
 1 

Indonesische onafhankelijkheidsoorlog via temporele kaders in de 
klas. Aan welke criteria moet een opdracht voldoen? 

 
 

Tijn Meulenberg, 6317405 
 

16 juli 2021. 
 

Masterscriptie Geschiedenis: Educatie en Communicatie. 
 

1ste beoordelaar: Hanneke Tuithof 
2e beoordelaar: Bjorn Wansink 

 
Aantal woorden: 14208 

  



 2 

Samenvatting 
In deze scriptie ontwikkel ik een complexe opdracht over de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog. De opdracht is vormgegeven aan de hand van ontwerpcriteria die 
opgesteld zijn na een literatuurstudie naar multiperspectiviteit bij controversiële 
onderwerpen in de klas. Het theoretisch kader legt de basis voor de doelen van de opdracht 
op het gebied van inhoud, de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, burgerschap en 
didactiek. De gekozen werkvorm is een mysterie met actief historisch denken als 
uitgangspunt. Voor de evaluatie van de eerste versie zijn verschillende experts op gebied 
van inhoud, didactiek, onderwijspraktijk en ooggetuigen geraadpleegd. Hier kwam een zeer 
bruikbare mix van feedback uit. Soms conflicteerde de feedback van de experts. Dit past bij 
dit controversiële onderwerp, en het is goed om te beseffen dat er dus geen consensus is 
over de uitvoering van de opdracht door alle experts. De tweede versie is geëvalueerd door 
uitvoering in een groep van 12 leerlingen uit 5 vwo. Door video- en geluidsopnames en een 
persoonlijke observatie kon de leeropbrengst goed worden vastgelegd. De leeropbrengst 
vond op alle beoogde doelen plaats, waardoor ik het gebruik van de opdracht kan 
aanbevelen aan collega’s. 
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Inleiding 

‘Eín-de-lijk een film (red. De Oost) over de oorlog in Indonesië. Een 
verbeelding van een moment in de Nederlandse geschiedenis waar amper 

over gesproken werd, een ongemakkelijk verhaal dat stilletjes uit de 
schoolboeken verdween en pas de afgelopen jaren weer iets meer 

aandacht krijgt.’1 

 
Aanleiding 
Bovenstaand citaat laat zien wat de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd allemaal heeft 
ondergaan op weg naar het heden. Het is verdwenen, weggemoffeld, tot leven geroepen en 
nu weer in hernieuwde belangstelling gekomen. Het uitkomen van de film De Oost, op de 
dag dat ik dit schrijf (13 mei 2021), heeft veel losgemaakt. De Federatie Indische 
Nederlanders (FIN) heeft geprobeerd via een rechtsgang lesmateriaal bij de film tegen te 
houden en daarbij getracht een disclaimer te eisen aan het begin van de film, zodat duidelijk 
werd dat de film fictief van aard is. Terwijl ik aan de andere kant op 11 mei 2021 bij een 
bespreking van dat lesmateriaal met geschiedenisdocenten (in opleiding) en 
methodemakers bijna alleen maar enthousiaste en positieve geluiden hoorde. Dit laat zien 
dat in het maatschappelijke debat nog geen consensus is bereikt over hoe deze periode in 
de Nederlandse geschiedenis precies beoordeeld moet worden. 
 
Een ander voorbeeld, de excuses voor de wreedheden van Nederlandse en KNIL-soldaten 
tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd van koning Willem-Alexander, kreeg 
vergelijkbare reacties.2 De nabestaanden in Indonesië noemden het juist onwaarachtige 
excuses en stelden dat de koning of Nederlandse overheid ook excuses voor de gehele 
koloniale periode zou moeten aanbieden of herstelbetalingen zou moeten betalen.3 Het is 
dus al jarenlang een controversieel onderwerp.4  
 
Het verschil is nu echter dat het wetenschappelijk debat enigszins tot rust is gekomen. Er 
wordt weliswaar nog steeds veel onderzoek gedaan, juist meer dan eerst volgens Rémy 
Limpach,5 maar er is redelijke overeenstemming over dat het ingrijpen van Nederland 
gezien moet worden als een koloniale oorlog waarin oorlogsmisdaden zijn gepleegd.6 De 

 
1 Joost Broeren-Huitenga, ‘Regisseur Jim Taihuttu over De Oost: Natuurlijk ga je niet iets bij elkaar fantaseren’ 
in: Het Parool (12 mei 2021), geraadpleegd op 13 mei 2021, https://www.parool.nl/cs-b626856f. 
2 Bijvoorbeeld: “veteranen zullen zich omdraaien in hun graf na het horen van de excuses” door: Federatie 
Indische Nederlanders (10 maart 2020) geraadpleegd 15 december 2020, http://www.federatie-indo.nl/20-03-
10/. 
3 Angga Indrawan, The illusion of apologies from Dutch King Willem-Alexander, CNN Indonesia (14 maart 2020) 
geraadpleegd 15 december 2020, https://historibersama.com/the-illusion-of-apologies-from-the-king-willem-
alexander-cnn-indonesia/.  
4 Anne-Lot Hoek, https://www.groene.nl/artikel/een-stap-naar-meer-ruimhartigheid, 19 maart 2020, 
geraadpleegd 3 december 2020. 
5 Rémy Limpach, Brandende Kampongs. Compacte editie (2020) 8. Ik gebruik in dit onderzoek de compacte 
editie uit 2020 van de studie van Limpach en dus niet het originele proefschrift. 
6 Bijvoorbeeld in de volgende publicaties: Rémy Limpach, Brandende Kampongs. Compacte editie (2020) 18; 
David van Reybrouck, Revolusi. Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld (2020) 21, 343, 411, 413, 
455-456; Anne-Lot Hoek, ‘Geweld Indië was structureel’, NRC Handelsblad (15 augustus 2015); Gert Oostindie, 
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twee debatten, maatschappelijk (ambivalent) en wetenschappelijk (consensueel), 
verschillen dus op dit moment. Dit moet besproken worden met vernieuwd materiaal in het 
onderwijs. Een van de taken van het onderwijs is namelijk, naar mijn mening, om nieuwe 
wetenschappelijke inzichten te vertalen voor leerlingen. Dit gebeurt regelmatig door het 
aanpassen van de eindtermen in de vakgebieden. Het doel van dit ontwerponderzoek is om 
de verschillende debatten en argumenten en het verschil tussen het wetenschappelijke en 
maatschappelijke debat in een opdracht zichtbaar en bespreekbaar te maken. 
 
Controversiële onderwerpen via burgerschap in de klas 
De tijd van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd komt volgens Marc van Berkel vaak 
onvoldoende aan het licht tijdens geschiedenislessen.7 Ik sluit mij bij zijn conclusies aan, 
zeker gezien de gevoelige lading die het voor veel Nederlanders heeft. Deze terminologie 
gebruik ik bewust omdat leerlingen van diverse afkomst les krijgen over een periode waarin 
Nederland de kolonisator was. Voor leerlingen kan het onderwerp duiding geven aan de 
eigen geschiedenis (er zijn ongeveer 2 miljoen Nederlanders met een Indonesische 
affiniteit), maar het kan ook herkenbare geschiedenis zijn als het niet direct over leerlingen 
gaat van Indonesische afkomst. Zo kan het moeilijk zijn om te concluderen dat een opa, of 
een familielid van meerdere generaties terug, ‘fout’ is geweest in de oorlogssituatie in 
Indonesië. 
 
De afgelopen jaren is al vaker kritiek geuit over een tekort aan diversiteit en representatie in 
het onderwijs en dit is vervolgens ook onderzocht. Het gaat hierbij vaak over afkomst en 
sekse van leerlingen, of bijvoorbeeld een gebrek aan diversiteit en vrouwelijke representatie 
in lesboeken en ander lesmateriaal.8 Het ging echter nog niet vaak over de urgentie om 
burgers op te leiden, die elkaar in onderlinge discussies weliswaar figuurlijke het vuur aan 
de schenen leggen, maar dit op een geweldloze en niet-opruiende manier doen.9 Door deze 
eerdergenoemde kritiek is er ruimte gekomen voor meer onderzoek naar 
burgerschapsvorming in het onderwijs en in welke vorm die terug zou moeten komen. De 
overheid heeft in 2006 wetgeving aangenomen voor het verbinden van algemene doelen 
aan burgerschapsvorming in het onderwijs en deze doelen onder te brengen bij alle 
vakken.10 Recent heeft minister Slob nog een aanvulling op deze algemene doelen 
geschreven, zodat de doelen en visie op burgerschapsonderwijs concreet in de praktijk 
moeten terugkomen op de scholen. Scholen zijn nog wel vrij om te bepalen hoe zij meten in 

 
Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis 
(2016) 10. 
7 Marc van Berkel, Welk verhaal telt? De oorlogen in Nederlands-Indië/Indonesië in het geschiedenisonderwijs 
(Amsterdam 2017) 13. 
8 Voor internationaat onderzoek, zie, Linda Chisholm, ‘Representations of class, race, and gender in textbooks’ 
in: E. Fuchs & A. Bock (ed.), The Palgrave handbook of textbook studies (New York: Palgrave Macmillan, 2018) 
225-237, aldaar Conclusion; voor Nederlands onderwijs, zie, Judi Mesman et al., Representatie en 
stereotypering van vrouwen en mannen in schoolboeken voor de brugklas (2019) 5. 
9 Dit gebeurde overigens wel na recente gebeurtenissen zoals de moord op de Franse docent Paty zie 
bijvoorbeeld: Saro Lozano Parra, ‘Bespreek de aanslag op leraar Paty in elke les, niet alleen bij burgerschap, in: 
Trouw (24 oktober 2020), geraadpleegd 13 mei 2021, https://www.trouw.nl/cs-b4aaf42a; Het bespreken van 
conflicten in de klas werkt Parra nog meer uit in: Saro Lozano Parra, Cok Bakker, and Lucien van Liere, 
‘Practicing Democracy in the Playground: Turning Political Conflict into Educational Friction’, Journal of 
Curriculum Studies, 53 (2021) 1, 32–46;  
10 SLO, Burgerschap. Meewerken aan het onderwijs van morgen (2018) geraadpleegd 15 december 2020, 
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/Startnotitie-Burgerschap.pdf, 3-8. 
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hoeverre aan de burgerschapsopdracht is voldaan, maar zij zullen zich in ieder geval moeten 
verantwoorden met een vastgesteld programma met vastgelegde doelen.11 De Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd is een geschikte casus om te gebruiken bij het inzetten op 
burgerschapsonderwijs.12 Door de historische aard van deze casus zal deze vaak 
ondergebracht worden bij het schoolvak geschiedenis, maar het idee van 
burgerschapsonderwijs is dat het in alle vakken kan terugkomen. 
 
Relevantie 
Ooit is geschiedenisonderwijs begonnen om identificerende, vaak nationalistische, 
gevoelens bij leerlingen te bevestigen door een eenzijdige weergave van historische 
gebeurtenissen als objectieve feiten te presenteren.13 Dit is onder andere te koppelen aan 
het onderwijs in burgerschap, dat tegenwoordig is ondergebracht in het algemene 
curriculum, en in de praktijk vaak bij mens en maatschappijvakken wordt ondergebracht.14 
Deze burgerschapscomponent zit dus op een bepaalde manier al erg lang in het 
geschiedenisonderwijs. Een ‘nationaal verhaal’ wordt er nog steeds wel verteld, 
bijvoorbeeld in de vorm van de Canon van Nederland. Overigens is het ‘nationale verhaal’ in 
de herijkte versie van de Canon van Nederland wel iets gerelativeerd.15 De maatschappelijke 
toelegging wordt tegenwoordig namelijk iets anders ingevuld, zoals beschreven door de 
curriculumoperatie curriculum.nu: ‘Burgerschapsonderwijs draagt bij aan het ontwikkelen 
van het vermogen en de bereidheid om binnen de kaders van de democratische rechtsstaat 
een bijdrage te leveren aan de instandhouding of verdere ontwikkeling van een 
democratische cultuur.’16  
 
Er zijn steeds vaker groepen mensen die zich meer ruimte willen permitteren dan een 
democratische rechtsstaat biedt. De grenzen van de rechtsstaat worden vooral op internet, 
via (sociale) media gezocht. Ik denk dat dit een probleem is dat verder gaat dan de huidige 
Nederlandse dan wel Europese maatschappij. Burgerschapsonderwijs zou daarom meer 
moeten zijn dan een stukje democratische opvoeding, dit wordt door onder andere prof. 
James Kennedy en lector burgerschapsonderwijs Hessel Nieuwelink onderschreven.17 
Doordat steeds meer polariserende geluiden de kop opsteken, wordt er steeds minder 
gesproken tussen groepen mensen die het oneens zijn met elkaar. Dit verlies van 

 
11 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nota naar aanleiding van het verslag 
burgerschapsopdracht aan scholen (26 juni 2020) geraadpleegd 15 december 2020, 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-
wetenschap/documenten/kamerstukken/2020/06/26/nav-tk-wv-burgerschap-schoon.  
12 Bijvoorbeeld door de ‘grote opdrachten’ diversiteit en de democratische cultuur zoals die zijn vastgelegd in: 
Uitwerking Burgerschap, geraadpleegd 15 december 2020, 
https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/uitwerking-burgerschap/. 
13 Marc van Berkel, Welk verhaal telt? De oorlogen in Nederlands-Indië/Indonesië in het geschiedenisonderwijs 
(Amsterdam 2017) 13. 
14 Bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. 
15 www.canonvannederland.nl  
16 https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/uitwerking-burgerschap/, Visie onder kopje ‘Kader’; Ik 
ga hier verder op in bij het kopje burgerschapsonderwijs. 
17 James Kennedy, Burgerschap is leerlingen motiveren de wereld iets beter te maken, Trouw (9 juni 2018) 
geraadpleegd 15 december 2020, https://www.trouw.nl/nieuws/burgerschapsonderwijs-is-leerlingen-
motiveren-de-wereld-iets-beter-te-maken~b951701c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F ; 
Hessel Nieuwelink, Kennis telt bij burgerschap, Didactief (10 november 2020) geraadpleegd 15 december 
2020, https://didactiefonline.nl/blog/blonz/kennis-telt-bij-burgerschap.  
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communicatie met ‘de ander’ zorgt voor een nog grotere afzondering in de eigen bubbel 
dan al het geval was. Dit zorgt voor grote scheuren in samenlevingen die, zoals vele (soms 
gewelddadige) uitbarstingen laten zien, in toenemende mate maatschappelijke problemen 
veroorzaken.18 Burgerschapsonderwijs lijkt steeds noodzakelijker te worden en kan helpen 
bij het ontwikkelen van waardering voor diverse standpunten, omdat die op basis van 
verschillende contexten zijn gevormd. Dit zou overigens niet moeten leiden tot een 
homogene mening onder iedereen die geschiedenisonderwijs in Nederland heeft genoten. 
Het streven is meer om terug te gaan naar het bekende: ‘Let’s agree to disagree’, en dat dit 
dan wordt geaccepteerd door alle betrokken partijen.19 
 
De acceptatie van het bestaan van andere perspectieven, bijvoorbeeld in de politiek, maar 
ook over historische gebeurtenissen, is tegenwoordig soms ver te zoeken.20 Terwijl dit wel 
noodzakelijk is voor een werkbare samenwerkingen tussen groepen mensen. Mensen zijn 
het overigens heel vaak (grotendeels) wel met elkaar eens. Via (sociale) media worden 
echter vaak juist de onenigheden belicht. Dit leidt tot een beeld van grote verdeeldheid dat 
lang niet altijd juist is.21 Voor leerlingen lijkt het mij goed om te beseffen dat die 
tegenstellingen niet altijd kloppen met het beeld dat zij krijgen vanuit de (sociale) media. Zij 
moeten zelf leren hoe zij zich tot die zogenaamde tegenstellingen kunnen verhouden in 
plaats van zich kritiekloos aansluiten bij één van de kampen. Politieke partijen zitten met 
allemaal verschillende ideeën samen in een parlement en daar kunnen conflicten zijn, maar 
die zullen (vooralsnog in Nederland) ook op die plek met woorden uitgevochten worden. 
Het is, onder andere, daarom verstandig om in het onderwijs aandacht te hebben voor een 
goede manier van samenwerken. Samenwerken met mensen die andere ideeën hebben 
over dingen kan lastig zijn, maar dit kan door middel van tolerantie wel lukken. Belangrijk 
om hierbij te zeggen is dat tolerantie iets anders is dan het eens zijn met elkaar. Dit lijkt voor 
de hand liggend, maar het is interessant in hoeverre dit genoeg aan bod komt.   
 
Verschillende zaken moeten aan de orde komen om een vruchtbare samenwerking tussen 
partijen die het in de kern ontzettend oneens zijn te bewerkstelligen. Hierbij moet inzicht 
verkrijgen in andere meningen, standpunten en perspectieven als vaardigheid getraind 
worden. Die vaardigheid wordt expliciet genoemd in de burgerschapsopdracht aan scholen 
door de overheid.22 Waar de eindtermen van het burgerschapsonderwijs redelijk vrijblijvend 
zijn, geldt dit minder voor het geschiedenisonderwijs. De vergelijking tussen de eindtermen 

 
18 Fenneke Wekker, Corona creëert nieuwe scheur in samenleving, Tijdschrift voor sociale vraagstukken (12 
oktober 2020) geraadpleegd 15 december 2020, https://www.socialevraagstukken.nl/corona-creeert-nieuwe-
scheur-in-samenleving/ ; James Kennedy, Trump kan best worden herkozen, Trouw (9 mei 2020) geraadpleegd 
15 december 2020, https://www.trouw.nl/nieuws/trump-kan-best-worden-
herkozen~bf55aa37/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content
=free.  
19 Euroclio heeft recent een onderwijsproject ontworpen om met onderlinge onenigheid en daaruit volgende 
spanningen om te gaan met de intentie om dit Europees in te zetten, zie 
https://www.euroclio.eu/project/learning-to-disagree/  
20 Sociaal en Cultureel Planbureau – SCP (2020): Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2019 - COB2019-1, 
Pagina 30, DANS. https://doi.org/10.17026/dans-295-8gye, geraadpleegd op 5 juli 2021. 
21 Rob Wijnberg bespreekt hierin resultaten van eerder genoemd Continu Onderzoek Burgerperspectieven 
2019, interpreteert dit op een andere manier. Rob Wijnberg, ‘We zijn het veel meer eens dan we denken’, De 
Correspondent (24 december 2019), geraadpleegd op 5 juli 2021. 
22 SLO, Burgerschap. Meewerken aan het onderwijs van morgen (2018) geraadpleegd 15 december 2020, 
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/Startnotitie-Burgerschap.pdf, 3. 
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van geschiedenis- en burgerschapsonderwijs maak ik, omdat de vaardigheid, die in deze 
alinea wordt besproken, ook goed is onder te brengen in de eindtermen havo/vwo van 
domein A van het geschiedenisonderwijs.23 Volgens de verdeling van Van Drie en Van Boxtel 
is die vaardigheid een belangrijke component van historisch redeneren.24 Hierbinnen hoort 
onder andere de vaardigheid multiperspectiviteit thuis.25 Het inzicht krijgen in andere 
meningen, standpunten en perspectieven is dus als vaardigheid passend bij zowel 
burgerschaps- als geschiedenisonderwijs. 
 
