
 

Andere Tijden in de klas 
Wanhoop op zee 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar  
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Tienduizenden Vietnamezen vluchten eind 
jaren zeventig, begin jaren tachtig van de 
vorige eeuw uit hun vaderland. Ze vluchten 
voor het communisme en proberen op 
gammele bootjes veilig gebied te bereiken. 
Velen overleven het niet. Maar het bootje 
waar Tiffany als jong meisje op zit wordt 
opgepikt door een Nederlands schip. De 
bemanning van het schip helpt de 
bootvluchtelingen door ze aan boord te 
nemen en eten en drinken te geven. Ze 
worden overgebracht naar de Filipijnen en 
uiteindelijk naar Nederland gebracht. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Koude Oorlog, Vietnamoorlog, wapenwedloop, 
communisme  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis,  
Historische context 4 Koude Oorlog Tijdvak 9 
+10 
 
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 koude oorlog, 
zoals: ‘Boeren op z’n Amerikaans’. 
 
Antwoorden 
1 1965-1975 2 Het is een strijd tussen twee 
politieksystemen (communisme vs 
kapitalisme), grootmachten VS en SU staan 
niet rechtstreeks tegenover elkaar. 3a Het 
hele land wordt communistisch. b Ze willen 
niet in een totalitair land leven. c Met bootjes 
op zee. 4a Hun bootjes zijn niet zeewaardig. 
b  Ze hebben geen geld voor betere schepen. 
c Een groot schip is moeilijk te stoppen, met 
de bootvluchtelingen moeten ze naar de 
eerste haven varen, ze moeten zich garant 
stellen voor het opnemen van de 
vluchtelingen. 5a/b Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Plaats de Vietnamoorlog op de juiste plaats in 
de geschiedenis. Zet een kruisje in het juiste 
vakje. 
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2 De Vietnamoorlog is een typisch voorbeeld 
van een conflict in de Koude oorlog. Hoe zit dat 
precies? 
 
3 Na de burgeroorlog verandert er veel in 
Vietnam. 
a Welke politieke verandering vindt er plaats? 
b Waarom ontvluchten veel Vietnamezen hun 
land na de burgeroorlog? 
c Op welke manier vluchten de Vietnamezen 
vooral? 

 
 
4 De vluchtelingen komen al snel in de 
problemen op hun reis. 
a Waarom komen ze in de problemen? 
b Hoe is dat te verklaren? 
c Veel schepen varen de dobberende 
bootvluchtelingen gewoon voorbij zonder ze te 
helpen. Waarom helpen de meeste schepen de 
bootvluchtelingen niet? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Ook tegenwoordig ontvluchten mensen hun  
land. 
a Geef hiervan een voorbeeld. 
b Beschrijf de verschillen en de 
overeenkomsten met de bootvluchtelingen uit 
Vietnam. 
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