omschrijf
kort waarom de drie onderstaande data belangrijk zijn:

4 november 1989 :
9 november 1989 :
10 november 1989 :
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DE KOUDE OORLOG: DEEL 3/3
“ICH BIN EIN BERLINER”
In 1958 eiste de nieuwe Sovjetleider Chroesjtsjov de aansluiting van West-Berlijn
bij de DDR. Aangezien Kennedy weigerde, startte hij in 1961 met de bouw van een
muur rond West-Berlijn. Die muur, die al snel als bijnaam de muur van schande kreeg,
splitste Berlijn in tweeën. Hij was het symbool van het IJzeren Gordijn dat de twee
blokken van elkaar scheidde.
In tegenstelling tot wat we zouden denken, was de Berlijnse Muur niet zomaar een
‘muur’, maar een echt militair arsenaal. Hij bestond uit twee muren van zo’n vier meter
hoog, meer dan 300 uitkijktorens en 14.000 bewakers. Slechts enkelen slaagden erin
om erover te klimmen. De muur omsloot volledig de enclave van West-Berlijn. De
bewoners werden gevangen genomen in de stad en konden er op geen enkele manier
uit. Op 26 juni 1963 sprak de Amerikaanse president Kennedy de beroemde zin ‘Ich bin
ein Berliner’ uit. Daarmee verklaarde hij zich solidair met de Berlijners.
ONTKNOPING: EEN NIEUWE WERELDORDE
In 1985 kwam Gorbatsjov, na de dood van Brezjnev, in een erg moeilijke politieke
context aan de macht in de USSR. Hij besefte dat de Sovjet-Unie niet de economische
en technologische middelen had om de wapenwedloop met de Amerikanen bij te
houden. Net als Chroesjtsjov vond hij dat alleen een pauzebeleid tussen de twee
grootmachten het Sovjetsysteem kon redden. Hij stelde een vermindering van de
militaire uitgaven voor en bood de VS aan om de ontwapening te bespreken. Alles
ging vanaf toen heel snel.
De conflictueuze relatie tussen het Westen en de USSR verbeterde. De poging van
Gorbatsjov om het systeem te hervormen mislukte echter. De Sovjet-Unie verloor de
controle over de volksdemocratieën, de grens tussen de Bondsrepubliek en de DDR
werd opnieuw opengesteld, de Berlijnse Muur viel … Op 9 november 1989 werd de
Berlijnse Muur, 28 jaar na de bouw ervan, afgebroken. Het einde van de Koude Oorlog
was in zicht.
Uiteindelijk viel de Sovjet-Unie zelf uiteen. De opvolger, Rusland, werd ontdaan
van zijn grondgebied doordat meerdere voormalige Sovjetrepublieken
hun onafhankelijkheid hadden uitgeroepen. In december 1989 kondigden
de leiders van de twee grootmachten het einde van de Koude Oorlog aan.
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Missie het keerpunt
Voordat ze een eind maken aan hun carrière als geheimagenten, ontmoeten
Anna en James zich in Polynesië voor een laatste mis sie…