Het doel is met een multiperspectivistische benadering tolerantie, begrip en samenwerking 
in de samenleving te stimuleren.26 De onderlinge verhoudingen tussen 
burgerschapsonderwijs, geschiedenisonderwijs, en vervolgens historisch redeneren en 
multiperspectiviteit zet ik uiteen in het theoretisch kader. Het eerste ontwerp van de 
complexe opdracht is gebaseerd op ontwerpcriteria die voortvloeien uit het theoretisch 
kader over het onderwerp en aansluiten op actief historisch denken en de eindtermen 
havo/vwo voor geschiedenis. Na een ronde feedback door zorgvuldig geselecteerde experts, 
volgt een tweede ontwerp dat in de praktijk getest wordt door leerlingen, waarna een 
definitief ontwerp volgt. 
 
  

 
23 Geschiedenis syllabus, geraadpleegd op 2 juli, https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-
geschiedenis-vwo-2021/2021/f=/geschiedenis_vwo_2021_versie_2.pdf. 
24 Van Drie en van Boxtel, Historical Reasoning: Towards a Framework for Analyzing Students’ Reasoning about 
the Past, Educ Psychol Rev (2008) 20, 87-110, aldaar 105. 
25 Tim Huijgen, Balancing between the present and the past: Promoting students’ ability to perform historical 
contextualization (dissertation University of Groningen 2018) 205. 
26 Bijvoorbeeld via burgerschapsonderwijs via de ‘grote opdrachten’ diversiteit, digitaal samenleven en de 
democratische cultuur zoals die zijn vastgelegd in: Uitwerking Burgerschap, geraadpleegd 15 december 2020, 
https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/uitwerking-burgerschap/. 
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Hoofdstuk 1: Het theoretisch kader en historiografie  
Theoretisch kader 
Dit theoretisch kader bestaat uit twee delen. Ten eerste beschrijf ik inhoudelijk de 
historiografie van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Het tweede deel is vakdidactisch 
van aard. Daarin bespreek ik eerst hoe de doelen van geschiedenisonderwijs, waar 
historisch redeneren er een van is, zich tot doelen van het burgerschapsonderwijs 
verhouden. In dit stuk zal ik de door mij gebruikte definities van een aantal begrippen 
toelichten, om te verduidelijken hoe ik verschillende begrippen en concepten gebruik. Het 
doel is om aan het einde van dit theoretisch kader de ontwerpcriteria te kunnen vaststellen 
voor een complexe opdracht waarin het historisch redeneren van leerlingen wordt 
verbeterd. Designcriteria en ontwerpcriteria worden door elkaar gebruikt, maar betekenen 
hetzelfde. Dit geldt ook voor het gebruik van onafhankelijkheidsstrijd en 
onafhankelijkheidsoorlog, want dit gaat volgens mij over dezelfde gebeurtenis, maar het 
perspectief verschilt.27 
 
Historiografisch overzicht Indonesische onafhankelijkheidsstrijd 
In de 75 (volgens Indonesië) of 71 (volgens Nederland) jaar sinds de onafhankelijkheid van 
Indonesië is de toon in de geschiedschrijving over de onafhankelijkheidsstrijd nogal eens 
veranderd. Hieronder zal ik bespreken welke debatten zich hebben voorgedaan in de 
genoemde periode en waar de wetenschap nu staat ten opzichte van dit discutabele stukje 
geschiedenis. Dit doe ik vooral met behulp van de studie van Rémy Limpach, Brandende 
Kampongs. Hij is specialist in de Nederlandse koloniale geschiedenis van de 20e eeuw, met 
speciale aandacht voor de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Zijn relatief recente 
onderzoek zorgde onder andere voor kamervragen en uiteindelijk nieuwe, door de staat 
gefinancierde, onderzoeksgelden voor een grootschalig onderzoek naar oorlogsmisdaden 
tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Voor aanvullingen daarop gebruik ik 
diverse (journalistieke) artikelen van Nederlandse en Indonesische komaf, om een zo 
compleet mogelijk beeld van het historische debat te kunnen geven.28  
 
De laatste jaren is er steeds meer literatuur verschenen die de structureel negatieve kant 
van het Nederlands militaire ingrijpen benadrukken. De bekendste uit deze lijn is De 
brandende kampongs van Generaal Spoor van Limpach uit 2016. Limpach focust zich in zijn 
proefschrift vooral op de oorlogsmisdaden van Nederlandse militairen tijdens de 
onafhankelijkheidsstrijd. Hij probeert geen volledig beeld van de oorlog te geven, daar zijn 
andere onderzoeken, zo stelt hij, hem voor geweest. Deze studie geeft een duidelijk 
overzicht van de debatten over de zogenaamde politionele acties en het ontkennen van de 
Nederlandse overheid door de geschiedenis heen. 
 
Limpach verdeelt het wetenschappelijke schrijven over de onafhankelijkheidsstrijd in drie 
fases. De eerste (1949-1969) van algemeen zwijgen. De tweede (1969-2008) van 

 
27 In de woorden strijd en oorlog verschilt alleen het perspectief, maar het gaat over dezelfde periode en 
handelingen. Vanuit het Nederlands perspectief was het een (opstand of) strijd want Indonesië was nog een 
kolonie tot 27 december 1949 volgens de Nederlandse staat. Vanuit het Indonesisch perspectief was het een 
oorlog tussen twee landen, omdat de onafhankelijkheid al was uitgesproken op 17 augustus 1945. 
28 Met behulp van de vertalingen op de website van Histori Bersama, over Indonesische literatuur, is het voor 
mij mogelijk om deze artikelen te gebruiken in mijn scriptie.  
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ontkenning, maar juist ook van onthullingen van oorlogsmisdaden, al mochten deze nog niet 
zo genoemd worden. Door de ontkenning en, zoals beschreven, mate van censuur 
verdween de wetenschappelijke interesse vaak snel.29 De derde fase (vanaf 2008) staat in 
het teken van ‘de onderste steen boven krijgen’. Relatief veel nieuwe wetenschappelijke 
onderzoeken, openbare rechtszaken met schuldbetalingen aan weduwes tot gevolg en 
media die steeds vaker berichten over oorlogsmisdaden door het Nederlandse leger, 
leidden tot nieuwe maatschappelijke interesse.30 Die laatste fase leidde onder meer tot het 
maken van de Nederlandse speelfilm De Oost (2021, Amazon Prime). Dit was een eerste film 
over de oorlogsmisdaden die al door Joop Hueting31 werden verteld in 1969. De regisseur 
Jim Taihuttu heeft, onder andere door zijn Molukse afkomst, een emotionele band met het 
onderwerp, maar vond het vooral tijd voor een vertelling over de gebeurtenissen zodat het 
maatschappelijke debat op gang komt zonder dingen weg te laten. Vooral aandacht voor de 
gebeurtenis, zonder alle veteranen als misdadigers weg te zetten, was het doel.32 
 
De eerste fase duurde dus van 1949 tot 1969. Hierin heerste een stilzwijgen over hetgeen 
gebeurd was. Enkelen probeerden wel iets te publiceren of te melden van misstanden aan 
Nederlandse kant, maar dit werd of voorkomen door invloed van hogerhand, of werd als 
flauwekul weggezet. Zo waren civiel juristen Van Rij en Stam als speciaal gezant naar 
Indonesië gezonden om excessen te onderzoeken, maar het eindrapport was te kritisch over 
de leidinggevende van gebeurtenissen in Zuid-Sulawesi en werd als ‘Geheim’ weggestopt.33  
 
Het was het interview met veteraan en ooggetuige Joop Hueting in 1969 bij Achter het 
Nieuws over de oorlogsmisdaden dat een ontzettend grote lading aan emotionele reacties 
losmaakte. Dit was het begin van de tweede periode die Limpach beschrijft als ambivalent. 
De reacties waren namelijk positief en negatief. De meningen golfden op en neer en lieten 
zien dat er geen enkele consensus te bereiken was op dat moment. Ook de vlug door de 
overheid opgezette publicatie van de Excessennota in 1969 nam deze ambivalentie niet 
weg.34 Een ander voorbeeld was het bezoek van Jan ‘Poncke’ Princen aan Nederland in 
1994. Princen was een Nederlandse militair die in 1948 deserteerde en zich bij de 
Indonesische strijdkrachten (TNI) aansloot. Dit leidde tot veel ophef in de media en 
emotionele reacties bij veteranen.35 
 
De derde periode, die volgens Limpach start in 2008, heeft, als groot verschil met de tweede 
periode, de motivatie om grondig onderzoek te doen naar de gebeurtenissen tijdens de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (toen nog vaak politionele acties genoemd). Het 

 
29 Antoon de Baets, Censuur van buitenlandse geschiedenis in Nederland (1945-2018) 
(3 april 2018) geraadpleegd 15 december 2020, https://www.historici.nl/censuur-van-buitenlandse-
geschiedenis-in-nederland-1945-2018/. Zie ook, Rémy Limpach, Brandende Kampongs. Compacte editie (2020) 
8. 
30 Rémy Limpach, Brandende Kampongs. Compacte editie (2020) 8. 
31 Joop Hueting was ooggetuige van oorlogsmisdaden in Indonesië tijdens de onafhankelijkheidsstrijd als 
soldaat van de Koninklijke Landmacht. In het tv-programma Achter het Nieuws vertelde hij in 1969 over zijn 
ervaringen. 
32 Joost Broeren-Huitenga, ‘Regisseur Jim Taihuttu over De Oost: Natuurlijk ga je niet iets bij elkaar fantaseren’ 
in: Het Parool (12 mei 2021), geraadpleegd op 13 mei 2021, https://www.parool.nl/cs-b626856f. 
33 Rémy Limpach, Brandende Kampongs. Compacte editie (2020) 21. 
34 Rémy Limpach, Brandende Kampongs. Compacte editie (2020) 14. 
35 Rémy Limpach, Brandende Kampongs. Compacte editie (2020) 14. 
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startschot werd gegeven door een rechtszaak van 8 weduwen tegen de Nederlandse Staat 
en hun eis tot schadevergoeding voor geleden oorlogsmisdaden.36 Na een aantal 
halfslachtige en onhandig getimede excuses van overheidsbekleders als Ben Bot (minister 
van Buitenlandse Zaken), Tjeerd de Zwaan (ambassadeur Indonesië) en Bert Koenders 
(minister van Buitenlandse Zaken), bood koning Willem-Alexander zijn excuses aan bij een 
staatsbezoek op 10 maart 2020 voor “alle geweldsontsporingen aan Nederlandse zijde”.37 
Dit waren de eerste excuses vanuit de hoogste kringen van de regering. Inmiddels is, na 
kamervragen naar aanleiding van het proefschrift van Rémy Limpach, begonnen met een 
groot onderzoeksproject naar de onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in 
Indonesië. Nu wel gefinancierd door de overheid, terwijl dit onderzoeksproject in 2012, dus 
al na de eerste rechtszaken, niet op subsidie kon rekenen van de regering Rutte-I. Het 
onderzoek is een samenwerking tussen het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde (KILTV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIHM) en het 
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD). De resultaten worden in 
november 2021 verwacht.  
 
Vakdidactisch deel 
 
Burgerschapsonderwijs 
Burgerschap in het onderwijs is recentelijk weer vaak in het nieuws. Dit komt vooral door 
gebeurtenissen met grote maatschappelijke invloed, zoals de moord op een Franse docent 
maatschappijleer door een geradicaliseerde moslim, de Amerikaanse verkiezingen van 2020 
en het democratisch proces en de omgang van christelijke scholen met homoseksualiteit.38 
Curriculum.nu is het platform voor een nieuw toekomstgericht curriculum waarop 
kerndoelen gebaseerd gaan worden. In het geval van burgerschap gaat er binnenkort een 
voorstel voor de bovenbouw geformuleerd worden op basis van bestaande doelen. Dit zijn 
nu bijvoorbeeld doelen als elkaar met respect kritisch kunnen benaderen, maatschappelijk 
betrokken zijn en het leveren van een bijdrage aan het klaarstomen van actieve burgers in 
de samenleving. Dit zijn natuurlijk allemaal mooie idealistische doelstellingen, maar het 
probleem zit vaak in het volbrengen ervan. Vooral in onderwijs blijkt vaak dat ook de weg 
naar de doelen toe gestructureerd moet worden om tot inzichtelijke resultaten te komen. 
Die benodigde structuur ontbreekt binnen het burgerschapsonderwijs. Het wordt 
ondergebracht bij diverse vakken en dat kan per school verschillen. Het is erg lastig om een 
ontwikkeling inzichtelijk maken die zo verschilt per school. Op curriculum.nu is toch getracht 
om tot een concrete invulling van burgerschapsonderwijs te komen.  
 
Het concrete deel van burgerschapsonderwijs is te vinden in de uitdiepende vertakkingen 
die zijn beschreven op curriculum.nu. Deze moeten helpen bij het behalen van drie 

 
36 Rémy Limpach, Brandende Kampongs. Compacte editie (2020) 8. 
37 Ook niet geheel vlekkeloos, maar toch wel oprechter dan eerdere pogingen al is in Indonesië sceptisch 
gereageerd, zie: Angga Indrawan, The illusion of apologies from Dutch King Willem-Alexander, CNN Indonesia 
(14 maart 2020) geraadpleegd 15 december 2020, https://historibersama.com/the-illusion-of-apologies-from-
the-king-willem-alexander-cnn-indonesia/. 
38 https://nos.nl/artikel/2355844-politiek-wil-scholen-dwingen-meer-werk-te-maken-van-
burgerschapslessen.html, geraadpleegd 3 december 2020. 
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hoofddoelen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De vertakkingen zijn 
ondergebracht in elf bouwstenen, die weer vier ‘grote opdrachten’ bevatten.39 
Vanuit de bouwstenen worden aanbevelingen gedaan voor de bovenbouw. Dit zijn 
suggesties om burgerschapsonderwijs in de praktijk te kunnen brengen. Voor de opdracht 
die ik ontwerp zijn de volgende van toepassing: het onderbouwd uiten van een mening, 
inzicht krijgen van vraagstukken over rechtvaardigheid, leren over spanningen tussen 
waarden en belangen en leerlingen leren kritisch denken, ethisch redeneren, communiceren 
en ontwikkelen het empathisch vermogen.40 Deze vijf bouwstenen zijn bijna direct terug te 
vinden in verschillende componenten van historisch redeneren. Hoe die opgebouwd en 
verbonden zijn beschrijf ik in het volgende stuk over historisch redeneren. 
 
Historisch redeneren 
Historisch redeneren is de laatste jaren onderwerp van wetenschappelijke discussie.41 In de 
eindtermen van het geschiedenisonderwijs is geprobeerd doelen aan te geven voor 
leerlingen. Probleem hierbij is dat niet is vastgesteld tot welk niveau de leerlingen moeten 
reiken. Een niveau waar naartoe gewerkt kan worden is er dus niet. Wel is diverse keren een 
poging gedaan om te ontrafelen wat nou precies historisch redeneren is.42 Van Drie en Van 
Boxtel hebben in 2008 componenten geformuleerd die veel navolging krijgen.43  
 
Van Drie en Van Boxtel onderscheiden zes componenten met dus veel overeenkomsten met 
de bouwstenen van burgerschapsonderwijs. Dit zijn de zes componenten: het gebruik van 
historische begrippen, het gebruik van historische meta-begrippen (zoals oorzaak, gevolg, 
historisch bewijs, verandering), historisch contextualiseren, het stellen van historische 
vragen, het gebruik van bronnen en argumentatie.44 Ik wil leerlingen laten oefenen met de 
component historisch contextualiseren. Aangezien ik in het ontwerp veel bronnen zal 
opnemen kan de component het gebruik van historisch bronmateriaal een bijvangst zijn en 
kan ook bekeken worden of deze verbeterd is bij de leerlingen. Dit zal echter niet een direct 
doel van de opdracht zijn. Gebruik van historisch bronmateriaal is door Van Drie en Van 
Boxtel als losse component gedetermineerd.45 Voor de duidelijkheid zal ik daarom in het 

 
39 Uitwerking Burgerschap, geraadpleegd 15 december 2020, 
https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/uitwerking-burgerschap/.  
40 Uitwerking Burgerschap, geraadpleegd 5 juli 2021, 
https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/uitwerking-burgerschap/. 
41 Zie onder andere: Van Drie en van Boxtel, Historical Reasoning: Towards a Framework for Analyzing 
Students’ Reasoning about the Past, Educ Psychol Rev (2008) 20, 87-110; Chauncey Monte-Sano, 
Argumentation in History Classrooms: A Key Path to Understanding the Discipline and Preparing Citizens, 
Theory into Practice, 55 (2016) 4, 311-319; Peter Seixas, Historical Consciousness and Historical Thinking, in: 
Mario Carretero (ed.), Stefan Berger (ed.) & Maria Grever (ed.), Palgrave Handbook of Research in Historical 
Culture and Education (2017) 59-72. 
42 Zie voorgaande noot. 
43 Van Drie en van Boxtel, Historical Reasoning: Towards a Framework for Analyzing Students’ Reasoning about 
the Past, Educ Psychol Rev (2008) 20, 87-110, aldaar 105; de componenten sluiten aan bij de eindtermen van 
domein A, zie: SLO, Handreiking schoolexamen geschiedenis Have/VWO, geraadpleegd 16 december 2020, 
http://leerplaninbeeld.slo.nl/examenprogrammas/examenprogramma-geschiedenis-hv.pdf/, 12-21. 
44 Van Drie en van Boxtel, Historical Reasoning: Towards a Framework for Analyzing Students’ Reasoning about 
the Past, Educ Psychol Rev (2008) 20, 87-110, aldaar 105. Eerst werden er vijf geformuleerd, maar dat werden 
er later zes. 
45 Van Drie en van Boxtel, Historical Reasoning: Towards a Framework for Analyzing Students’ Reasoning about 
the Past, Educ Psychol Rev (2008) 20, 87-110, aldaar 105. In vergelijking met publicaties uit noot 31. 
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vervolg van dit onderzoek de door Van Drie en Van Boxtel opgestelde componenten, 
contextualiseren en het gebruik van bronnen, gebruiken. Dat is handig omdat zo gelijk 
bekeken kan worden hoe de bevindingen in deze scriptie zich verhouden tot de eindtermen 
die aansluiten bij de componenten van historisch redeneren. 
 
