Andere Tijden in de klas
Ooggetuigen van de
atoombom
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onder- en bovenbouw

Samengevat
Op 6 en 9 augustus 1945 maken twee
atoombommen definitief een einde aan de
Tweede Wereldoorlog in Azië. Europa is al
maanden bevrijd als Japan zich ook eindelijk
overgeeft. De atoombommen kosten het
leven van honderdduizenden mensen. Op het
moment dat de atoombom boven Nagasaki
ontploft, zijn daar ook Nederlanders. Ze zijn
krijgsgevangen in Nederlands-Indië, voor de
oorlog een Nederlandse kolonie en gevangen
gezet in Japan. Ze overleven de ontploffing
en vertellen na zeventig jaar hun verhaal.

Kijkvragen
1 Zet de onderstaande gebeurtenissen in de
juiste volgorde:
I Begin oorlog in Europa
II Overgave Duitsland
III Overgave Japan
IV Pearl Harbor, VS en Japan in oorlog
V Slag om de Midway eilanden
VI D-day
VII Atoombommen op Japan
2 In Azië speelt Japan een belangrijke rol in de
Tweede Wereldoorlog.
a Wat wil dit land bereiken?
b Wie is de belangrijkste tegenstander die ze
daarvoor moeten verslaan?
c Hoe komen deze twee landen met elkaar in
oorlog?

Vakgebied
Geschiedenis
Kernbegrippen
Tweede Wereldoorlog, bevrijding,
wapenwedloop, atoombom.
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma geschiedenis, domein B
Oriëntatiekennis. Tijdvak 9, kenmerkend
aspect 44: vormen van verzet tegen het
West-Europese Imperialisme
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Andere
Tijden in de klas’. Op de site van Schooltv.nl
staan nog meer video’s over de
gebeurtenissen aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog in Azië, zoals ‘De atoombom’.
Antwoorden
1 I-IV-V-VI-II-VII-III 2a Een groot Japans rijk
stichten in Zuidoost Azië. b de VS c Japan valt
de Amerikaanse vloot aan op Hawaii (Pearl
Harbor). 3a Hiroshima en Nagasaki b Ze zijn
bang dat er nog meer atoombomen gebruikt
gaan worden. 4a Het zijn krijgsgevangenen.
b Ze zijn er door de Japanners gebracht. 5
Nederlands-Indië is een Nederlandse kolonie.
Tijdens de oorlog wordt het bezet door
Japan. Na de oorlog willen de Indonesiërs niet
langer onder een bezetter leven. Ze verklaren
zich onafhankelijk. Nederland is haar kolonie
kwijt.

3 De Tweede Wereldoorlog wordt beëindigd
door het afwerpen van twee atoombommen op
Japan.
a Welke twee Japanse steden worden
gebombardeerd?
b Waarom geeft Japan zich uiteindelijk wel
over?
4 Twee Nederlandse oorgetuigen hebben één
van de atoombomontploffingen meegemaakt.
a Wat deden ze in Japan?
b Hoe zijn ze op de plek van de ontploffing
terechtgekomen?
Verdiepingsvraag
5 De Tweede Wereldoorlog in Azië heeft ook
veel impact op Nederland en haar positie in de
wereld gehad. Waarom en waaruit bestaat die
impact?
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