Lestip VMBO: James Bond
From Russia With Love geeft een goed beeld van spionage in de Koude Oorlog omstreeks 1963. In de film moet
James Bond een decodeermachine bemachtigen. In het geselecteerde fragment komen verschillende aspecten
van spionage in de Koude Oorlog aan bod. Allereerst het netwerk van spionnen dat zich uitstrekte over de
wereld en het belang van spionage tijdens de Koude Oorlog. Daarnaast de rol van vrouwelijke spionnen tijdens
de Koude Oorlog. Net als in het fragment, gebruikten de Russen knappe vrouwelijke spionnen om westerlingen
te verleiden om zo aan informatie te komen.
Tijdsduur
45 minuten
Lesdoelen
- ontwikkeling houding: interesse in Koude Oorlog
- ontwikkeling kennis: spionage in Koude Oorlog
- ontwikkeling inzicht: belang spionage in Koude Oorlog
- ontwikkeling vaardigheden:
o gegevens in hun context plaatsen
o kritisch met bronnen omgaan: feiten en verzinsels onderscheiden
Relevante hoofdstukken in Geschiedeniswerkplaats:
2 vmbo-t/havo informatieboek, paragraaf 5.2; 5.5 (De wereld van James Bond, zie uittreksel)
3/4 vmbo-kgt informatieboek: paragraaf 5.2, 5.5
4 vmbo-kgt Examenboek: paragraaf 5.2
Handleiding
1. Bekijk met de leerlingen het fragment uit de film From Russia With Love (scene 17 tot de trein
vertrekt, 7 minuten, halverwege de film).
Beschrijving fragment: Het fragment begint wanneer James Bond en de Russische spionne Tatiana
Romanova elkaar ontmoeten op een veerboot in Istanbul. Bond hoort Tatiana uit over een
decodeermachine dat zij de Britten in handen kan geven. In de volgende scene wordt de
decodeermachine gestolen uit het Russische consulaat.
2. Beantwoord samen met de leerlingen, aan de hand van het filmfragment, de volgende vragen:
- Personages:
o Wie is James Bond? Wat is hij? En wat doet hij?
o Wie is Tatiana?
o Wie is de man (Kerim Bey) die James Bond en Tatiana helpt ontsnappen?
- Wat is een decodeermachine?
- De decodeermachine wordt gestolen uit het Russische consulaat in Istanbul. Wat is een consulaat?
- Waarom was de decodeermachine aanwezig op het Russische consulaat?
- Waarom wilden de Britten graag een decodeermachine van de Russen bemachtigen?
- Welke van de volgende onderdelen van de film kwamen ook tijdens de Koude Oorlog voor? En welke
zijn verzonnen?
o Tatiana (de vrouwelijke spion die James Bond probeert te verleiden).
o Kerim Bey (de contactpersoon in Istanbul)
o De decodeermachine