Contextualiseren 
Contextualiseren is belangrijk bij gevoelige geschiedenis zoals de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd. Daarbij is het van belang om de context van de docent, de 
omgeving en de leerlingen te benoemen.46 In het proefschrift van Tim Huijgen wordt de 
waarde van contextualiseren duidelijk. Harry Havekes promoveerde ook op het onderwerp 
contextualiseren. Hij benadert het echter iets anders. Beide zijn interessant voor dit 
onderzoek, vandaar dat ik beide hier bespreek.47 
 
Huijgen stelt dat contextualiseren een noodzakelijke vaardigheid is binnen het 
geschiedenisonderwijs en voor historical perspective taking. Dit laatste bestaat uit drie 
aspecten, namelijk het bewust maken van presentisme, het creëren historische context en 
het stimuleren van het empathisch vermogen.48 Presentisme kan opvallen door 
argumentaties te volgen van de leerlingen. Verschijnselen of gebeurtenissen die behandeld 
worden tijdens geschiedenislessen zijn vrijwel altijd beïnvloed door andere verschijnselen 
die tijd-specifiek zijn. Wanneer een leerling in een argumentatie rekening houdt met 
meerdere omliggende tijd-specifieke zaken kan geconcludeerd worden dat presentisme 
geen valkuil is van de desbetreffende leerling.49  
 
De historische context laten creëren door een leerling is een goede manier om dit aspect 
gelijk te toetsen. Dit bestaat uit meer aspecten dan alleen het, in de vorige alinea 
beschreven, bewust worden van presentisme.50 Bij de historische context ligt de focus niet 
alleen op de goede tijd- of gebruiksperiode van bijvoorbeeld kleding of voorwerpen, maar 
juist op de volledigheid van een geschetste context.  
 
Het stimuleren van het empathisch vermogen, door Huijgen stimuleren van inleving 
genoemd, is lastiger inzichtelijk te krijgen. Zeker als eerder de aspecten bewustwording van 
presentisme en historische context inzichtelijk zijn gemaakt. Empathie kan namelijk gevoed 
worden door presentisme, maar als dit wordt tegengewerkt door afgeleerd presentisme is 
het lastiger te toetsen of dit nog een rol speelt in het historical perspective taking.51 De 

 
46 Bjorn Wansink, Sanne Akkerman & Theo Wubbels, Topic variability and criteria in interpretational history 
teaching, Journal of Curriculum Studies, 49 (2017) 5, 640-662, aldaar 643-644. 
47 Havekes gebruikt de historical stances die door Maggioni et al. zijn ontwikkeld. Havekes bespreekt deze 
uitgebreid, zie, H. Havekes, P. A. Coppen, J. Luttenberg & C. Van Boxtel, ‘Knowing and doing history: A 
conceptual framework and pedagogy for teaching historical contextualisation’, International Journal of 
Historical Learning, Teaching and Research, 11 (2012) 2, 72–93, aldaar 76-77. 
48 Tim Huijgen, Balancing between the present and the past: Promoting students’ ability to perform historical 
contextualization (dissertation University of Groningen 2018) 206-208. 
49 Tim Huijgen, Balancing between the present and the past: Promoting students’ ability to perform historical 
contextualization (dissertation University of Groningen 2018) 207. 
50 Tim Huijgen, Balancing between the present and the past: Promoting students’ ability to perform historical 
contextualization (dissertation University of Groningen 2018) 206-207. 
51 Tim Huijgen, Balancing between the present and the past: Promoting students’ ability to perform historical 
contextualization (dissertation University of Groningen 2018) 207. 
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manier die Huijgen gebruikt om dit mogelijke probleem te ondervangen is een onderscheid 
maken tussen affectieve connecties met een historisch figuur en onderzoek doen naar de rol 
en positie van een historisch figuur in de maatschappij. Het onderzoeken van de rol en 
positie van een historisch figuur in de maatschappij zal namelijk minder snel herkenbare 
emoties oproepen bij een leerling. Het stellen van (kritische) vragen over de onderzochte 
figuur duidt op een hogere cognitieve vorm van het empathisch vermogen van de leerling.52 
 
Havekes maakt in navolging van Maggioni et al. onderscheid tussen drie stances die een 
leerling kan innemen met betrekking tot contextualiseren.53 De drie niveaus die Havekes 
beschrijft zijn de copier stance (kopie van het verleden, geen ruimte voor meerdere 
perspectieven of benaderingen), de borrower stance (leent van verschillende bronnen en 
perspectieven, maar bekritiseert die niet) en de criterialist stance (discussie over ontstaan 
en ontwikkeling van perspectieven, belangrijk is erkenning dat geschiedenis een construct 
is).54 Het begrijpen, zien en kunnen beschrijven van verschillende contexten is in veel 
gevallen te vergelijken met het multiperspectief benaderen van een gebeurtenis. Havekes 
stelt echter wel dat maar enkele leerlingen in de laatste klassen van het vwo de derde en 
moeilijkst in te nemen criterialist stance aannemen.  
 
De component contextualiseren die Huijgen en Havekes uiteenzetten in verschillende 
niveaus (stances) en aspecten passen bij het oefenen in het werken met 
multiperspectiviteit. Ik ga daar in de volgende alinea dieper op in. 
 
Multiperspectiviteit 
Multiperspectiviteit in educatieve opdrachten wordt steeds meer ingezet bij 
geschiedenisonderwijs. Een multiperspectivistische benadering geeft inzicht in verschillende 
belangen, achtergronden, invloeden en diverse contexten van een gebeurtenis. Daarnaast 
kan het helpen bij de oordeels- en meningsvorming van leerlingen, wat een vaardigheid is 
die geleerd moet worden tijdens geschiedenisonderwijs.55 Meerdere perspectieven, 
uitsluitend, tijdens de gebeurtenis zelf, laten volgens Bjorn Wansink echter een eenzijdig 
licht schijnen op de gebeurtenis die onderzocht wordt. Het is zowel voor de geschiedenis als 
voor de leerlingen betekenisvoller om te begrijpen wat een dergelijke gebeurtenis voor 
invloed heeft (gehad) op latere maatschappijen. Het is dan ook belangrijk om leerlingen 
kennis te laten maken met de temporele kaders van een gebeurtenis, waarin bekeken wordt 
wat de nasleep is van die gebeurtenis.56 

 
52 Tim Huijgen, Balancing between the present and the past: Promoting students’ ability to perform historical 
contextualization (dissertation University of Groningen 2018) 207. 
53 Liliana Maggioni, Bruce VanSledright, and Patricia A. Alexander. ‘Walking on the borders: A measure of 
epistemic cognition in history,’ The Journal of Experimental Education, 77 (2009) 3, 187-214, aldaar 194-195; H. 
Havekes, P. A. Coppen, J. Luttenberg & C. Van Boxtel, ‘Knowing and doing history: A conceptual framework and 
pedagogy for teaching historical contextualisation’, International Journal of Historical Learning, Teaching and 
Research, 11 (2012) 2, 72–93, aldaar 76-77. 
54 H. Havekes, P. A. Coppen, J. Luttenberg & C. Van Boxtel, ‘Knowing and doing history: A conceptual 
framework and pedagogy for teaching historical contextualisation’, International Journal of Historical Learning, 
Teaching and Research, 11 (2012) 2, 72–93. 
55 En burgerschapsonderwijs. 
56 Bjorn Wansink, Sanne Akkerman, Itzél Zuiker & Theo Wubbels, Where Does Teaching Multiperspectivity in 
History Education Begin and End? An Analysis of the Uses of Temporality, Theory & Research in Social 
Education, 46 (2018) 4, 495-527; Havekes stelt dit ook, maar houdt het bij twee temporele kaders, zie, H. 
Havekes, P. A. Coppen, J. Luttenberg & C. Van Boxtel, ‘Knowing and doing history: A conceptual framework and 
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Temporele kaders 
Temporele kaders zijn eigenlijk vrij eenvoudig te omschrijven. Deze goed toepassen in 
lessen of educatief materiaal is echter ingewikkelder. Eerst zal ik schetsen welke definitie 
van de temporele kaders ik gebruik in dit onderzoek. Daarna zal ik kort toelichten waarom 
dit past bij de casus die in de inleiding is geïntroduceerd. Er zijn volgens Wansink et al. drie 
temporele kaders: In the past (in het verleden), in between the past and the present (tussen 
het verleden en het heden) en in the present (in het heden).57  
 
Bij het eerste kader, in het verleden, wordt bronmateriaal afkomstig uit dezelfde periode als 
de historische gebeurtenis gebruikt. Wansink et al. stellen dat het belangrijk is om bij dit 
kader te benadrukken dat in die historische periode ook al verschillende perspectieven 
bestonden omdat verschillende mensen een rol hadden in de gebeurtenis.58 Door dit te 
beseffen pasje historical perspective taking toe. Dit is een belangrijke historische 
vaardigheid en onderdeel van de component contextualiseren binnen historisch 
redeneren.59 Het werken met temporele kaders gaat dus eigenlijk niet zonder ook te 
oefenen in die component van historisch redeneren. 
 
Tussen het verleden en het heden is een kader waar eigenlijk alles wat betrekking heeft op 
de historische gebeurtenis, maar niet afkomstig is uit de tijd van die gebeurtenis, als bron 
gebruikt kan worden. Hier is wederom sprake van historical perspective taking, alleen wel 
op een ingewikkelde manier. Het is namelijk zo dat het historisch perspectief per bron nog 
steeds bepaald kan worden, maar dat dit misschien voor elke bron opnieuw moet worden 
gedaan. Niet alle bronnen komen namelijk noodzakelijkerwijs uit een vastgelegde periode. 
Ook kunnen, wat soms zeer waarschijnlijk is, auteurs van bronnen beïnvloed zijn door 
eerdere bronnen, terwijl die dan beide in hetzelfde temporele kader geplaatst worden. 
Wansink et al. spreken hierdoor ook wel van historiographical perspective taking.60 Hiermee 
willen Wansink et al. benadrukken dat bij het vaststellen van de context van een bron, via 
historical perspective taking, rekening gehouden moet worden met de kennis die is 
opgedaan uit eerdere bronnen door de auteur van de bron. Op basis van die opgedane 
kennis heeft de auteur beoordeeld of die te gebruiken is en of deze in zijn eigen tijd nog 
relevant is. Samengevat is het dus in het tweede temporele kader belangrijk dat de context 
van bronnen onafhankelijk wordt bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met het 
gegeven dat bronnen uit andere periodes beoordeeld en ook veroordeeld kunnen worden. 

 
pedagogy for teaching historical contextualisation’, International Journal of Historical Learning, Teaching and 
Research, 11 (2012) 2, 72–93, aldaar 84; Huijgen houdt ook rekening met twee temporele kaders, zie, Tim 
Huijgen, Balancing between the present and the past: Promoting students’ ability to perform historical 
contextualization (dissertation University of Groningen 2018) 207. 
57 Bjorn Wansink, Sanne Akkerman, Itzél Zuiker & Theo Wubbels, Where Does Teaching Multiperspectivity in 
History Education Begin and End? An Analysis of the Uses of Temporality, Theory & Research in Social 
Education, 46 (2018) 4, 495-527. 
58 Bjorn Wansink, Sanne Akkerman, Itzél Zuiker & Theo Wubbels, Where Does Teaching Multiperspectivity in 
History Education Begin and End? An Analysis of the Uses of Temporality, Theory & Research in Social 
Education, 46 (2018) 4, 495-527. 
59 Tim Huijgen, Balancing between the present and the past: Promoting students’ ability to perform historical 
contextualization (dissertation University of Groningen 2018) 205-208. 
60 Bjorn Wansink, Sanne Akkerman, Itzél Zuiker & Theo Wubbels, Where Does Teaching Multiperspectivity in 
History Education Begin and End? An Analysis of the Uses of Temporality, Theory & Research in Social 
Education, 46 (2018) 4, 495-527. 



 17 

Terwijl in het overzicht van dit kader beide bronnen dan relevant zouden kunnen zijn voor 
het verkrijgen van meerdere perspectieven.  
 
In het heden is het kader waarbij bronmateriaal uit het heden, betrekking hebbende op de 
gebeurtenis, gebruikt kan worden. Dit gaat bijvoorbeeld over recente krantenartikelen en 
politieke statements. Echter, Wansink et al. vinden het vooral belangrijk dat docenten en 
leerlingen beseffen dat zijzelf ook plaatsnemen op het speelveld in dit temporele kader.61 
Leerlingen en docenten zullen zelf bij het behandelen van een onderwerp of gebeurtenis 
daar zelf een mening over ontwikkelen of misschien al paraat hebben. Het is voor leerlingen 
belangrijk om te weten dat docenten ook een perspectief kunnen bieden en dus niet een 
onafhankelijk objectief orakel in het klaslokaal zijn. Leerlingen hiervan op de hoogte te 
brengen zal wellicht afbreuk doen aan de status van de docent als alwetende in de klas, 
maar is toch vooral belangrijk bij de ontwikkeling van multiperspectiviteit van de leerling. In 
dit laatste kader zal de leerling namelijk met alle informatie die inmiddels is verzameld via 
historical en historiographical perspective taking moeten laten zien dat hij zelf kan 
reflecteren op zijn of haar eigen positie.62 
 
Volgens Wansink et al. zijn temporele kaders goed in te zetten bij gevoelige onderwerpen in 
het geschiedenisonderwijs, met als voorwaarde dat leerlingen en/of docent niet direct een 
emotionele band hebben met het onderwerp of de gebeurtenis.63 Dit maakt het gebruik van 
temporele kaders zeer geschikt bij het behandelen van de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog. Leerlingen van tegenwoordig staan persoonlijk, met aandacht 
voor de uitzonderingen, over het algemeen redelijk ver van de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd af. Gezien recente gebeurtenissen, zoals de moord op een Franse 
docent maatschappijleer, is er behoefte aan een veilige maar kritische manier van 
behandelen van gevoelige geschiedenis. Temporele kaders zijn bovendien geschikt om te 
oefenen met contextualiseren. Dit draagt bij aan het toewerken naar de eindtermen van het 
geschiedenisonderwijs. 
 
Actief historisch denken 
Burgerschapsonderwijs wordt in de praktijk vaak ondergebracht bij geschiedenis, 
aardrijkskunde en maatschappijleer.64 Om deze reden dient er aandacht te zijn voor de 
manier waarop burgerschapsonderwijs inzichtelijk gemaakt kan worden binnen 
geschiedenisonderwijs. De beste manier om dit voor elkaar te krijgen is om inzichtelijk te 
krijgen wanneer sprake is van actief historisch denken bij leerlingen.65 Een complexe 
opdracht zoals een mysterie is erg geschikt om inzicht te krijgen in wanneer sprake is van 

 
61 Bjorn Wansink, Sanne Akkerman, Itzél Zuiker & Theo Wubbels, Where Does Teaching Multiperspectivity in 
History Education Begin and End? An Analysis of the Uses of Temporality, Theory & Research in Social 
Education, 46 (2018) 4, 495-527. 
62 Bjorn Wansink, Sanne Akkerman, Itzél Zuiker & Theo Wubbels, Where Does Teaching Multiperspectivity in 
History Education Begin and End? An Analysis of the Uses of Temporality, Theory & Research in Social 
Education, 46 (2018) 4, 495-527. 
63 Bjorn Wansink, Sanne Akkerman, Itzél Zuiker & Theo Wubbels, Where Does Teaching Multiperspectivity in 
History Education Begin and End? An Analysis of the Uses of Temporality, Theory & Research in Social 
Education, 46 (2018) 4, 495-527. 
64 Hessel Nieuwelink, Didactief, https://didactiefonline.nl/blog/blonz/kennis-telt-bij-burgerschap. 
65 Jan de Vries (red.), Actief Historisch Denken (2004), geraadpleegd op 10 juni 2021, 
https://koenhenskens.jimdofree.com/actief-historisch-denken/, 125-127. 
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actief historisch denken.66 Bij een mysterie wordt gewerkt met historisch bronmateriaal en 
dit is een component van historisch redeneren. Hierbij biedt het de mogelijkheid om in te 
zetten op de vaardigheid van het werken met temporele kaders. Dit verbindt de vaardigheid 
multiperspectiviteit met historisch redeneren. Er zit echter nog een voordeel aan het 
werken met temporele kaders. Deze vaardigheid zorgt voor het werken met verschillende 
contexten, omdat de bronnen uit de verschillende temporele kaders komen en dus in een 
andere context te plaatsen zijn. Via actief historisch denken, dat ingezet wordt via een 
mysterie, wordt de leeropbrengst inzichtelijk.67 Dit is noodzakelijk om te achterhalen of het 
doel van actief historisch denken is behaald met een opdracht. Het ontwerp van de 
opdracht zal in deze scriptie de hoofdlijn zijn met daarnaast de methode om te onderzoeken 
hoe de opdracht te testen is.  
 
Mysterie 
Leerlingen zullen in de te ontwerpen opdracht uitgedaagd moeten worden om met bronnen 
te werken uit verschillende tijden. Ook is het plaatsen van de bronnen in de context 
belangrijk bij het inzichtelijk maken van verbetering van historisch redeneren. Dit zijn in 
ieder geval twee manieren die Van Drie en Van Boxtel beschrijven als te onderscheiden 
componenten van historisch redeneren.68 De werkvorm mysterie lijkt geschikt te zijn 
vanwege het gebruik van meerdere bronnen, het leren omgaan met bronnen en de 
noodzaak tot contextualiseren. 
 
