Andere Tijden in de Klas
Hongaarse vluchtelingen
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaarr16-18 jaar
VO Bovenbouw

Samengevat
In 1956 breekt er een opstand uit in
Hongarije. De straten van Boedapest
stromen vol met demonstranten die eisen
dat het Russische leger uit Hongarije
vertrekt. De opstand wordt bloedig
neergeslagen en zorgt voor een stroom van
vluchtelingen. Drie Hongaarse
vluchtelingen die naar Nederland zijn
gekomen vertellen hun persoonlijk verhaal.
Vakgebied
Geschiedenis/Moderne Tijd
Kernbegrippen
Koude Oorlog, Hongaarse Opstand
Kerndoelen
Periode De Koude Oorlog 1945-1991
Tijdvak 10 Tijd van televisie en computer
Kenmerkende aspecten 45+47

Kijkvragen
1 Wat kan gezien worden als een directe
aanleiding voor de Hongaarse Opstand?
A de dood van Stalin in 1953
B de komst van Russische tanks naar
Hongarije
C het uitbreken van de Suez-crisis
D De oprichting van de NAVO
2 Welke groep opstandelingen zijn de
Hongaarse opstand begonnen?
A Hongaarse soldaten
B Hongaarse studenten
C Russische studenten
D Hongaarse parlementsleden
3 De Hongaarse Opstand duurt bijna een
maand. Hoe wordt de opstand beëindigd?
A Het Hongaarse leger slaat de opstand neer
B Het Russische leger slaat de opstand neer
C De Hongaarse studenten geven hun strijd
op
D De NAVO slaat de opstand neer

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Andere Tijden in de klas’. Op de
programmapagina op Schooltv.nl staan
videoclips over andere historische
gebeurtenissen, zoals Boeren op z'n
Amerikaans over hoe de Marshallhulp de
Nederlandse landbouw moderniseerde.
Antwoorden
1A 2B 3B 4 De opstandelingen knippen het
symbool van de hamer en de sikkel uit de
vlag om zo hun onafhankelijkheid van
Rusland aan te geven 5 Belangrijke
redenen voor de Hongaarse opstand zijn de
ontevredenheid over het stalinistische
regime en het kopiëren van de
Sovjeteconomie. Een andere belangrijke
reden is de destalinisatie politiek van
Sovjetleider Chroesjtsjov die de Hongaren
het idee geeft zich los te kunnen maken
van de Sovjet-Unie.

4 Hoe doen de opstandelingen symbolisch
afstand van de door Rusland gesteunde
Hongaarse regering? Betrek de
bovenstaande afbeelding in je antwoord.
Verdiepingsvraag
5 De Hongaarse opstand kan gezien worden
als een eerste vorm van opstand van een
bevolking tegen een communistisch regime.
Wat zijn belangrijke redenen voor de
opstand? Noem er twee.
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