
 

EenVandaag in de klas 
Nieuwe foto’s executies 
Indonesië ontdekt 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Nederland heeft vlak na de Tweede 
Wereldoorlog in voormalig Nederlands-
Indië gevochten tegen de Indonesiërs die 
streden voor onafhankelijkheid. Dit waren 
de politionele acties. Een verzetsmuseum 
in Gouda heeft in een archief nieuwe 
foto’s ontdekt van deze politionele acties 
van Nederlandse soldaten in voormalig 
Nederlands-Indië.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis / Mens en maatschappij 
 
Kernbegrippen 
Nederlands-Indië, kolonie, 
onafhankelijkheid, (audiovisuele) bronnen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en maatschappij: 37 en 
40. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over de oorlog in 
Indonesië, bijvoorbeeld deze video: 
‘Nederlands-Indië wordt Indonesië‘.   
 
Antwoorden 
1 Kolonie – onafhankelijkheid 2 B 
3 C 4 Het lijkt erop dat de Nederlanders 
heel lang niet wilden weten wat er 
precies gebeurd was in de 
onafhankelijkheidoorlog in Indonesië. 5a 
Bijvoorbeeld: Vanwege de steun van het 
Nederlandse volk. De gruwelijkheden 
zouden tot protesten kunnen leiden. b 
Eigen antwoord c Eigen antwoord 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
Kijkvragen 
 
1 Omcirkel de juiste woorden.  
Zeventig jaar geleden heet Indonesië nog 
Nederlands-Indië. Het is dan een kolonie / 
provincie van Nederland. De inwoners 
vechten tegen Nederlandse soldaten voor 
hun stemrecht / onafhankelijkheid.   
 
2 Hoe kwam het museum aan deze foto’s?  
A Het was een schenking van het NIOD. 
B Het is waarschijnlijk gebracht door een 
particulier. 
C Door onderzoek in Indonesië.  
 
3 Waarom is er weinig beeldmateriaal van 
politionele acties in Indonesië?  
A De regering liet toen nog geen foto’s 
maken in oorlogsgebieden. 
B De regering wilde alleen foto’s van stoere 
soldaten die het beste met de bevolking 
voor hadden.  
C De regering had te weinig fotografen in 
dienst om alles te kunnen vastleggen.  
 
4 Pas drie jaar geleden werden de eerste 
foto’s gepubliceerd van executies in 
Indonesië. In het filmpje wordt een 
mogelijke reden genoemd waarom het zo 
lang heeft geduurd. Welk reden?  
 
Verdiepingsvragen 
 

 
   Foto: Tropenmuseum 

 
5a Waarom wilde de regering alleen 
positieve beelden uit Indonesië, denk je?  
b Een Indonesië-expert wil dat er onderzoek 
wordt gedaan naar de oorlog in Indonesië. 
Nu je de foto’s hebt gezien, wat zou er uit 
dat onderzoek kunnen blijken? 
c Het heeft zeventig jaar geduurd voordat 
deze beelden gedeeld werden met het 
publiek. Kan dat in de 21ste eeuw ook nog 
voorkomen? Leg uit.    
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