Een mysterie is namelijk een complexe opdracht met diverse bronnen waarbij leerlingen 
door het maken van keuzes en afwegingen een probleem of een onderzoeksvraag moeten 
oplossen. Historisch redeneren is vereist bij het doen van een mysterie.69 Vooral met de 
component contextualiseren wordt geoefend met een mysterie. Vwo 4-5 lijkt een geschikt 
leerjaar om het ontwerp uit te voeren. Het is namelijk geen duidelijk onderdeel van een 
historische context gericht op het vwo-eindexamen, maar burgerschapsdoelen en historisch 
redeneren zijn wel degelijk in eindtermen vastgelegd en dat maakt dit educatief materiaal 
voor de bovenbouw geschiedenis. Een mysterie is bovendien goed in te zetten in 
groepswerk waardoor leeropbrengsten vaak sneller zichtbaar worden. Leerlingen zullen in 
een mysterie zelf tot een oplossing moeten komen en dat stimuleert het zelf leren omgaan 
met de eigen en andere contexten van de bronnen. Dit is soms lastig, maar leidt tot een 
hoge mate vanzelf historisch redeneren, omdat er niet één passende oplossing voor het 
probleem is.70 Daarnaast is oefenen met verschillende bronnen, bijvoorbeeld een dagboek, 
een prent of een krantenartikel goed voor leerlingen om bronnen te beoordelen, ordenen 
en interpreteren.71 

 
66 Jan de Vries (red.), Actief Historisch Denken (2004), geraadpleegd op 10 juni 2021, 
https://koenhenskens.jimdofree.com/actief-historisch-denken/, 125-127. 
67 Jan de Vries (red.), Actief Historisch Denken (2004), geraadpleegd op 10 juni 2021, 
https://koenhenskens.jimdofree.com/actief-historisch-denken/, 125-127. 
68 Van Drie en van Boxtel, Historical Reasoning: Towards a Framework for Analyzing Students’ Reasoning about 
the Past, Educ Psychol Rev (2008) 20, 87-110, aldaar 105. 
69 Jan de Vries (red.), Actief Historisch Denken (2004), geraadpleegd op 10 juni 2021, 
https://koenhenskens.jimdofree.com/actief-historisch-denken/, 125-127. 
70 Jan de Vries (red.), Actief Historisch Denken (2004), geraadpleegd op 10 juni 2021, 
https://koenhenskens.jimdofree.com/actief-historisch-denken/, 125-127. 
71 Jan de Vries (red.), Actief Historisch Denken (2004), geraadpleegd op 10 juni 2021, 
https://koenhenskens.jimdofree.com/actief-historisch-denken/, 126. 
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Een mysterie heeft altijd een specifieke inhoudelijke component, waartoe de componenten 
van historisch redeneren zich zullen moeten verhouden. Dit zal bij het behandelen van de 
ontwerpcriteria uitgebreider aan bod komen. In een hier voorafgaand vakdidactisch 
ontwerponderzoek in het kader van de cursus vakdidactiek heb ik een rubric ontwikkeld 
voor het vaststellen van het niveau van de vaardigheid, het multiperspectivistisch 
benaderen van een gebeurtenis.72 Het niveau vaststellen doen de leerlingen zelf met behulp 
van de, door mij ontwikkelde, overzichtelijke en duidelijke rubric (bijlage 11). 
 
Uitgangspunten van de opdracht 
Tenslotte is het uitgangspunt van het ontwerp dat het historisch redeneren bij leerlingen die 
deze complexe opdracht uitvoeren ontwikkeld wordt. Daarnaast is het vooral nodig om te 
oefenen voor de opgestelde eindtermen in domein A voor de havo en vwo voor het vak 
geschiedenis.73 Eerder is al gezegd dat ook aan eindtermen omtrent burgerschapsonderwijs 
voldaan moet worden, zonder dat dit gespecificeerd is in niveau. De eindtermen voor 
geschiedenis zijn er omdat historisch redeneren belangrijk gevonden wordt. Belangrijke 
bijkomstigheid zou echter kunnen zijn dat het toepassen van burgerschapsonderwijs meer 
gestructureerd ondergebracht kan worden binnen het geschiedenisonderwijs op basis van 
gestelde doelen. 
 
Onderzoeksvraag 
Dit onderzoek biedt inzichten in een aantal debatten. Het past, zoals beschreven door 
Limpach, binnen de gegroeide en veranderde academische interesse naar het onderwerp 
van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De omgang met die nieuwe academische 
interesse en hoe die vervolgens zijn weg vindt naar het klaslokaal is een uitgangspunt in 
didactische keuzes die gemaakt moeten worden. Met dit onderzoek doe ik een voorstel 
voor een opdracht om die kennis en interesse te bereiken op een didactisch, pedagogisch en 
historisch verantwoorde manier. Ik ga onderzoeken wat de kenmerken van een dergelijk 
ontwerp moeten zijn met de volgende onderzoeksvraag.  
 
Aan welke kenmerken moet een mysterie voldoen dat meerdere perspectieven door de tijd 
heen op de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog wil hanteren en tegemoet wil komen aan 
specifieke doelen van zowel geschiedenis- als burgerschapsonderwijs? 
 
De specifieke doelen van geschiedenis- en burgerschapsonderwijs die het ontwikkelde 
mysterie moet nastreven zijn:  

- Het ontwikkelen van een multiperspectivistische benadering via temporele kaders 
- Het onderbouwd uiten van een mening 
- Inzicht krijgen van vraagstukken over rechtvaardigheid 
- Leren over spanningen tussen waarden en belangen 

 
72 Samenvatting vakdidactisch ontwerponderzoek, zie bijlage 10; Tijn Meulenberg, Vakdidactisch 
ontwerponderzoek (ontwerponderzoek gammadidactiek 2021) 
73 Geschiedenis syllabi vwo en havo, geraadpleegd op 2 juli, https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-
geschiedenis-vwo-2021/2021/f=/geschiedenis_vwo_2021_versie_2.pdf; 
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-geschiedenis-havo-
2021/2021/havo/f=/Geschiedenis_havo_%202021_versie_6.pdf.  
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- Leerlingen leren kritisch denken, ethisch redeneren, communiceren en ontwikkelen 
het empathisch vermogen. 
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Hoofdstuk 2: Methode en ontwerpcriteria 
Bij deze onderzoeksvraag zal ik een ontwerp maken waarmee dit gerealiseerd kan worden. 
Allereerst is de keuze voor een casus logisch uiteengezet in het theoretisch kader. 
Vervolgens zijn diverse ontwerpcriteria gevonden in de literatuur over werken met 
multiperspectiviteit, temporele kaders, historisch redeneren en hoe de groei van 
voorgaande vaardigheden kan worden waargenomen. De relevantie vanuit zowel de 
maatschappelijke als de wetenschappelijke kant om over dit onderwerp een opdracht te 
ontwerpen, komt helder naar voren. In de methode geef ik eerst de ontwerpcriteria weer in 
tabel 1, vervolgens volgt het stappenplan voor de ontwikkeling en evaluatie van het 
ontwerp. Tenslotte introduceer ik de experts en verantwoord ik de keuze voor hen en 
beschrijf ik de context van de school waarin het ontwerp in de praktijk met leerlingen is 
geëvalueerd. 
 
Eerste model met ontwerpcriteria 
In deze eerste versie zijn ontwerpcriteria opgesteld die uit het theoretisch kader 
voortvloeien. Hierin is aangegeven of het om inhoudelijke, bronnen of didactische criteria 
gaat. Na de feedback van de experts en de docenten komt er zonodig een aanpassing op de 
ontwerpcriteria en het product. 
 
Tabel 1: Ontwerpcriteria voor het ontwerpen van een opdracht over de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd. 

Ontwerpcriteria* Koppeling theoretisch 
kader 

Literatuur 

Inhoudelijke 
criteria 

Strijdende partijen en de 
temporele kaders moeten 
terugkomen 

Actuele relevantie 
moet in de opdracht 
terugkomen 

Historiografisch 
overzicht en 
multiperspectiviteit 

Limpach 202074 
Wansink et al. 201875 

Criteria 
bronnen 

Divers  Krantenartikelen Actief historisch denken De Vries 200476 

  Brieven Actief historisch denken De Vries 2004 
  Interviews Actief historisch denken De Vries 2004 
  Beeldmateriaal Actief historisch denken De Vries 2004 
 Objectiviteit en evenwicht  Contextualiseren, 

multiperspectiviteit en 
burgerschapsonderwijs 

Huijgen 201877 
Wansink et al. 2018 
Curriculum.nu 202078 

 Multiperspectiviteit  Multiperspectiviteit en 
temporele kaders 

Wansink et al. 2018 

 Leidende figuren en 
‘gewone’ mensen 

 Mysterie en 
burgerschapsonderwijs 

De Vries 2004 
Curriculum.nu 2020 

 
74 Rémy Limpach, Brandende Kampongs. Compacte editie (2020). 
75 Bjorn Wansink, Sanne Akkerman, Itzél Zuiker & Theo Wubbels, Where Does Teaching Multiperspectivity in 
History Education Begin and End? An Analysis of the Uses of Temporality, Theory & Research in Social 
Education, 46 (2018) 4, 495-527. 
76 Jan de Vries (red.), Actief Historisch Denken (2004), geraadpleegd op 10 juni 2021, 
https://koenhenskens.jimdofree.com/actief-historisch-denken/, 125. 
77 Tim Huijgen, Balancing between the present and the past: Promoting students’ ability to perform historical 
contextualization (dissertation University of Groningen 2018) 205-208. 
78 Uitwerking Burgerschap, geraadpleegd 15 december 2020, 
https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/uitwerking-burgerschap/. 
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Didactische 
criteria 

Ontwikkeling in historisch 
redeneren moet 
inzichtelijk zijn 

 Historisch redeneren Van Drie en Van 
Boxtel 200879 
Huijgen 201880 
Havekes 201281 en 
Maggioni et al. 200982 

 Moet discussie faciliteren  Burgerschapsonderwijs 
en Mysterie 

Curriculum.nu 2020 
De Vries 2004 

*: Randvoorwaarde: online uitvoerbaar 
 
Stappenplan voor de evaluatie 

 
 
Stap 1: Het eerste ontwerp heb ik ontwikkeld. De hoofdpersoon is Jan ‘Poncke’ Princen. 
Deze man is, zoals beschreven in het historiografisch overzicht, gedeserteerd in 1948.83 
Door een persoon te kiezen die als militair functioneerde kom ik tegemoet aan het 
ontwerpcriterium dat er ook ‘gewone’ mensen een belangrijke rol in de bronnen van het 
mysterie hebben. Bovendien speelt hij doordat hij deserteerde naar Indonesië een rol in 
beide historische perspectieven. De leerlingen vormen met behulp van de bronnen en 
discussie een mening over Princen en vellen vervolgens een oordeel over zijn bezoek aan 
Nederland in 1995.84 Vervolgens heb ik een enquête gemaakt voor de experts om feedback 
te kunnen geven. Het mysterie, de docentenhandleiding, de ontwerpcriteria en de enquête 
stuurde ik voor een eerste evaluatieronde naar de experts. De experts, die meewerkten in 
de evaluatie, zijn benaderd om na te gaan of de ontwerpcriteria zijn behaald en met de 
vraag waar nog verbetering nodig was. In de enquête werd ook gevraagd of de vaardigheid 
multiperspectiviteit volgens hun inschatting verbeterd zou worden door middel van deze 
opdracht.  
 
Stap 2: De feedback van de experts heb ik verzameld met behulp van de enquête (bijlage 1) 
met vragen die gekoppeld zijn aan de opgestelde ontwerpcriteria (zie eerste model 
ontwerpcriteria). Deze feedback hebben de respondenten aan de hand van de 

 
79 Van Drie en van Boxtel, Historical Reasoning: Towards a Framework for Analyzing Students’ Reasoning about 
the Past, Educ Psychol Rev (2008) 20, 87-110. 
80 Tim Huijgen, Balancing between the present and the past: Promoting students’ ability to perform historical 
contextualization (dissertation University of Groningen 2018). 
81 H. Havekes, P. A. Coppen, J. Luttenberg & C. Van Boxtel, ‘Knowing and doing history: A conceptual 
framework and pedagogy for teaching historical contextualisation’, International Journal of Historical Learning, 
Teaching and Research, 11 (2012) 2, 72–93. 
82 Liliana Maggioni, Bruce VanSledright, and Patricia A. Alexander. ‘Walking on the borders: A measure of 
epistemic cognition in history,’ The Journal of Experimental Education, 77 (2009) 3, 187-214. 
83 Rémy Limpach, Brandende Kampongs. Compacte editie (2020) 14. 
84 Dit had historisch gezien 1994 moeten zijn, maar in de versies waarmee is geëvalueerd, is 1995 gebruikt.  
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ontwerpcriteria, de eerste versie van het mysterie (bijlage 3) en van de docentenhandleiding 
(bijlage 4) gegeven. 
 
Stap 3: Vervolgens analyseerde ik de data uit de enquêtes. De enquête bestaat uit zes 
vragen waarvan er drie gesloten zijn. Het werken met kwalitatieve data vereist een gedegen 
uitwerking van de antwoorden die niet gestandaardiseerd kan worden. De verwerking doe 
ik per vraag uit de enquête en vervolgens per ontwerpcriterium. Dit is afgeleid van het 
thematisch coderen van Corbin en Strauss bij kwalitatief onderzoek.85 Er zijn negen 
respondenten in dit kwalitatieve onderzoek. Nadat ik de feedback heb geanalyseerd heb ik 
het ontwerp verbeterd. Ik heb de analyse laten verifiëren door Tim van der Heijden. Tim van 
der Heijden heeft in eerder onderzoek met thematisch coderen gewerkt en is 
geschiedenisdocent, daardoor is hij geschikt om deze audit te doen. Een audittrail maakt het 
beslissingsproces van een onderzoeker inzichtelijk, met als voorwaarde dat is beschreven 
wat de gedachten waren bij het maken van die beslissingen waarbij de context wordt 
toegelicht.86 In dit geval maakt de audit inzichtelijk hoe ik mijn beslissingen heb genomen bij 
het verwerken van de feedback van alle experts.87 Dit is relevant voor dit onderzoek omdat 
het uiteenlopende feedback is, waarbij soms tegenstellingen in de beleving van experts 
zichtbaar worden. De uitvoering van deze audit was niet precies volgens de vaste procedure 
zoals die is vastgelegd door Renske de Kleijn, maar geeft wel inzicht in mijn beslissingen 
rondom de resultatenanalyse. 
 
Stap 4: Vervolgens ontwikkelde ik een verbeterde tweede versie van het mysterie en van de 
docentenhandleiding. 
 
Stap 5: Om de praktische inzetbaarheid van dit ontwerp te onderzoeken observeer ik bij een 
eigen groep leerlingen uit vwo 5 met de multi-method-use tijdens de uitvoering van de 
tweede versie van het mysterie. Deze manier van data verzamelen is afgeleid van het 
hardopdenken-protocol.88 De groep leerlingen wordt gefilmd tijdens de uitvoering van de 
opdracht. Met de multi-method-use krijg ik inzicht in de leeropbrengst. Dit wordt vergroot 
na het bekijken en beluisteren van de opnames. De opnames en mijn observatie gebruik ik 
om de ontwikkeling van het multiperspectivistisch benaderen van een gebeurtenis van de 
leerlingen in te schalen. Deze niveaubepaling vergelijk ik met de niveaubepalingen van de 
leerlingen zelf. De leerlingen hebben dit gedaan met behulp van de door mij ontwikkelde 
rubric.89 

 
85 Juliet Corbin en Anselm Strauss. Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for 
Developing Grounded Theory (2008). 
86 Renske de Kleijn en Anouschka van Leeuwen, ‘Reflections and review on the Audit Procedure: Guidelines for 
more Transparency’, International Journal of Qualitative Methods (2018) 17, 1-8, aldaar 6. 
87 Zie bijlage 9 voor de mailwisseling tussen mij en Tim. De opmerkingen van Tim op de analyse heb ik verwerkt 
in de lopende tekst. 
88 Ik gebruik een losse vorm van het hardopdenken-protocol ook wel multi-method-use genoemd. Leerlingen 
discussiëren dus niet alles hoeft hardop, maar zij worden wel gestimuleerd om zoveel mogelijk hardop te 
denken. Voor deels hardopdenken-protocol maar niet gericht op geschiedenisonderwijs, zie, M. Pijls, R. 
Dekker, B. Hout-Wolters, ‘Reconstruction of a Collaborative Mathematical Learning Process,’ Educational 
Studies in Mathematics, 65 (2007) 3, 309-329, aldaar 316; voor multi-method-use wel gericht op 
geschiedenisonderwijs, zie, B. H. A. M. van Hout-Wolters, ‘Leerstrategieën meten. Soorten meetmethoden en 
hun bruikbaarheid in onderwijs en onderzoek,’ Pedagogische studiën 86 (2009) 110-129, aldaar 121. 
89 Rubric in bijlage 11, deze is ontwikkeld op basis van eerder ontwerponderzoek (samenvatting in bijlage 10), 
zie: Tijn Meulenberg, Vakdidactisch ontwerponderzoek (ontwerponderzoek gammadidactiek 2021) 
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Wie zijn de experts, en waarom zijn zij geschikt? 
Na het ontwikkelen van het eerste ontwerp heb ik een aantal experts op het gebied van de 
inhoud (Tom van der Geugten, Anne-Lot Hoek en Marjolein van Pagee), vakdidactici (Bjorn 
Wansink, Jaap Patist en Tim Huijgen) en een ervaringsdeskundige (Anneke Schults) 
benaderd met de vraag of er nog hiaten en aanvullingen nodig waren op het eerste 
ontwerp. Naast de genoemde experts vroeg ik twee geschiedenisdocenten in mijn netwerk 
om feedback op het ontwerp te geven na de eerste ontwerpfase. Hieronder bespreek ik de 
experts afzonderlijk en verklaar ik waarom hun expertise waardevol is voor dit onderzoek. 
De experts hebben toestemming gegeven voor het gebruik van hun naam. De twee 
geschiedenisdocenten wilden liever geanonimiseerd in het onderzoek komen. Beide 
docenten zijn man en werken respectievelijk acht en negen jaar als geschiedenisleraar. De 
docent met acht jaar ervaring heeft een tweedegraads bevoegdheid, de andere een 
eerstegraads bevoegdheid. Beiden werken binnen hun bevoegdheid. De experts en 
geschiedenisdocenten worden in de rest van dit onderzoek allemaal experts genoemd. 
Experts worden bij naam genoemd wanneer dit verduidelijkt, bijvoorbeeld met een quote of 
de analyse van de feedback. 
 
Tom van der Geugten is educatief auteur bij Geschiedenis Werkplaats en tevens universitair 
docent cultuurgeschiedenis aan de VU Amsterdam. Uit onderzoek is gebleken dat de 
methode Geschiedenis Werkplaats relatief veel aandacht heeft voor diversiteit in tekst en 
foto’s. Hij noemt zichzelf Indonesisch historicus.90 Zijn werk op het speelveld van voortgezet 
onderwijs en de wetenschap, samen met de Indonesische focus in zijn werk, maakt hem een 
zeer geschikte expert voor dit onderzoek om mij tot te wenden. 
 
