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Luisteroefening 1B Verbetersleutel: A Brief History of the United 

States 

Ga naar deze link en bekijk de korte geschiedenis van de Verenigde Staten. 

Beantwoord nadien de vragen en controleer je antwoorden met behulp van deze 

verbetersleutel.  

1. Wat was het probleem wanneer pelgrims arriveerden in de nieuwe wereld? 

Ze zagen dat er al andere mensen woonden en ze waren bang van deze 

mensen.  

2. Wat deed men met de mensen waarvan men dacht dat het heksen waren? 

Men gooide die mensen op de brandstapel.  

3. Wat staat in het tweede amendement van de grondwet? 

Elke blanke man heeft het recht om een wapen te hebben.  

4. Waarom werden de blanke Amerikanen plots bang? Zelfs als ze het rijkste 

land ter wereld waren.  

Op een bepaald moment waren er meer slaven dan blanke Amerikanen en men 

was bang dat deze slaven in opstand zouden komen.  

5. Wie won de Amerikaanse burgeroorlog? 

Het Noorden; de noordelijke staten.  

6. Wat was één van de eerste wapenwetten in de Verenigde Staten? 

Het werd illegaal voor een zwarte man om een wapen te bezitten.  

7. In 1955 weigerde een zwarte vrouw haar plaats af te staan op de bus. 

Waarom was dit een belangrijke gebeurtenis? 

Na deze gebeurtenis kwamen overal zwarte mensen in opstand om te 

ongelijkheid aan te kaarten. 
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8. Hoe probeerden de blanken zich te beschermen in de ‘suburbs’? 

Men kocht 250 miljoen wapens, plaatste extra sloten op huizen en men plaatste 

ook camera’s in de ‘suburbs’.  

9. Wat willen de makers insinueren met de laatste 15 seconden van de video? 

Dat de Amerikanen altijd wel iets vinden om bang van te zijn en altijd een reden 

vinden om het bezit van wapens goed te praten.  
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