Andere Tijden in de klas
Cuba onder Fidel Castro
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
In 1959 greep Fidel Castro samen met een
groep rebellen de macht in Cuba. Hij
beloofde het volk een beter leven, zonder
onderdrukking. Een groep Nederlandse
studenten mag op bezoek naar het land.
Ze zijn enthousiast, naïef, niet kritisch
genoeg. Want de revolutie heeft een prijs:
grote tekorten door de handelsblokkade
en politieke tegenstanders worden
opgesloten of geëxecuteerd.

Kijkvragen
1 In welk jaar was de Cubaanse revolutie?
A 1957
B 1959
C 1961
2 Fidel Castro bevrijdde Cuba van dictator
Batista. Wat beloofde hij het volk?
3a In de Verenigde Staten was men niet blij
met de ontwikkelingen in Cuba. Waarom
niet?
b Welke maatregelen nam de VS?
c Welke gevolgen had dat voor het
dagelijks leven van de Cubanen?

Vakgebied
Geschiedenis
Kernbegrippen
Cubaanse revolutie, socialisme, communisme, Fidel Castro, handelsblokkade.
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 over dit onderwerp,
zoals: ‘3 op reis in de klas - Cuba’.
Antwoorden
1 B 2 Een socialistisch paradijs. Einde aan
de onderdrukking en uitbuiting. 3a De VS
wilden geen communistisch land dichtbij.
b Ze stelden een handelsblokkade in. c
Veel producten op de bon, winkels leeg. 4
Fidel Castro hield niet van protocol. Hij
droeg altijd een uniform en was een
strijder. 5a Ze mochten met iedereen
praten, overal naartoe. b Ze zagen alleen
de mooie (in scène gezette) kant, de
feesten met juichende Cubanen. c
Politieke gevangenen, executies. 6 In de
jaren '60 was het socialisme populair.
Castro werd bewonderd omdat hij de door
het kapitalistische Amerika gesteunde
dictator af wist te zetten.

4 Welke omschrijving wordt er gegeven van
de persoon Fidel Castro?
5a De Nederlandse studenten kregen een
rondreis aangeboden door Cuba. Bert
Vuijsje is ervan overtuigd dat hij het echte
Cuba te zien kreeg. Waarom?
b Attaché Jan wever beweert het
tegendeel. 'Ze werden van de realiteit
losgezongen', zegt hij. Wat bedoelt hij?
c Welke keerzijde van de revolutie kregen
de studenten niet te zien?
Verdiepingsvragen
6 Herman Vuijsje verwijt zichzelf achteraf
toch niet kritisch genoeg te zijn geweest.
Waarom wilden hij destijds waarschijnlijk
de echte werkelijkheid niet zien?
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