Anne-Lot Hoek is historicus en werkt aan een promotieonderzoek over de bezetting van Bali 
1849-1949. Als journalist schrijft zij voor NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer en 
Vrij Nederland.91 Vaak gaan haar stukken over de onafhankelijkheidsstrijd van de 
Indonesiërs, maar in ieder geval over het koloniale verleden van Nederland in Indonesië. 
Haar expertise op inhoudelijk gebied en haar passie voor het mede willen beschrijven van 
de Indonesische kant van het verhaal is zeer nuttig voor dit onderzoek.  
 
Marjolein van Pagee is historicus en publicist en heeft de Master Colonial and Global History 
afgerond aan de Universiteit Leiden. Zij heeft in 2016 Histori Bersama opgericht. Dit is een 
databank van recente publicaties over het koloniale verleden van Indonesië en Nederland. 
Een belangrijke reden hiervoor was de taalbarrière waar Nederlanders en Indonesiërs door 
tegengehouden werden.92 De publicaties in het Indonesisch en het Nederlands worden 
vertaald naar het Engels. De artikelen, wetenschappelijk en populair, vanuit zowel 
Nederlands als Indonesisch perspectief, in Histori Bersama schetst een breed en 
evenwichtig beeld. Marjolein van Pagee is met de kennis van recente publicaties van beide 
perspectieven een belangrijke expert om in te zetten bij het evenwicht tussen de 
perspectieven die geschetst worden in de uiteindelijke opdracht, maar vooral voor het 

 
 
90 Ingezonden brief Tom van der Geugten, Didactief (12 november 2019) geraadpleegd 12 december 2020, 
https://didactiefonline.nl/blog/blog/ingezonden-brief-tom-van-der-geugten.  
91 https://www.annelothoek.nl/  
92 https://historibersama.com/histori-bersama/more-information/  
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überhaupt achterhalen van bronnen die in het Indonesisch zijn geschreven, aangezien ik zelf 
geen Indonesisch spreek of schrijf.  
 
Bjorn Wansink is universitair hoofddocent op de lerarenopleiding aan de universiteit 
Utrecht. Hij is gepromoveerd op de omgang met interpreteerbare geschiedenis door 
geschiedenisdocenten.93 Zijn proefschrift bevat een aantal zeer bruikbare artikelen voor dit 
onderzoek op het gebied van multiperspectiviteit en daarbij het gebruik van temporele 
kaders. De juiste toepassing van deze begrippen in het ontwerponderzoek zal met de 
feedback van Bjorn gewaarborgd zijn. 
 
Jaap Patist is samen met Bjorn Wansink grondlegger van een veelgebruikt didactisch 
referentiekader om in de klas multiperspectivistisch naar gebeurtenissen te kijken.94 Zijn 
kennis van burgerschaps- en geschiedenisonderwijs brengt hij, naast zijn onderzoek, over op 
docenten als lerarenopleider aan de Hogeschool Utrecht. Met veel praktijkervaring in het 
onderwijs en specifieke kennis op het gebied van multiperspectiviteit is zijn feedback zeer 
waardevol voor dit onderzoek. 
 
Tim Huijgen is lerarenopleider geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
gepromoveerd op het concept history perspective taking. Dit concept wordt veelvuldig 
gebruikt in deze scriptie. Zijn expertise is goed inzetbaar bij mijn ontwerp, aangezien ik 
graag wil toetsen of de designcriteria van mijn ontwerp voldoen aan zijn standaarden van 
werken in history perspective taking. Daarnaast hoop ik van zijn kwaliteiten gebruik te 
mogen maken bij het toetsen van de praktische inzetbaarheid van het ontwerp. 
 
Anneke Schults is voorzitter van de vereniging Herdenking Oorlogsslachtoffers Nederlands-
Indië (HONI) en heeft zelf vastgezeten in een Japans gevangenenkamp tijdens de Japanse 
bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Bovendien is zij auteur van het boekje De 
Vergeten Oorlog, over Indonesië tussen 1942-49, dat gericht is op het primair en voortgezet 
onderwijs.95 Zij maakt zich via HONI sinds vele jaren hard voor meer aandacht in het 
onderwijs voor de periode ‘42-‘49 in Indonesië. Haar eigen ervaring, het contact met 
meerdere veteranen door de jaren heen en haar vastberadenheid om deze geschiedenis 
prominenter in het curriculum te krijgen, maken Anneke Schults een geschikte expert om te 
raadplegen bij dit onderzoek. Zij zal inzicht kunnen geven in wat de verschillende aspecten 
zijn waaraan een opdracht over Indonesië in deze periode moet voldoen. Ik verwacht dat zij 
vooral op inhoudelijk gebied bepaalde zaken belangrijk vindt om in het ontwerp op te 
nemen. 
 
Context van de school en leerlingen die deelnamen aan tweede evaluatieronde 
ontwerp 
Op de school waar ik de tweede evaluatie uitvoer hebben de leerlingen veel autonomie over 
hun leerproces. Het is de bedoeling dat zij in de bovenbouw zelf hun route naar toetsen 
plannen. Dit doen zij door zelfstandig te werken in domeinen, dit zijn grote ruimtes waar 
twee klassen in kunnen zitten om zelfstandig te werken. De toetsen zijn voor elke leerling 

 
93 https://www.uu.nl/medewerkers/bgjwansink/CV  
94 Jaap Patist en Bjorn Wansink, ‘Lesgeven over gevoelige onderwerpen–Het aangaan van een moeilijk gesprek 
in de klas,’ Kleio 58 (2017) 44-47. 
95 Herdenking Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië, http://honi.nl/boekje-de-vergeten-oorlog/. 
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hetzelfde. Hierbij is het belangrijk om de eigen ontwikkeling bij te houden, zodat door 
leerlingen een realistische inschatting gemaakt kan worden op het succes op de toets met 
de voorbereiding die zij zelf organiseren. Met corona zijn verschillende vrijheden iets 
ingeperkt omdat domeinen nu als instructielokaal worden gebruikt. Door de bezetting van 
de domeinen is er minder domeintijd, dit is tijd waarin zelf gekozen kan worden waaraan 
gewerkt wordt, voor leerlingen. De leerlingen van deze school werken vaak mee met 
vernieuwende opdrachten omdat de school een opleidingsschool is. De 12 leerlingen 
hebben vrijwillig meegedaan aan het onderzoek en ik heb hen verteld over de doelen van 
het onderzoek. De leerlingen die meededen hadden al les gehad over het onderwerp, de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Het was geen heel geschiedeniscluster dat deelnam 
aan de evaluatie. Het niveau van de leerlingen dat deelnam liep uiteen en is gemiddeld te 
noemen. 
 
In de vragenlijst voor de docenten over het ontwerp lag de nadruk op de component 
multiperspectiviteit en daarnaast op het maken van morele overwegingen door leerlingen. 
Het doel van de vragenlijst was om inzichtelijk te krijgen in hoeverre in het ontwerp 
geoefend kan worden in het multiperspectief benaderen van een gebeurtenis. Een andere 
nadruk van de vragenlijst lag op de praktische inzetbaarheid van het ontwerp. Dit laatste 
punt was ook belangrijk bij de observaties in de klas en bij de bestudering van de opnames 
na de uitvoering van de opdracht.  
 
De enquêtes van de experts en de observatie bij de leerlingen analyseer ik apart van elkaar 
om de ontwikkeling van de opdracht duidelijk in beeld te brengen. 
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Hoofdstuk 3: Evaluatieronde één: Wat zeggen de experts? 
Analyse van resultaten expertenquête 
Alle verzamelde data uit de afgenomen enquêtes verdeel ik eerst per vraag en daarna in 
relatie tot de ontwerpcriteria (zie enquête in bijlage 1 en resultaten in bijlage 2). Dan weet ik 
voor welke ontwerpcriteria nog verbeteringen of aanpassingen nodig zijn om deze goed tot 
hun recht te laten komen in het ontworpen mysterie.  
 
Vragen 1 en 2 
Zes van de negen respondenten vinden het belangrijk tot erg belangrijk (blijkt uit de 
antwoorden op eerste vraag) om de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd te behandelen in 
het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Bij de tweede vraag lag de focus in de antwoorden 
vooral op aandacht voor multiperspectiviteit gelet op partijen, tijd en staat van de landen 
die meededen, controversiële thema’s oefenen in de klas en dat dit soort opdrachten helpt 
in de maatschappelijke vorming van leerlingen. Hier is de relatie met burgerschapsonderwijs 
dus erkend door de respondenten. Ook is het nut om een gebeurtenis multiperspectief te 
benaderen dus een veelgebruikte motivatie om het belang van dit onderwerp in het 
curriculum te benadrukken. Hoek vat dit mooi samen: “Einde koloniale tijdperk én begin 
nieuwe natie, waar plek is voor ideeën over vrijheid, verandering en burgerschap centraal 
voor jonge Indonesiërs. Voor leerlingen belangrijk om te begrijpen dat einde WO2 niet einde 
oorlog betekende en dat Nederland die voortzette in Indonesië. Dus WO2 niet alleen vanuit 
nationaal perspectief maar NL was nog een imperium.” En Wansink schetst hierbij het 
belang van het bespreken van de rafelranden van de eigen nationale geschiedenis: “Het is 
belangrijk om ook schaduwkanten van het verleden onder ogen te zien. Het helpt mede om 
je eigen positionaliteit onder ogen te zien.” 
 
Vraag 3 
Bij het behandelen van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd is het volgens de 
respondenten belangrijk om meerdere perspectieven te laten terugkomen. Dit gebeurt nog 
niet altijd voldoende expliciet in de huidige opdracht volgens Bjorn Wansink. Anne-Lot Hoek 
en Marjolein van Pagee zouden graag nog de onderkenning van de plaatsing van deze 
oorlog in koloniale context willen toevoegen. Dit maakt duidelijk dat het vanaf het begin een 
ongelijke strijd is geweest tussen kolonisator en vrijheidsstrijders. Er is inmiddels namelijk 
een brede consensus (onder wetenschappers) dat kolonisatoren in principe onjuist hebben 
gehandeld. Om vervolgens genuanceerd naar deze specifieke oorlog te kijken, waar 
meerdere perspectieven in bestonden, lijkt Anne-Lot Hoek leerzaam voor leerlingen. Jaap 
Patist ziet nog een mooie koppeling in de opdracht, die aansluit bij de ontwerpcriteria, 
tussen geschiedenis- en burgerschapsonderwijs: “Een multi-perspectieve benadering laat de 
moeilijkheidsgraad zien van de werking van een samenleving. Het vraagt bereidheid om met 
een open mind te luisteren naar de ander. Het laat zien dat een samenleving in het verleden, 
maar zeker ook nu, complex in elkaar zitten en dat keuzes voor het een, tegen belangen van 
anderen in kan gaan. Als leerlingen dat inzien en leren op zoek te gaan naar andere 
perspectieven zal dat zeker in de huidige polariserende samenlevingen bijdragen tot het 
accepteren en respecteren van ander gedachtegoed.” 
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Vraag 4 
Bij vraag vier, of het moreel verantwoord is om leerlingen een keuze te laten maken over 
een deserteur, noemen de meeste respondenten echte burgerschapsvaardigheden 
belangrijk. Zo wordt een aantal keer genoemd dat leerlingen juist in dit soort moeilijke 
thema’s moeten leren om standpunten te beargumenteren. Ook het oefenen in het maken 
van morele keuzes wordt belangrijk genoemd, “Poncke Princen dwingt tot nadenken en 
keuzes”. Bjorn Wansink benoemt wel dat de stap voor leerlingen om zich in te leven in een 
douanier uit 1995 nogal groot kan zijn. Voor deze stap terug in de tijd moet meer aandacht 
zijn in de opdracht. “Voor het slagen van een dergelijke opdracht met als doel een moreel 
oordeel vellen moeten beide kanten goed belicht worden,” wordt ook nog opgemerkt. 
 
Vraag 5 
Tabel 1: Antwoorden vraag 5. Respondenten konden hier aangeven in hoeverre elk ontwerpcriterium 
aanwezig was. 
Ontwerpcriteria Goed                      Slecht 

 1 2 3 4 5 

Multiperspectiviteit in opdracht 3 2 0 0 0 

Multiperspectiviteit in bronnenselectie 2 2 1 0 0 

Actuele relevantie  2 1 2 0 0 

Objectieve en evenwichtige bronnenselectie 0 2 3 0 0 

Leidende en ‘gewone’ figuren in bronnen 3 1 1 0 0 
Moet online uitvoerbaar zijn 1 3 0 1 0 

Ontwikkeling in historisch redeneren is zichtbaar 1 2 1 1 0 

Ruimte om te discussiëren 2 1 2 0 0 

Gebruik beeldmateriaal 0 2 2 1 0 

 
 
Het beantwoorden van vraag vijf is voor dit onderzoek erg belangrijk om te kijken of het 
mysterie voldoet aan de opgestelde ontwerpcriteria. Vandaar dat de tabel waarin de 
resultaten zijn weergegeven nog een toelichting verdient. Ten eerste valt op dat maar 5 van 
de 9 experts deze vraag hebben beantwoord. Ten tweede valt op dat drie zaken 
onvoldoende aanwezig worden geacht door drie respondenten. Dit zijn de zichtbaarheid van 
ontwikkeling in historisch redeneren, gebruikt beeldmateriaal en de online uitvoerbaarheid 
van het mysterie. Ten derde valt op dat bij de ontwerpcriteria objectieve en evenwichtige 
bronnenselectie en gebruik bronnenmateriaal het evenwicht doorslaat naar neutraal in 
plaats van de gewenste goed verwerkt in de opdracht. Deze genoemde ontwerpcriteria 
verdienen dus extra aandacht in de tweede versie van de opdracht. Hierbij dient ook 
benoemd te worden dat Tom van der Geugten de inhoud van de introductie erg zwak vond 
en hiervan zal dus ook een revisie moeten volgen. De overige ontwerpcriteria zijn volgens de 
respondenten voldoende tot goed aanwezig in de opdracht. Daar zal ik alleen aanpassingen 
doen wanneer dit specifiek aanbevolen wordt door de experts in andere delen van deze 
enquête. 
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Vraag 6 
Bij de beantwoording van de laatste vraag zijn veel zaken aangedragen die nog toegevoegd 
kunnen worden om de opdracht completer te maken. Ik bespreek hier de antwoorden die ik 
ga verwerken in de nieuwe versie van de opdracht. Tim Huijgen noemt het belangrijk om de 
bruikbaarheid van de bronnen ook na te lopen. Representatief zijn de bronnen wel, maar 
niet altijd even bruikbaar voor de opdracht. Daarnaast zijn de perspectieven door de tijd 
heen niet afdoende aanwezig. Ook benoemt hij, net als Bjorn Wansink, de wellicht voor 
leerlingen moeilijk te maken stap naar de functie van een douanier in 1995. Een 
geschiedenisdocent benoemt dat ik in de introductie moet uitkijken met het veroorzaken 
van vooroordelen in waarde gevoelige opmerkingen. De introductie zal dus objectiever van 
toon moeten worden, al moet ik daar wel bij in acht nemen dat Marjolein van Pagee en 
Anne-Lot Hoek stelden dat alles in het licht van een koloniale oorlog, en dus al waarde 
geladen, gezien moet worden. Over die inhoud zei Jaap Patist dat de internationale druk 
geheel ontbreekt. Dit zou met een enkele bron of al in de introductie toegevoegd of 
verwerkt kunnen worden. Bjorn Wansink stelt tenslotte dat de docentenhandleiding 
uitgebreider moet vertellen hoe de opdracht uitgevoerd moet worden. Een 1e-graads 
docent geeft daar als toevoeging bij dat de opdracht nu teveel afhankelijk is van de 
interesse in de hoofdpersoon en dus van de introductie van de opdracht door de docent. De 
docentenhandleiding moet dus meer handvatten bieden voor de uitvoering van de 
opdracht. Tenslotte stelt Marjolein van Pagee dat niet elk perspectief evenveel 
bestaansrecht moet hebben. Het koloniale perspectief gaat over misdaden tegen de 
menselijkheid. Daar vervolgens bij praten over meerdere perspectieven vindt zij niet gepast, 
dit perspectief zal moeten wijken volgens haar. 
 
De hier besproken opmerkingen gebruik ik om een tweede versie van mijn mysterie te 
maken. De inhoud zal vooral aangepast worden op historische juistheid. Op didactisch 
gebied verdienen de designcriteria zichtbaarheid van ontwikkeling in historisch redeneren, 
gebruik beeldmateriaal en de online uitvoerbaarheid meer aandacht, net zoals het 
controleren van een objectieve en evenwichtige bronnenselectie. Zoals gezegd zijn de 
andere designcriteria aanwezig en goed vertegenwoordigd in de opdracht.96 Tenslotte wil ik 
nog benoemen dat Anneke Schults vindt dat de nadruk niet op de online uitvoerbaarheid 
moet liggen, want, zo zegt zij, “bij een goede discussie is zowel verbale als non-verbale 
communicatie belangrijk, die verlies je deels bij het online uitvoeren van de opdracht.” Ik 
vind dit een waardevolle opmerking.  
 
Ik ben het wat betreft het laten wijken van perspectieven niet eens met Marjolein van 
Pagee. Het is juist de bedoeling om leerlingen via het oefenen met contextualiseren al die 
perspectieven te laten zien en vooral om het dan daarover te hebben met elkaar. Het 
weglaten van één of meerdere perspectieven, die er wel waren, doet afbreuk aan de 
opdracht. In de discussie onderling hoop ik bijvoorbeeld al terug te horen waarom dat 
perspectief dan slecht is, en anders is het belangrijk om dit in de nabespreking terug te laten 
komen. Deze opdracht gaat juist om het bestaan van die meerdere perspectieven en daar 
leerlingen mee in aanraking te laten komen zodat zij een oordeel kunnen vellen. Wanneer 
leerlingen alleen maar ‘goede’, of eigentijdse perspectieven te horen krijgen valt het 
leerdoel van het moreel kunnen oordelen helemaal weg. 

