
Historisch redeneren

Jaar 2 Bijeenkomst 7

in onderzoekende geschiedenislessen



Wat gaan we doen?

Observatie les

Oefenen eigen vaardigheid

Historisch redeneren 

verankeren in je eigen 

lessen en collega’s 

inspireren

Vragenlijst en laatste 

toets



Doelen deze bijeenkomst

1.Aan de hand van een voorbeeldles geven we tips over hoe het historisch 

redeneren nog meer kan worden versterkt. 

2. Je onderzoekt de onafhankelijkheid van Indonesië en beargumenteert 

waarom Nederland tot op heden een andere datum voor de 

onafhankelijkheid hanteert.

3.We blikken terug en vooruit op het geleerde in de 

Geschiedeniswerkplaats en hoe je door kunt gaan met onderzoekende 

geschiedenislessen waarin leerlingen worden uitgedaagd historisch te 

redeneren.



Groep 8: obs ‘t Montferland - Margot

• Inleiding

• Opdracht 1 

• Opdracht 2

• Tussenbespreking

Wat doet ze dat het historisch redeneren stimuleert?

Wat zou jij adviseren zodat het historisch redeneren nog meer gestimuleerd wordt?

Wat neem jij hieruit mee voor je eigen praktijk (uit de les of uit wat we besproken hebben)?



Tijd van televisie en computer –

groep 5 t/m 8
• Wederopbouw en het ontstaan van de verzorgingsstaat – Marga Klompé (was Willem Drees)

• Dekolonisatie – Nederlands-Indië wordt Indonesië

Suriname wordt onafhankelijk, Caribische eilanden worden gemeentes

• Europese eenwording (oorlog in Joegoslavië en de Val van Srebrenica horen hier ook bij)

• Economische ontwikkelingen in Nederland - gastarbeiders

de haven van Rotterdam

kolen en gas

• Culturele ontwikkelingen vanaf de jaren ‘60 - televisie en digitalisering

Annie M.G. Schmidt

oranjegevoel







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

‘Iedereen moest op de grond zitten’, vertelt hij. 

‘Op een gegeven moment zei een van de 

collaborateurs: “Dit zijn de oneerlijke mensen en 

dat zijn de eerlijke mensen.” Als oneerlijke 

mensen wees hij de apart gezette mannen aan. 

Toen schoten de soldaten deze mannen dood.

Aan het eind van de schietpartij liggen er 123 

lijken op de grond.’         Ooggetuige: La Hanna, toen 20 jaar

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.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties


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.



National Child Labor Committee & Lewis Hine









Child Labor Laws



Document A



Document B



Document C



Wat neem je mee?



Afronding

• Vragenlijst (nu)

• Toets (graag uiterlijk 27 mei)

• Derde observatie (juni)

• Interview (eind juni – kan ook online)



Heel

Laatste vragen?
Reflectie op de 

bijeenkomst
Afronding

Heel veel succes en blijf zo doorgaan!


