
Historisch redeneren

Jaar 2 Bijeenkomst 7

in onderzoekende geschiedenislessen



Wat gaan we doen?

Ontwerpen in teams 
(afronden huidig 
ontwerp)

Oefening eigen vaardigheid

Differentiëren in 
onderzoekende 
geschiedenislessen

Historisch redeneren 
verankeren in je eigen 
lessen en collega’s 
inspireren



Doelen deze bijeenkomst

1. Jullie ronden de laatste ontwerpen af en/of maken afspraken voor de 
afronding.

2. Je krijgt inzicht in de onafhankelijkheid van Indonesië en waarom 
Nederland tot op heden een andere datum voor de onafhankelijkheid 
hanteert.

3.We inventariseren hoe jullie historisch redeneren kunnen verankeren in 
je manier van geschiedenis geven en collega’s kunnen inspireren.



Ontwerpteams
1. Ontwerpcriteria check

2. Verwondering: hoe en 
welke bron(nen)?

3. Opzet en uitvoering 
onderzoek: hoe zetten 
jullie ze écht aan tot 
onderzoek van bronnen?

4. Hoe begeleid je lln in 
dit proces? Modeling?

5. Concluderen: hoe 
komen lln tot 
onderbouwde 
conclusies?



Pauze



17 Augustus 1945



27 december 1949



Waarom erkent Nederland tot op heden de datum 
van onafhankelijkheid van Indonesië niet?

terwijl dit de relatie met Indonesië in de weg staat.



‘Japan was de bezetter van Nederlands-Indië, 
vergelijkbaar met de Duitse bezetting van 
Nederland. Het Koninkrijk der Nederlanden behoudt 
haar kolonie. Als Japan is verslagen, keert het 
Nederlandse gezag vanzelfsprekend terug.’ 

‘Indië verloren, rampspoed geboren.’
veel gehoorde uitspraak in de periode 1945-1949

‘Daarna zijn we door de Marine opgehaald en naar 
Makassar (Celebes) gebracht. Ik dacht: ‘hoera, wij 
zijn vrij!’ Totdat wij aangevallen werden vanuit zee. 
Met prauwen kwamen die pemoeda’s ons aanvallen 
en we renden als een gek door het prikkeldraad de 
kazerne in. En toen kwam kapitein Westerling en die 
heeft alles echt schoongeveegd. Toen was er vrede. 
Dat kan ik mij nog wel herinneren. Wij werden de 
kazerne in gebracht, en hij is met zijn troepen diep 
de kampongs ingegaan en hij heeft die kampongs 
gezuiverd.         Ietje van Leeuwen, dochter KNIL-militair

‘Op school leerde ik over het Nederlandse 
en Japanse kolonialisme. Daarna kwam 
onze eigen onafhankelijkheid.’             

Bambang Purwanto – Indonesische historicus

‘Vandaag is de onafhankelijkheid van 
Indonesië afgekondigd. Nog niet iedereen 
is ervan op de hoogte. Men is in de war, 
begrijpt het nog niet. Indonesia is vrij, op 
papier. […] Wat er werkelijk aan de hand 
is, kunnen we nog niet weten. De mensen 
praten veel, maar weten niet wat ze 
moeten geloven.’ Dagboek jonge vrouw in Jakarta

Verschillende visies





“Voorlichtingsfilms in zwart-wit, begeleid 
door een opruiende stem, toonden beelden 
van verhongerde en vermagerde 
Indonesiërs, mensen die stierven langs de 
kant van de weg, van samengedromde 
kinderen die voedsel zochten (…) Deze 
beelden werden op een suggestieve manier 
doorsneden met die van woedende 
pemoeda’s, ‘Merdeka!’ roepend of Indonesia 
Raya zingend. Een zwarte of rood-witte 
haarband om, blote glimmende bovenlijven 
gewapend met scherpgepunte 
bamboestokken. Ook klinkt de strijdkreet 
‘Boenoeh belanda semoea’ of ‘Vermoord 
alle Nederlanders’.”





In 1949 dreigden de Verenigde 
Staten met het intrekken van de 

Marshallhulp naar aanleiding van 
de politionele acties in Nederlands-

Indië.



27 december 1949

Koningin Juliana:

De aanvaarding van haar soevereiniteit door de 
jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië alsmede het afstand doen daarvan 
van het Koninkrijk der Nederlanden, en het 
aangaan van een Unie, is één van de meest 
aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen 
van deze tijd (...). Niet langer staan wij gedeeltelijk
tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan 

staan, hoezeer ook geschonden en gescheurd en 
vol littekens van wrok en spijt.



Differentiëren bij Onderzoekende 
geschiedenislessen

Verschillende manieren om te differentiëren in de klas:

• Niveau – instructie in niveaugroepen óf keuze voor gedifferentieerde groepen

• Tempo – leerlingen kunnen zelf plannen wanneer zij aan een taak werken en hoe lang ze 
er voor nodig hebben. 

• Interesse – binnen een opdracht kiezen leerlingen uit verschillende opdrachten

• Leerstijl – er is variatie in type werkvormen (hoeft niet in één les)

• Begeleidingsbehoefte – leerlingen kunnen meer zelfstandig werken en/of meer 
begeleiding vragen.

Wat herken je uit 
onze oefening?



Collega’s inspireren en historisch 
redeneren inbedden in school

• Wat hebben we gedaan?

• Wat hebben we gemaakt?

• Wat kunnen we nog maken of zouden we moeten maken?



Zijn er vragen?
Reflectie op de 

bijeenkomst
Afronding