 
96 Zie voor de andere designcriteria tabel 1 of het kopje “eerste model met ontwerpcriteria”. 
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Expertanalyse versie 2 
Tom van der Geugten heeft na de herziening op inhoud van versie 1 via de enquête 
feedback aangeleverd op versie 2 van het mysterie. Hij vond het onderwerp erg belangrijk 
om te bespreken in de klas. Dit was vooral omdat Indonesië een Nederlandse kolonie was, 
maar ook omdat het een belangrijk voorbeeld van de naoorlogse dekolonisatie van alle 
westerse koloniën was. De nadruk zou bij meerdere perspectieven en feiten moeten liggen 
bij het bespreken van het onderwerp. Vraag 5, over de aanwezigheid van ontwerpcriteria in 
de opdracht vindt hij niet te beantwoorden omdat de meeste bronnen niet direct 
toepasbaar zijn op de vraagstelling inzake Princen. Vervolgens schrijft Tom van der Geugten 
dat de opdracht niet goed te doen is. De redenen hiervoor zijn het ontbreken van een goede 
betrekking op de verschillende perspectieven, als voorbeeld stelt hij dat een douanier niet 
over een visumaanvraag gaat en dat de afloop van de zaak in 1994 de hele opdracht 
ontkracht.  
 
De analyse van Tom van der Geugten kan ik helaas niet gebruiken voor een verbeterde 
versie van de opdracht. Er worden naast afkeuring over de opdracht geen aanbevelingen 
gedaan. Dit blijkt uit het volgende citaat als antwoord op vraag 6 van de enquête: “Ik vind de 
hele opdracht niet goed te doen omdat de opdracht geen goede betrekking heeft met de 
diverse perspectieven. Een douanier beslist niet over een visum. Dit gebeurt bij twijfel op een 
hoger niveau. Op dat niveau was de visumaanvraag een dilemma. De afloop van de zaak in 
1994 ontkracht de hele opdracht.” De feedback van overige experts ontkracht dat de 
opdracht niet goed te doen is, vandaar dat ik de aanbevelingen van andere experts wel in 
acht neem en de opdracht verder ontwikkel. 
 
Concrete verbeteringen afkomstig uit expertgroep 
Na de analyse van de resultaten van de expertenquête beschrijf ik in dit stuk de concrete 
verbeteringen die ik heb overgenomen in de tweede versie van het mysterie. Eerst zal ik 
enkele didactische veranderingen beschrijven. Daarna zal ik de aanpassingen op inhoudelijk 
gebied beschrijven. Over de bronnencriteria waren weinig tot geen op- of aanmerkingen. 
Wel moet de bruikbaarheid van de bronnen nagelopen worden. Daarnaast is het belangrijk 
om de perspectieven door de tijd heen nog aan te vullen met bronnen of andere bronnen 
toe te voegen waarmee de aandacht voor alle periodes meer in balans komt. De toevoeging 
van bronnen over de internationale druk op Nederland ten tijde van de 
onafhankelijkheidsstrijd zou een waardevolle toevoeging zijn, maar zou ten koste gaan van 
de huidige bronnen. Een ander punt van feedback was dat de bronnen al lastig aansloten bij 
de precieze opdracht rondom Poncke Princen, dit zou nog meer het geval zijn bij de 
toevoeging van bronnen over de internationale context. Dit is de voornaamste reden dat de 
bronnen ongewijzigd zijn. 
 
Verbetering 1: Het voorstel om een samenvattingsblad bij te voegen, zodat elke bron 
controleerbaar gewogen wordt, vond ik een sterke aanbeveling, maar heb ik niet 
geïmplementeerd. Het is natuurlijk de bedoeling van de opdracht dat alle bronnen gewogen 
worden, maar bij een dergelijk aantal bronnen wordt het lastig om te controleren of elke 
bron kritisch beoordeeld en gewogen is om tot een eindoordeel te komen. Ik denk wel dat 
bij de aanbeveling van een samenvattingsblad voor de bronnen ook extra tijd toegevoegd 
zou moeten worden voor het uitvoeren van de opdracht. Het is wellicht beter om met de 
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instructie te benadrukken dat alle bronnen meegewogen moeten worden in het 
uiteindelijke oordeel van de leerlingen. In veel van de opdrachten moeten leerlingen 
verwijzen naar bronnen waardoor historisch redeneren deels zichtbaar wordt. Een 
samenvattingsblad zou veel extra werk opleveren dat naast al het leeswerk en de overige 
opdrachten tot een te grote opdracht zou kunnen leiden.  
 
Verbetering 2: Het heeft de voorkeur om de opdracht in een fysieke klassensituatie uit te 
voeren. Deze aanbeveling is toegevoegd aan de docentenhandleiding. Dit is belangrijk 
omdat non-verbale communicatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan discussies over 
controversiële onderwerpen. Het is echter in deze tijd van Covid-19 noodzakelijk om de 
opdracht ook geheel online uit te kunnen voeren. 
 
Verbetering 3: Aan de inhoud moet nog het nodige veranderd worden en daar ga ik een 
algehele revisie van doen. Dit om de historische onjuistheden, zoals aangegeven door Tom 
van der Geugten, eruit te halen, maar ook om een gebalanceerd verhaal te maken van het 
voeren van deze koloniale oorlog onder Nederlandse vlag. Ik wil namelijk tegemoetkomen 
aan de huidige wetenschappelijke consensus dat het een koloniale oorlog was en dus per 
definitie als zodanig gezien moet worden. Daarbinnen kan dan ruimte zijn om te 
discussiëren over daden van individuen (zoals die van Poncke Princen) of algemeen beleid 
(breed uitgevoerde oorlogsmisdaden). Ook is dan niet per definitie bijvoorbeeld elke 
Nederlandse militair ‘slecht’, maar het feit dat ‘wij’ als Nederland daar als kolonisator waren 
was dat wel. Het zal lastig zijn om dit duidelijk te krijgen voor leerlingen, maar dat is juist 
ook de uitdaging en een doel van deze opdracht.  
 
Verbetering 4: Uit verschillende feedback bleek dat de docentenhandleiding nog niet 
voldoet. Naar aanleiding van Tim Huijgen heb ik een specifiek niveau, leerjaren en tijdsduur 
gekoppeld aan de opdracht. Verder heb ik met de feedback van Bjorn Wansink de 
docentenhandleiding verder aangevuld met onder andere leerdoelen en beschreven hoe 
leerlingen aan historisch redeneren werken.  
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Hoofdstuk 4: Evaluatieronde twee: Wat vinden de leerlingen? 
Het mysterie is bij de tweede evaluatieronde door 12 leerlingen uit 5 vwo gemaakt. Deze 
leerlingen hebben zich vrijwillig aangemeld voor het maken van de opdracht. Zij hadden 
allemaal les gehad over het onderwerp. De evaluatie vond plaats op dinsdagochtend en was 
voor hen het tweede lesuur geschiedenis van een blokuur. Ik bespreek eerst mijn observatie 
tijdens de opdracht en van de opnames. Dit doe ik door de observatie te vergelijken met de 
door de leerlingen ingevulde rubrics (zie bijlage 12). Tenslotte analyseer ik de gegeven 
antwoorden van het mysterie (zie bijlage 7). 
 
Observatie tijdens de uitvoering 
Voor het inschalen van de leerlingen in hun ontwikkelingsniveau heb ik, naast de ingevulde 
rubrics ook, de opnames van tijdens de opdracht bekeken en beluisterd. Dit leverde een 
goed beeld van de leeropbrengst op. De losse gesprekken van de leerlingen waren daar het 
beste voorbeeld van. Het faciliteren van de discussie was een ontwerpcriterium op zichzelf. 
De inhoud van de discussie was natuurlijk belangrijker. Uit verschillende fragmenten blijkt 
dat leerlingen inzicht kregen in meerdere perspectieven tijdens het maken van de opdracht. 
Dit constateerde ik bijvoorbeeld door de volgende quotes: 

 

Quote 1: 

Leerling E: “Douaniers waren vroeger tegen de Indonesiërs, maar nu niet 
meer. Zeker niet na de apologies van Willie (koning Willem-Alexander) 

vorig jaar.” Leerling G: “Dat klopt, in 1995 waren meningen hierover nog 
veel nationalistischer en was er meer trots. Tegenwoordig is bekend dat 

Nederland daar slecht was en daarom zou hij nu wel terug mogen komen, 
want vanuit nu gekeken heeft hij dus niks slechts gedaan.” 

Quote 2: 
Leerling A: “Beatrix respecteer ze (red. Indonesiërs) wel. Veteranen niet. 

Wij zijn de Marechaussee dus we hoeven geen rekening te houden met de 
veteranen.”  

Quote 3: 

Leerling A: “Willem-Alexander heeft excuses aangeboden, maar gewacht 
tot na de viering van de 75-jarige onafhankelijkheid.” Leerling T: “Ja, 

waarschijnlijk omdat dat weer te gevoelig was.” Leerling A: “Ja, dat denk ik 
ook.” 

Quote 4: 
Leerling T: “De verontschuldigingen zorgde voor weinig reactie in Indonesië. In Nederland 

was de reactie overweldigend. Dit liep van goedkeuring en opluchting tot cynisme en woede. 
Dit zijn dus wel veel perspectieven en laat zien dat mensen een beeld hadden van wat slecht 
is en wat niet slecht is.” Leerling A: “In 1995 moet dit allemaal toch wel afgekoeld zijn, na 50 

jaar!?” Leerling T: “Nee, want het is nu nog steeds gevoelig.” 
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Deze quotes laten meerdere leeropbrengsten zien. In quote 1 blijkt dat leerlingen zich echt 
proberen te verplaatsen in de douanier uit 1995. Dit is lastig omdat het 50 jaar na de 
gebeurtenis is waarover het gaat, maar ook 25 jaar voor het heden zich afspeelt. Het bewust 
omgaan met het temporele kader between past and present is lastig voor leerlingen, dit 
blijkt ook wel door het korte verblijf in dat temporele kader.97 De zin erna is leerling G 
alweer in het heden. Hieruit blijkt dat leerlingen nog niet volledig in de criterialist stance van 
Havekes zit, maar wel vragen stellen en dus onderweg zijn naar die moeilijkste stance.98  
 
In quote 2 en 3 wordt veel duidelijk over het aantal perspectieven dat deze leerlingen zien. 
In quote 4 worden in drie zinnen ook drie perspectieven geschetst, dit is knap. In zowel 
quote 2 als 3 speelt de koning(in) een rol in de redenering. De leerlingen snappen dat het 
staatshoofd een belangrijke rol speelt in het overbrengen van excuses. Dit is echter wel 
vooral uit de bronnen gehaald, dus vanuit de borrower stance van Havekes. De quotes laten 
zien dat de leerlingen de stap maken naar het begrip voor de geschiedenis als construct en 
de gevoeligheid die daarbij hoort. De nuance bij het wachten met excuses door Willem-
Alexander en het respect van Beatrix laten zien dat zij hierin de criterialist stance innemen.99 
 
Quote 4 laat duidelijk zien dat de leerlingen T en A goed in staat zijn om zelf conclusies te 
verbinden aan informatie uit de bronnen. Zij verwerken de informatie over de reacties in 
Indonesië en Nederland. Dit doen zij door te stellen dat er dus bekend is wat goed of slecht 
is. Tegelijkertijd blijkt dat leerling A het temporele kader between past and present lastig 
kan plaatsen terwijl hij eerder duidelijk was (quote 3) over de gevoeligheid in 2020. Dit laat 
ook zien dat via discussies niet altijd eenduidige antwoorden gegeven kunnen worden, maar 
dat via gesprekken onderling ook weer correcties worden toegepast. Leerling A wordt 
namelijk gelijk gecorrigeerd door leerling T, die zich dus wel het middelste temporele kader 
eigen heeft gemaakt.100 
 
Resultaten gebruik rubric 
De resultaten van de rubric zijn in bijlage 12 te zien. Hier zijn onder andere de twee rubrics 
(Rubrics 2 en 3) te zien waarin verschillen en overeenkomsten te zien zijn tussen inschaling 
van de leerlingen en die van mij. Voor de overige 10 leerlingen komen de eigen ingeschaalde 
niveaus overeen met mijn referenties. Vrijwel alle leerlingen zaten vrij hoog in het niveau 
van de vaardigheid. 4 leerlingen vonden dat zij op het onderzoeksgerichte deel van de 
vaardigheid op niveau 2 scoorden. 2 leerlingen vonden dat zij op inzicht en perspectieven en 
multiperspectiviteit op niveau 2 scoorden. De rest van de leerlingen schaalde zichzelf bij alle 
onderdelen in op niveau 3 en 4.  
 
Van de 12 leerlingen hebben er 8 aangegeven dat zij inzicht hebben gekregen in hun 
ontwikkeling op het gebied van de vaardigheid multiperspectief benaderen van een 

 
97 Wansink, Bjorn, Sanne Akkerman, Itzél Zuiker & Theo Wubbels, Where Does Teaching Multiperspectivity in 
History Education Begin and End? An Analysis of the Uses of Temporality, Theory & Research in Social 
Education, 46 (2018) 4, 495-527. 
98 Harry Havekes, ‘Hoe leren leerlingen geschiedenis?’, Kleio (2017) 2, 42-43, aldaar 43. 
99 Harry Havekes, ‘Hoe leren leerlingen geschiedenis?’, Kleio (2017) 2, 42-43, aldaar 43. 
100 Wansink, Bjorn, Sanne Akkerman, Itzél Zuiker & Theo Wubbels, Where Does Teaching Multiperspectivity in 
History Education Begin and End? An Analysis of the Uses of Temporality, Theory & Research in Social 
Education, 46 (2018) 4, 495-527. 
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gebeurtenis. 2 leerlingen zeiden dat het niet was veranderd en 3 hebben de vraag niet 
beantwoord. Ik kreeg geen vragen over de betekenis van de woorden of zinnen in de rubric. 
Wel over enkele historische begrippen of benamingen uit de opdracht zelf.  
 
Analyse antwoorden leerlingen 
De antwoorden op de vragen heb ik na deze tweede evaluatieronde verzameld (zie bijlage 7 
voor enkele voorbeelden). In de geschreven antwoorden is verschil te zien tussen de 
leerlingen. Sommige groepjes konden de stap maken door veel bronnen te gebruiken in het 
formuleren van een antwoord op vraag 3, zie de antwoorden op pagina 74 en 80. Andere 
groepjes probeerden de vragen te beantwoorden door steeds een enkele bron bij het 
antwoord te noemen, zie pagina 78 en 79. Hieruit blijkt dat leerlingen het lastig vonden om 
met behulp van de grote hoeveelheid aan bronnen een genuanceerd beeld te krijgen van de 
situatie waarin al die bronnen ook meegewogen worden. 
 
In enkele antwoorden op vragen 4 tot en met 6 is te zien dat er meerdere perspectieven aan 
de hand van een grote hoeveelheid bronnen worden meegewogen bij het vormen van een 
mening en een daaraan vasthangend oordeel te vellen, zie pagina 74 en 80. Maar dit geldt 
zeker niet voor alle antwoorden.  
 
De nabespreking kon uitgebreider, maar moest door de tijd iets ingekort worden. Leerlingen 
deden goed mee met de nabespreking, ze waren enthousiast over de opdracht. Het hielp 
dat leerlingen al antwoorden hadden opgeschreven na de discussies in de kleinere groepjes 
om veilig mee te doen met de klassikale nabespreking.  
 
Tenslotte was ik benieuwd naar het wegen en organiseren van de bronnen door de 
leerlingen. Vier leerlingen gaven elke bron een eigen naam met daarbij een verwijzing naar 
het perspectief waarbij die zou horen (zie Bijlage 8 voor een voorbeeld). Voor deze 
leerlingen werd het overzichtelijk welke perspectieven aanwezig waren in de bronnen door 
hun eigen verwijzingen. Dit bleek naast de aantekeningen op de bronnen ook uit de 
discussies die zij voerden. 
 
Suggesties voor een betere uitvoering 
Uit de tweede evaluatieronde komen twee duidelijke suggesties voor een betere uitvoering 
in de praktijk.  
 
Suggestie 1: Nog lang niet alle leerlingen beoordeelden de bronnen apart. Het ordenen en 
beoordelen van bronnen kan nog op twee manieren verbeterd worden. De eerste 
aanbeveling is een samenvattingsblad voor alle bronnen waarmee bronnen beoordeeld 
kunnen worden. Dit is een aanbeveling van Bjorn Wansink die ik voor de tweede 
evaluatieronde niet had geïmplementeerd. De tweede aanbeveling is de importantie van 
het ordenen en beoordelen van de bronnen nog meer benadrukken in de instructie en dus 
ook in de docentenhandleiding. Dit kan denk ik goed werken, omdat enkele leerlingen dit al 
bij de oorspronkelijke instructie deden. De tweede aanbeveling heeft mijn voorkeur omdat 
het nabespreken en discussiëren waarbij leerlingen oefenen met contextualiseren vanuit de 
ontwerpcriteria belangrijker is dan het oefenen met bronnen. Het oefenen met bronnen zou 
een eventuele bijvangst zijn, daar ligt dus niet het specifieke doel van de opdracht. 
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Suggestie 2: Mijn laatste suggestie betreft het belangrijker maken van de rol van de docent 
bij het uitvoeren van dit soort opdrachten. In dit onderzoek is het nauwelijks gegaan over de 
rol van de docent, terwijl die wel degelijk ontzettend belangrijk is. De docent stuurt 
bijvoorbeeld de nabespreking. Door dit goed te doen kan de opdracht erg succesvol zijn, 
maar bij het ontbreken van een goede nabespreking is er minder zicht op de leeropbrengst. 
Daarnaast heeft de docent ook een persoonlijke relatie met de leerlingen. Dit kan een 
belangrijke rol spelen in de (veilige) leeromgeving bij het behandelen van controversiële 
onderwerpen in de klas. Er kunnen bijvoorbeeld bij controversiële onderwerpen soms 
moeilijke situaties met onenigheden of onbegrip ontstaan. Deze mogelijke situaties kunnen 
gelijk gedeëscaleerd worden met een goede relatie of nabespreking. Hier moet dus niet op 
bezuinigd worden in de tijd. Het is beter om de opdracht niet helemaal af te hebben dan de 
nabespreking over te slaan. 
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Hoofdstuk 5: Conclusie en discussie 
Conclusie 
In de evaluatierondes is bevestigd dat de ontwerpcriteria tot hun recht komen in het 
eindproduct. Daarmee lijkt de onderzoeksvraag beantwoord te zijn. De onderzoeksvraag 
was als volgt: Aan welke kenmerken moet een mysterie voldoen dat meerdere perspectieven 
door de tijd heen op de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog wil hanteren en tegemoet wil 
komen aan specifieke doelen van zowel geschiedenis- als burgerschapsonderwijs? Ik 
bespreek eerst de ontwikkelingscyclus van het onderzoek en hoe de ontwerpcriteria tot hun 
recht kwamen, en vervolgens of de specifieke doelen van geschiedenis- en 
burgerschapsonderwijs zijn behaald. Deze doelen zijn bij de onderzoeksvraag 
gespecificeerd. 
 
