Andere Tijden
Korea
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
In 1950 valt het communistische NoordKorea, gesteund door China en de SovjetUnie, het democratische zuiden aan. De
Verenigde Naties sturen een
troepenmacht om het zuiden te steunen.
Een bloedige strijd volgt. In 1953 komt het
tot een staakt-het-vuren. Maar vrede is er
tot op de dag van vandaag niet in Korea.
Vakgebied
Geschiedenis
Kernbegrippen
Koude Oorlog - communisme containment
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma geschiedenis, domein
B Oriëntatiekennis. Tijdvak 10.
Kenmerkend aspect: de verdeling van de
wereld in twee ideologische blokken in de
greep van een wapenwedloop en de
daaruit voortvloeiende dreiging van een
atoomoorlog.

Kijkvragen
1 Hoe wordt het bestuur van Korea
verdeeld door de VN na de capitulatie van
Japan na de tweede wereldoorlog?
2a Waarom aarzelt Nederland om deel te
nemen aan de VN-missie in Korea?
b Welk drukmiddel voert de VS op?
A Ze dreigen Nederland uit de VN te zetten.
B Ze dreigen de Marshallhulp te korten.
C Ze dreigen met een boete van 1 miljard
dollar.
3 Welke rol speelt generaal Mc Arthur in het
Korea conflict?
4a Welke verschrikkingen beschrijven de
oud-strijders?
b Hoe zou je hun manier van beschrijven
van de oorlog duiden? Emotioneel of koel?
Leg je antwoord uit.
c Hoe bepaalt de oorlog tot op de dag van
vandaag het leven van de veteranen?
5 Welke gebeurtenis leidt tot een staakthet-vuren in de Korea oorlog in 1953?
Verdiepingsvraag
6 Bij het Korea monument in Washington
staat de volgende tekst:

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
'Andere Tijden in de klas'. Op de
programmapagina op Schooltv.nl staan
meer video's over de Koude Oorlog,
bijvoorbeeld Berlijn en de Koude Oorlog.
Antwoorden
1 De SU krijgt het bestuur over NoordKorea, de VS over Zuid-Korea 2a De
politionele acties liggen nog vers in het
geheugen, wederopbouw ging voor b B, 3
Hij dreigt met een atoombom, waardoor
China zich in het conflict mengt. 4a
Kameraden die sneuvelen, napalm,
voortdurende doodsangst b Ze praten er
koel over, maar onderliggend voel je de
emoties. c Ze denken er nog elke dag aan,
slapen slecht 5 Het overlijden van Stalin 6
We hebben een beroepsleger, alleen
getrainde specialisten voeren oorlog

Waarom zal dit volgens Rutger Bregman in
de toekomst waarschijnlijk niet meer
voorkomen?
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