De ontwerpcriteria kwamen tot stand met behulp van het theoretisch kader. Dit was 
opgebouwd uit een historiografisch overzicht en een vakdidactisch deel waarin de belangen 
en verbindingen van burgerschapsonderwijs, historisch redeneren, een mysterie en actief 
historisch denken duidelijk werden. Uit deze componenten van het theoretisch kader 
werden ontwerpcriteria (op pagina 20) opgesteld. Deze criteria waren leidend bij de 
ontwikkeling van de eerste versie van het mysterie. De eerste versie is geëvalueerd door 
een zorgvuldig gekozen groep experts. Na de analyse van de eerste evaluatieronde heb ik 
een tweede versie van het mysterie ontwikkeld. Deze tweede versie werd geëvalueerd met 
12 leerlingen uit 5 vwo die zich vrijwillig hadden aangemeld. 
 
Na de eerste evaluatieronde heb ik vijf verbeteringen doorgevoerd. Ten eerste moest er 
meer nadruk komen op het behandelen en ordenen van alle bronnen van het mysterie. Ten 
tweede heb ik aan de docentenhandleiding toegevoegd dat de opdracht het liefst in een 
fysieke klassensituatie wordt uitgevoerd om de discussies het meest waardevol te houden. 
Ten derde heb ik de introductie herschreven na inhoudelijk commentaar van Tom van der 
Geugten en daar ook de hedendaagse academische consensus dat het boven alles een 
koloniale oorlog was aan toegevoegd. Ten vierde heb ik de docentenhandleiding aangevuld 
met algemene informatie over de opdracht. Bijvoorbeeld leerdoelen, geschikte niveaus en 
jaarlagen en tijdsduur. Als laatste heb ik een opdracht toegevoegd naar aanleiding van een 
opmerking van Bjorn Wansink over de stap die leerlingen moeten maken naar 1995 in de 
opdracht. Dit vond hij een te grote stap voor het inlevingsvermogen van leerlingen en daar 
was ik het mee eens. 
 
Uit de tweede evaluatieronde kwamen nog twee praktische suggesties. De eerste was het 
ontwikkelen van een methode om leerlingen daadwerkelijk alle bronnen te laten 
bestuderen, ordenen en beoordelen. De tweede suggestie was het bewust genoeg tijd 
inruimen voor de nabespreking. Dit is het belangrijkste van de hele opdracht, want daarmee 
wordt, als er geen opnames gemaakt kunnen worden, de leeropbrengst zichtbaar. 
Bovendien wordt voor de docent inzichtelijk of er eventueel vervelende voorvallen zijn 
geweest, iets dat bij het behandelen van controversiële onderwerpen in de klas kan 
gebeuren.  
 
Met de verbeteringen uit de resultatenanalyse van de experts en de observaties bij de 
uitvoering met leerlingen zijn stappen gezet in het doelmatig werken naar een mysterie-
opdracht die het multiperspectivistisch benaderen van een gebeurtenis verbetert. De 
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historische stances, van Maggioni et al. (en Havekes), en de aspecten van contextualiseren, 
van Huijgen, zijn goed waar te nemen met een multi-method-use methode (zie stap 5 van 
het stappenplan voor de evaluatie). De leeropbrengst wordt op met deze methode dus 
inzichtelijk voor een docent. Dit is belangrijk bij het doen van een complexe opdracht 
waarbij het ontwikkelen van een vaardigheid als het multiperspectivistisch benaderen van 
een gebeurtenis via temporele kaders inzichtelijk gemaakt moet worden. 
 
De discussie van leerlingen tijdens de opdracht liet zien dat zij de gebeurtenis 
multiperspectivistisch benaderden. Dit lukte niet altijd zonder presentisme en empathie, 
maar vaak werd er wel een goede historische context geschetst. Het voorkomen van 
presentisme zag ik vooral in het perspectief naar 1995, waarin het onderzoek naar de 
visumaanvraag van Poncke Princen moest plaatsvinden. Empathie loslaten vonden een 
aantal leerlingen lastig. Het is natuurlijk ook een doel van de opdracht om het empathisch 
vermogen te ontwikkelen, dus daar zijn wat contextualiseren betreft tegenstrijdige doelen 
gesteld. 
 
Uit de discussies van de leerlingen kwam duidelijk naar voren dat meningen gevormd 
werden. De meningen waren gebaseerd op het bronmateriaal dat zij gebruikt hadden bij de 
opdracht. Met het uiten van meningen over dit controversiële onderwerp heeft de opdracht 
ook voldaan aan het inzicht krijgen in vraagstukken over rechtvaardigheid. Leerlingen 
hebben bovendien via de bronnen en de vragen geleerd over spanningen tussen waarden 
en belangen. Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit de discussies en antwoorden over 
veranderingen in het oordeel over de visumaanvraag in een andere periode (1960 of 2020). 
De antwoorden waren zeker niet perfect. De discussies waren wel veelbelovend.  
 
Discussie 
Dit onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt hoe opdrachten ontwikkeld kunnen worden over 
controversiële onderwerpen. Steeds vaker zie ik nieuwe opdrachten voorbijkomen over de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.101 Veel docenten vragen hier ook om. Er is behoefte 
aan pedagogisch en didactisch verantwoord lesmateriaal over deze controversiële periode 
uit de Nederlandse geschiedenis. Dit onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan deze 
behoefte. Over hoe dit onderwerp is te behandelen in de klas bestaat veel discussie. Dit zal 
nog wel even zo blijven en ik pretendeer dan ook niet om de beste manier nu bedacht te 
hebben. Ik denk wel dat dit onderzoek een sterke opdracht heeft opgeleverd, die nuttig is 
voor leerlingen op weg naar het hun diploma én hun verdere leven in een maatschappij vol 
diversiteit, meningen en verschillende perspectieven. 
 
Zoals bij veel ontwerponderzoek in het onderwijs geven de bevindingen vooral inzicht in het 
behandelen van een onderwerp in de klas. Een (te) idealistisch doel van dit onderzoek, het 
deels dichten of in ieder geval bespreekbaar maken van een scheefgroei tussen 
maatschappelijke onenigheid en wetenschappelijke consensus, is niet bereikt. Maar dit is 
niet de bedoeling van een ontwerponderzoek. Wel is, zoals gezegd, een verantwoorde 
bijdrage geleverd aan al bestaand lesmateriaal over de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog.  
 

 
101 Bijvoorbeeld via LinkedIn en andere informele kanalen. 
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De opgestelde ontwerpcriteria kunnen als voorbeeld dienen bij de ontwikkeling van andere 
complexe opdrachten. Deze criteria zijn wel erg gericht op opdrachten ontwikkelen op het 
gebied van een multiperspectivistische benadering, maar zouden ook breder ingezet kunnen 
worden. Bijvoorbeeld voor een opdracht waarbij specifiek wordt ingezet op 
contextualiseren. Dan moet nog zelf een historiografisch overzicht gecreëerd worden over 
het gekozen onderwerp van de opdracht. Dit is belangrijk om de meerdere perspectieven 
waarvan de bronnen bij elkaar gezocht moeten helder te krijgen. De evaluaties van dit 
onderzoek laten zien dat mijn theoretisch kader bruikbaar is bij het ontwikkelen van 
dergelijke complexe opdrachten. 
 
De tweevoudige evaluatie heeft veel inzichten opgeleverd. De twee evaluatierondes van dit 
onderzoek zijn met kleine groepen gedaan, met 9 experts en met 12 leerlingen. De 
expertgroep was groot genoeg en was een goede samenstelling van academische, 
didactische en ervaringsachtergrond. Het is een kwalitatief goed onderzoek, maar zelfs voor 
een dergelijk onderzoek was de groepsgrootte van de leerlingen erg klein. Toch bleek 
duidelijk uit de resultaten dat een multiperspectivistische benadering werd ontlokt bij 
leerlingen. Dit kwam door de bronnen en de vraagstelling in het mysterie en werd zichtbaar 
in de nabespreking.  
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Bijlages 
 
Bijlage 1: Expertenquête 
Beste expert, 
 
Allereerst bedankt dat u bent ingegaan op mijn verzoek om vragen over mijn 
ontwerponderzoek te willen beantwoorden. Na een eerste ronde van ontwerpen aan de 
hand van mijn theoretische kader heb ik een aantal vragen. Hieronder leg ik kort het doel 
van de opdracht uit. Daarna volgen mijn 6 vragen. Bij meerdere keuzes graag vetgedrukt 
maken wat van toepassing is. 
 
In verschillende periodes is er verschillend gekeken naar de gebeurtenissen rondom de 
onafhankelijkheid van Indonesië. Ik vind het belangrijk om leerlingen met meerdere 
perspectieven uit verschillende periodes kennis te laten maken. Volgens de theorie 
verbetert dit het historisch redeneren bij leerlingen. Dit koppel ik in dit onderzoek aan 
burgerschapsonderwijs omdat ik, onder andere, met deze opdracht leerlingen wil trainen in 
het oneens zijn op een gevoelig onderwerp. Zonder dat dit tot ontzettende ruzies leidt.  
 
Vraag 1: 
Hoe belangrijk vindt u het onderwerp van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in het 
Nederlands geschiedenisonderwijs? 

- Erg belangrijk 
- Belangrijk 
- Normaal 
- Onbelangrijk 
- Erg onbelangrijk 

 
Vraag 2: 
Kunt u een korte motivatie geven voor uw antwoord bij vraag 2, waarbij u ingaat op de 
vraag of u dit onderwerp (on)belangrijk vindt op het gebied van burgerschaps- of van 
geschiedenisonderwijs. 
 
Vraag 3: 
Waar zou volgens u de nadruk op moeten liggen bij het behandelen van de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd in de geschiedenisles? Er zijn meerdere keuzes mogelijk: 

- Nederlands perspectief 
- Indonesisch perspectief 
- Meerdere perspectieven (verschillende groepen en tijden) 
- ‘Nederlandse feiten’ 
- Dit hoeft niet uitgebreid behandeld te worden 
- Op de werkvorm in plaats van de inhoud 
- Anders namelijk, 

 
Kunt u uw keuze toelichten? 
 
Vraag 4: 
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De hoofdpersoon in het mysterie is Poncke Princen, hij deserteerde van het Nederlandse 
leger, naar de TNI (Indonesische onafhankelijkheidsstrijders). Er zijn meerdere ‘goede’ 
antwoorden op het mysterie. Heeft u morele bezwaren in het laten beoordelen door 
leerlingen in deze casus? Kunt u kort toelichten waarom wel of niet?  
 
Vraag 5: 
In de volgende tabel kunt u aangeven in hoeverre volgens u de ontwerpcriteria, die ik zelf 
heb opgesteld, zijn behaald of aanwezig zijn in de opdracht. Dit kunt u per criterium doen 
door dit als volgt in te schalen: 1 = goed verwerkt in de opdracht, 2 = aanwezig maar kan 
beter/nuttiger ingezet, 3 = neutraal, 4 = afwezig, maar niet gemist en 5 = afwezig en wel 
noodzakelijk. 
 
Tabel 2: beoordeling aanwezigheid ontwerpcriteria 

Multiperspectiviteit in opdracht 1      2      3      4      5 
Multiperspectiviteit in bronnenselectie 1      2      3      4      5 
Actuele relevantie  1      2      3      4      5 
Objectieve en evenwichtige bronnenselectie 1      2      3      4      5 
Leidende en ‘gewone’ figuren in bronnen 1      2      3      4      5 
Moet online uitvoerbaar zijn 1      2      3      4      5 
Ontwikkeling in historisch redeneren is 
zichtbaar 

1      2      3      4      5 

Ruimte om te discussiëren 1      2      3      4      5 
Gebruik beeldmateriaal 1      2      3      4      5 
 
Vraag 6: 
Heeft u nog algemene opmerkingen? Wat vindt u goed of minder goed aan de opdracht?  
 
 
Bedankt! 
 
Bijlage 2: Ruwe resultaten expertenquête 
Feedback experts 
 
Aantal respondenten: 9 
 
Jaap Patist, 1e graads docent, Tim Huijgen, Bjorn Wansink en Anne-Lot Hoek à enquête, 
Anneke Schults (deels gebruik enquête), Marjolein van Pagee, 2e graads docent en Tom van 
der Geugten à algemene feedback, dus niet via enquête. 
 
GS docent 
1e  graads 

GS docent 2e 
graads 

Vakdidactici  Journalist/onderzoeker Ooggetuige  Methodema
ker 

USG Niftarlake Bjorn Wansink Anne-Lot Hoek Anneke 
Schults 

Tom van der 
Geugten 

  Tim Huijgen Marjolein van Pagee   
  Jaap Patist    
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Feedback geordend per vraag 
 
Vraag 1 
Normaal 1 
Belangrijk  4 
Erg belangrijk 1 
 
Vraag 2 per respondent: 
Patist: Belangrijk om te leren vanuit meerdere perspectieven door veranderende 
perspectieven, historisch en per groep mensen. Burgerschap en geschiedenis door elkaar in 
deze opdracht, allebei aanwezig door directe betrokkenheid van veel mensen in Nederland. 
 
1e graads docent: Belangrijk om te kijken naar niet-westerse geschiedenis, daarvan is dit een 
mooi voorbeeld (Indonesisch perspectief). Wel alleen ‘belangrijk’ omdat Nederland er iets 
mee te maken heeft.  
 
Huijgen: onderwerp leent zich goed voor werken (historische) vaardigheden. En belangrijk 
voor leren over een historiografisch debat, bijvoorbeeld via veranderende benamingen. 
Familieconnectie kan misschien extra interesse op dit gebied creëren. 
 
Wansink: Het is belangrijk om ook schaduwkanten van het verleden onder ogen te zien. Het 
helpt mede om je eigen positionaliteit onder ogen te zien. 
 
Hoek: Einde koloniale tijdperk én begin nieuwe natie, waar plek is voor ideeën over vrijheid, 
verandering en burgerschap centraal voor jonge Indonesiërs. Voor leerlingen belangrijk om 
te begrijpen dat einde WO2 niet einde oorlog betekende en dat Nederland die voortzette in 
Indonesië. Dus WO2 niet alleen vanuit nationaal perspectief maar NL was nog een 
imperium. 
 
Schults: belangrijk om oordeel over deze onafhankelijkheidsstrijd in breder perspectief te 
krijgen. Goede oefening om eigen mening te geven in maatschappelijke discussies. Door 
deze periode te bestuderen krijgen leerlingen hierover een genuanceerder beeld, en ook 
over bijvoorbeeld de rol van het KNIL en de Nederlandse regering. 
 
Vraag 3 
Meerdere perspectieven 6 
Op de werkvorm in plaats van de inhoud 2 
NL-perspectief 1 
Indonesisch perspectief 1 
Anders, hangt af van gestelde leerdoelen 
 
1e graads docent: “Zoveel mogelijk perspectieven, dit doe je in principe altijd als je 
geschiedenis behandeld toch?” 
 
Wansink: zowel ten tijde van de gebeurtenis, als historiografisch als in het heden. Dit zit 
erin, maar je maakt het niet expliciet, dit kan bijvoorbeeld in de docentenhandleiding. 
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Hoek: Het is denk ik belangrijk om te onderkennen dat de gevoerde oorlog een gevolg was 
van de dekolonisatiepolitiek, en in de kern koloniaal van aard was. Daarbinnen vielen 
verschillende perspectieven op die oorlog en de politieke zienswijze te beluisteren, dat laat 
zien dat een oorlog niet zwart of wit is en dat verschillende groepen vanuit verschillende 
motivaties en posities naar het conflict keken. 
 
Schults: Vulde NL, Indonesisch en meerdere perspectieven in. Begrip voor elkaar belangrijk 
en werkvorm waarin perspectieven in historisch perspectief geplaatst worden. 
 
Vraag 4 
Nee 6 
Ja 0 
 
Goede oefening in morele keuzes 
Handelen begrijpen 
Eigen standpunt beargumenteren 
Leerlingen vellen oordeel op basis van onderzoek met historische bronnen. 
Stap naar inleving van leerlingen naar douanier in 1995 is groot door ontbreken eigen 
achtergrond. 
Juist goede casus, want hij had een sterke principiële overtuiging in zijn strijd voor 
mensenrechten ongeacht welk regime die bedreigden. Zijn stellingname is juist interessant 
om te bestuderen, want hij dwingt tot nadenken en keuzes. 
Beide kanten moeten dan wel goed belicht worden en respect moet centraal staan. 
 
 
Vraag 5 
 Goed                Slecht Aantallen 
Multiperspectiviteit in opdracht 1      2      3      4      5 3      2      0      0      0 
Multiperspectiviteit in bronnenselectie 1      2      3      4      5 2      2      1      0      0 
Actuele relevantie  1      2      3      4      5 2      1      2      0      0 
Objectieve en evenwichtige bronnenselectie 1      2      3      4      5 0      2      3      0      0 
Leidende en ‘gewone’ figuren in bronnen 1      2      3      4      5 3      1      1      0      0 
Moet online uitvoerbaar zijn 1      2      3      4      5 1      3      0      1      0 
Ontwikkeling in historisch redeneren is 
zichtbaar 

1      2      3      4      5 1      2      1      1      0 

Ruimte om te discussiëren 1      2      3      4      5 2      1      2      0      0 
Gebruik beeldmateriaal 1      2      3      4      5 0      2      2      1      0 
 
 
Vraag 6 per respondent: 
Opmerkingen per expert die feedback geeft. 
 
Tom van der Geugten 
Probleem met historische onjuistheden in de introductie. Eerst revisie nodig om 
verantwoorde opdracht te maken.  
 



 43 

Jaap Patist 
Inhoud: Ontbrekend is de “internationale druk” en kijk andere landen op koloniën en 
economisch perspectief Nederland (Indië verloren, rampspoed geboren). Beide belangrijk in 
geval van Poncke!  
Didactisch: meer beeldmateriaal om online aantrekkelijker toegankelijk te maken. Foto’s en 
filmpjes. 
 
1e graads docent 
Opdracht staat of valt nu bij het aanhaken bij het verhaal van Poncke Princen. De 
introductie moet dus levendig en kan op veel manieren gedaan worden (vertellen of 
hoorspel maken oid). Hier moet goed over nagedacht worden 
 
Tim Huijgen 
Voor welk niveau is de opdracht? Zijn zoveel bronnen noodzakelijk, lijken mij wel veel 
bronnen. Beeldvorming richt zich nu erg op 1995 en 2020, juist naar meer kijken is de 
bedoeling dacht ik. Betrouwbaarheid is gewaarborgd, maar representativiteit en 
bruikbaarheid wordt niet naar gevraagd. Is dat bewust? 
 
Bjorn Wansink 
Vooral mooie bronnen. Docentenhandleiding moet nog gevuld worden met leerdoelen en 
op welke manier de leerlingen stappen moeten maken in historisch redeneren.  
Ik zou per bron een samenvattingsblad maken, wat zegt de bron? Voor of tegen, waarom, 
wie is de bron, is de bron betrouwbaar etc. 
 
Anneke Schults 
Oneens met doelstelling om het online uit te kunnen voeren. Bij een goede discussie is 
zowel verbale als non-verbale communicatie belangrijk, die verlies je deels bij het online 
uitvoeren van de opdracht. Er was weinig beeldmateriaal. Wordt de casus niet te eenzijdig 
benaderd vanuit Poncke Princen? Misschien in breder perspectief plaatsen? 
 
Marjolein van Pagee 
Om heel eerlijk te zijn heb ik moeite met een aantal zaken. 
Ten eerste hoe je schrijft over de koloniale oorlog als een mysterie. 
De Nederlandse bezetting van Indonesië is geen detective, niet zomaar een spannend 
sprookje alsof je naar de Efteling gaat. 
In mijn ogen zijn er al zoveel mistbanken opgeworpen dat kolonialisme als geheel (niet 
alleen 45-49) nog steeds niet begrepen wordt als een ordinaire bezetting van andermans 
land. 
Als ik een les zou ontwerpen dan zou ik beginnen met de zaken onomwonden te vertellen. 
Kolonialisme, en alles wat daarbij hoort, wordt altijd ingewikkeld gemaakt, terwijl het 
verhaal in grote lijnen heel simplistisch te vertellen is. 
Natuurlijk, het is belangrijk om te vertellen dat er ook Nederlanders waren als Poncke 
Princen, die weigerden op Indonesiërs te schieten en zelfs de andere kant kozen. 
Ik vind dat zij eerherstel verdienen. 
Maar dat neemt niet weg dat we ook aandacht moeten besteden aan hen die niet 
weigerden en gewoon gingen. 
Wat deden zij? Waarom krijgen zij wél lintjes van de staat en Princen niet? 
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Pas als we naar het grotere plaatje kijken wordt de werkelijke betekenis van Princen's keuze 
duidelijk. 
Daarnaast de term 'multiperspectiviteit' bij vraag 3, ook daar heb ik moeite mee. 
Het gaat niet om een Nederlands versus Indonesisch perspectief of een soort mix daarvan. 
Immers, ook het denken van Indonesiërs kan zijn beïnvloed door kolonialisme. 
De term impliceert dat er meerdere perspectieven zijn die allemaal evenveel bestaansrecht 
hebben. 
Als het gaat om misdaden tegen de menselijkheid, dan vind ik het niet gepast om te praten 
over 'meerdere kanten'. 
Sterker nog, het perspectief van de dader (in dit geval het koloniale perspectief) zal moeten 
wijken 
 
2e graads docent 
Betreft je introductie; je hebt geen grove fouten gemaakt hoor, denk ik. Alleen als ik het 
goed heb liggen de verhoudingen tussen Soerkano en de Pemoeda’s wat genuanceerder. 
Soekarno was ook niet altijd even blij met het geweld wat zij gebruikten. Betreft de zin ‘Al 
snel werden vanuit Nederland meer militairen gestuurd, terwijl Nederland zelf ook een 
bezetting van 5 jaar door Nazi-Duitsland achter de rug had.’ Daar klinkt een oordeel in, wat 
ik goed begrijp, maar wellicht dat hier collega’s over zijn gestruikeld? 
 
Bijlage 3: Mysterie versie 1 
Mysterie opdracht 
Poncke Princen, deserteur, verrader, held of bewaker van mensenrechten 
 
Introductie  
Na de Tweede Wereldoorlog werd Indonesië, toenmalig Nederlands-Indië, bevrijd door 
Engelse troepen. Ongeveer tegelijkertijd, op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta de 
onafhankelijkheid uit. Zij riepen nationalistische troepen op om ‘paraat te staan’. In het 
Indonesisch is dit Bersiap, deze periode ging de Nederlandse geschiedenis dan ook in als 
de Bersiap-periode. Voor Indonesië is dit juist de periode waarin werd gevochten tegen de 
bezetters (Japans of Nederlands, allebei in ieder geval niet Indonesisch) en staat deze 
bekend als Revolusi. In deze eerste periode na de overgave van Japan werden 
interneringskampen in stand gehouden om Nederlanders en Nederlandsgezinde Indonesiërs 
gevangen te houden. Deze keer om hen te beschermen tegen Nationalistische strijders. 
  
Al snel werden vanuit Nederland meer militairen gestuurd, terwijl Nederland zelf ook een 
bezetting van 5 jaar door Nazi-Duitsland achter de rug had. Dit gaf wel aan hoe belangrijk de 
regering in Den Haag het behouden van de kolonie vond. Er waren verschillende groepen 
mensen die naar Indonesië werden uitgezonden. Allereerst de vrijwilligers, zij hadden zich in 
1945-46 meestal zelf aangemeld om te vechten voor het behoud van de kolonie. Een 
tweede groep werd vervolgens, doordat er meer soldaten nodig waren, gerekruteerd door 
middel van de invoering van de dienstplicht. Hierdoor kwam een grote groep jonge mannen 
beschikbaar die uitgezonden kon worden. De hoofdpersoon van deze opdracht werd echter 
niet direct uitgezonden. Poncke Princen was namelijk niet van plan om naar Indonesië af te 
reizen. 

 
De opdracht 
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Jullie werken in drie- of viertallen samen. Als groep zijn jullie een douanier bij de 
Marechaussee in 1995. Jullie hebben de opdracht om een visumaanvraag te beoordelen van 
Poncke Princen. Voordat jullie kunnen beslissen over de aanvraag moeten jullie gedegen 
onderzoek doen naar zijn geschiedenis. Hierbij zijn de volgende punten belangrijk: 

- Lees en bekijk de introductie en alle bronnen goed door 
- Organiseer de bronnen zodat jullie zelf het besluit goed kunnen beargumenteren 
- Overleg met elkaar zodat duidelijk wordt welke argumenten jullie belangrijk vinden 

en vervolgens een besluit te kunnen nemen. 
- Bekijk de bronnen kritisch. Kijk dus ook naar de makers van de bron en wat zij daar 

misschien mee willen bereiken. Zijn de bronnen betrouwbaar om te gebruiken in 
jullie besluit? 

 
Succes! 
 
 
 
 
 
Mag Poncke Princen102 Nederland in? 
 
Klas:  …………………………………………………… 
Namen: …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
  ……………………………………………………. 
 

1. Mag Poncke Princen Nederland binnenkomen met een visum in 1995? 

 Ja / Nee 
 

2. Noem de redenen die het zwaarst wogen bij jullie besluit, gebruik de bronnen 
hierbij. 

…………………………………………………………………………………......………………………………………………………
…………………………………......………………………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………......…………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

3. Een andere uitkomst zou ook mogelijk zijn, wat zouden redenen hiervoor kunnen 
zijn? Gebruik ook weer de bronnen bij het beantwoorden van de vraag.  

...…………………………………………………………………………………......……………………………………………………
……………………………………......………………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…
………………………......……………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

 
102 Bron afbeelding 1: https://alchetron.com/Poncke-Princen 

Afbeelding 1: Poncke Princen 
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4. Welke perspectieven zijn zichtbaar in de beschikbare bronnen? Benoem er zoveel 
mogelijk. 

...…………………………………………………………………………………......……………………………………………………
……………………………………......………………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…
………………………......……………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

5. Beschrijf waarom het bezoek van koning Willem-Alexander in maart 2020 veel ophef 
veroorzaakte. Verwerk het Nederlandse en het Indonesische perspectief in jullie 
antwoord. 

………………………………………………………………………………………......………………………………………………...
...…………………………………………………………………………………......……………………………………………………
……………………………………......………………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..… 
 
 
 
 

De bronnen 
 
Bron 1  
“Het was heel tegenstrijdig voor ons. Wij moesten over de 80-jarige oorlog leren 
(Nederlandse opstand) van 1568 tot en met 1648. Daarbij moesten wij dan het 
Wilhelmus kennen. Tot in den dood, den vaderland getrouwe. Voor ons was dit lied 
een goed voorbeeld om tegen de Hollanders te strijden, zoals de Hollanders vroeger 
de Spanjaarden uit hun vaderland hadden verdreven. Wij wilden ook baas in eigen 
huis zijn net zoals dat Spanje Holland niet meer mocht koloniseren.”  
 
Roeslan Abdulgani, jeugdvrijheidsstrijder, uit 
documentaire Indonesia Merdeka! (1976)  
  
Bron 2  
Hatta: “Uit de Nederlandse leerboekjes leerde wij alleen maar dat alles dat bruin was 
vies was (red. en alles dat blank was niet). Dit was geen prettige tijd.”  
Kiers: “Terwijl de Nederlanders dachten dat ze zoveel goeds deden vóór de 
oorlog zoals onderwijs invoeren.”  
Hatta: Ja dat klopt wel, maar dat beeld werd niet gedeeld door de inlanders. Wij 
leerden door dat onderwijs juist ook dat Nederlanders een lange geschiedenis was 
die alleen maar gericht was op eigen belang. Dat was bij de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie zo, en nog steeds bij de invoering van het Cultuurstelsel. Allemaal eigen 
belang, dus zij kwamen echt niet naar Indonesië om goeds te doen. Vroeger niet en 
vlak voor de onafhankelijkheid ook niet. 
 
Mohamad Hatta en Roelof Kiers, oud-premier en vice-president Indonesië en 
documentairemaker, uit documentaire Indonesia Merdeka! (1976)  
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Bron 3  
Het machtsvacuüm was erg moeilijk. Daardoor was iedereen ongeorganiseerd en 
deed iedereen maar wat. Dit waren ook vrienden van mij, dit was erg moeilijk om te 
zien. Ik heb geholpen om ze te ontwapenen. Er moest een leiding komen, dan 
konden wij daadwerkelijk iets betekenen voor een onafhankelijk Indonesië. 
 
Abdul Haris Nasution, commandant van siliwangi divisie, uit documentaire Indonesia 
Merdeka! (1976). Over de periode na de proclamatie van Soekarno en Hatta op 17 
augustus 1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron 4 

 
Afbeelding 2: Kaart van Indonesië na 1963 

 
 Bron 5 

Geachte heer Vermeulen, 
Zeer verontwaardigd en boos was ik toen mijn dochter Wendy met de vraag kwam 
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of Indonesia in het jaar 1949 onafhankelijk werd. Zij had mij deze laten lezen uit het 
hierboven genoemde geschiedenisboek (methode Chronoscoop red.). Tijdens het 
lezen van het hoofdstuk constateerde ik veel onwaarheden. Bovendien stond er 
niets in over de beruchte, zogenaamde, politionele acties uit 1947/1949. 
Ik wil u helpen herinneren dat uw koningin op 17 augustus 1995 op uitnodiging van 
onze president de vijftig jaar Merdeka heeft bijgewoond. De term Nederlandse 
kolonie is ook niet op zijn plaats, dit moet bezetting zijn. Deze bezetting heeft 350 
jaar geduurd. 
Hiermee protesteer ik nadrukkelijk dat mijn dochter Wendy dit hoofdstuk moet 
leren! 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wacht met belangstelling 
op uw antwoord. 
Hoogachtend, 
Pondaag J. M. 
 
Jeffry Pondaag, voorzitter van stichting yayasan K.U.K.B. (staan Indonesische 
burgerslachtoffers van oorlogsmisdaden tijdens koloniale tijd bij en willen erkenning 
van 1945 als jaar van onafhankelijkheid van Indonesië), Een brief aan de directeur 
van de school van zijn dochter in 1998. (bron: https://historibersama.com/2155-2/)  
 
Bron 6 
“Dit is een steek in de rug van onze Indische Nederlanders, Nederlanders en 
Molukkers. Want die hebben op een gegeven moment alles gedaan. Die Indonesiërs 
zijn helemaal niet bezig met die oorlog. Die is geweest. Maar wat doen de 
Nederlanders, die trekken de beerput open. Hoe kan jij nou een oorlog evalueren als 
je niet met je poten in de modder hebt gestaan, zoals wij.” Vervolgens laat meneer 
Bruininga een soort altaartje zien in zijn huis met gevallen kameraden. Hij somt de 
leeftijden op van de overleden soldaten. Meneer Bruininga besluit dat de medailles 
die hij voor zijn dienst heeft gekregen niets meer waard zijn en smijt deze 
demonstratief op de grond. 
 
John Bruininga, oud-militair aan Nederlandse kant tijdens de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd. Reactie op de excuses van koning Willem-Alexander in 
maart 2020. (bron: https://nos.nl/nieuwsuur/video/2326629-indie-veteraan-gooit-
koninklijke-onderscheiding-weg-excuses-zijn-steek-in-de-rug.html)  
 
Bron 7 
Geachte heer W, 
Mijn dochter heeft laatst moeten studeren voor een proefwerk over Indonesië. Hier 
vroeg zij heel schuchter aan mijn vrouw over hoe het toch kon dat papa vrijwillig als 
officier naar Indonesië was gegaan. Vooral omdat dit na de bezetting was geweest 
(ik heb twee jaar vastgezeten in Duitsland) en zij vervolgens net zulke misdaden als 
tijdens de Holocaust en in Vietnam, die ze op tv had gezien, hadden gepleegd. Het is 
sowieso een vreemde mengelmoes van zaken die geleerd moet worden over 
Indonesië, van 1595-1900 over de archipel en vervolgens 1900-1949. Daarnaast 
kwam nog de binnenlandse en wereldpolitiek en een sociale visie met koloniale 
uitbuiting en onderdrukking door de Nederlanders. Er is namelijk ook een andere 
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kant die dan onderbelicht blijft. De onwaarheid dat de republikeinen als verdrukte 
helden werden gesteund door de hele bevolking kwam boven op de leugen dat zij 
voor het welzijn van het volk en een democratie waren. Bij de bespreking van 
militaire gebeurtenissen wordt alleen over de zuivering op Celebes gesproken, dat 
dit door één KNIL-eenheid gebeurde, die van kapitein Westerling, wordt opeens niet 
vernoemd. Wij moesten regelmatig bescherming bieden aan vrouwen en kinderen 
van inheemse afkomst omdat de TNI constant aan het roven en moorden was. Ook 
hebben wij veel burgers van medische hulp, van eten en van kleding voorzien. U 
bent er waarschijnlijk nooit geweest, wat weet u van de concentratiekampen waar 
alle Nederlanders hebben gezeten? Sommige vrouwen en kinderen zaten in zulke 
kampen tot in 1949. Jullie moeten als school goed nadenken over de gevolgen die dit 
zeer tendentieuze en onware onderwijs over Indonesië kunnen opleveren. Ik heb 
teveel van de soldaten die er ook waren gekend om dit langs mij heen te laten gaan, 
vandaar dat ik u schrijf. Ik eis daarom een rectificatie aan de leerlingen. 
 
Gerard van der Lee, tweede luitenant van de Koninklijke Landmacht vanaf 1948 in 
Indonesië. Delen uit een brief aan de schooldirecteur van zijn dochter uit 1979. 
(bron: https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/historie-nl-leger/171-
opinieartikelen/609-zijn-onze-indieveteranen-oorlogsmisdadigers-een-verhaal-van-
gerard-van-der-lee) 
Bron 8 

 
 
Propagandaposter uit Nederland. (bron: 
https://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/5b78696e-025a-11e7-904b-
d89d6717b464/media/728b4713-c363-8cc9-f88e-
eaf88c471e78?mode=detail&view=horizontal&q=indonesie&rows=1&page=48&fq%
5B%5D=search_s_geonameid:%22Nederland%22)  
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Bron 9 
Op 2 juni 1969 presenteert minister-president De Jong de Excessennota, met naast 
zich de in Indonesië geboren Fasseur als secondant. De nog jonge Fasseur gebruikt in 
een oorspronkelijke versie van het rapport de term oorlogsmisdaden in de 
conclusies. Ook stelt hij nadrukkelijk dat het rapport lang niet volledig is. Met 
dergelijke constateringen is premier De Jong, die zelf adjudant van de minister van 
Oorlog was tijdens de eerste politionele actie, niet blij. Hij vreest voor woeste 
reacties van veteranen, maar ook voor de politieke verantwoordelijkheid voor de 
massamoorden. De term ‘oorlogsmisdaden’ vervangt hij door ‘excessen’ en in de 
eindversie van de Excessennota staat nu dat deze ‘een voldoende indruk geeft over 
aard en omvang van de excessen’. De ‘krijgsmacht als geheel’ had zich ‘in Indonesië 
correct gedragen’, waarbij van ‘systematische wreedheid’ geen sprake was. 
De dag erna haalt de nota de voorpagina’s van alle grote Nederlandse kranten en 
ook in de daaropvolgende weken blijft de aandacht in de media voor ‘de excessen’ 
groot. 
 
Maurice Swirc, onderzoeksjournalist voor de Groene Amsterdammer, NRC en de 
Volkskrant. Delen uit het artikel over rapportages van excessen tijdens de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd ten tijde van de oorlog en ten tijde van de 
excessennota 
(bron: https://www.groene.nl/artikel/de-sneeuwbal-rolt-dan-verder) 
 
Bron 10 
Hoewel ik de Nederlandse interesse in het land dat ze voorheen bezetten wel kan 
begrijpen, vraag ik me af: wat maakt Nederland tot een interessante zakenpartner 
voor Indonesië? Vooral omdat mijn medeburgers Indonesië blijven vernederen? 
Nederland weigert tot op de dag van vandaag de grondwet van 1945 te respecteren, 
aangezien mijn regering juridisch nog steeds vasthoudt aan 1949 als het jaar waarin 
Indonesië onafhankelijk werd. De Nederlandse ambassade in Jakarta is eigenlijk 
illegaal omdat het in strijd is met de grondwettelijke principes van Indonesië. 
 
In 1995 bracht ook de moeder van Willem-Alexanders, toen koningin Beatrix, een 
staatsbezoek aan Indonesië. Ze arriveerde opzettelijk vier dagen na 17 augustus 
omdat Nederlandse veteranen problemen hadden met de onafhankelijkheidsviering. 
Het respecteren van oorlogsveteranen leek belangrijker dan het respecteren van een 
hele natie. 
 
Marjolein van Pagee (Nederlandse historica) voorafgaand een handelsmissie met 
koning Willem-Alexander in maart 2020, in The Jakarta Post 2 maart 2020. (bron: 
https://historibersama.com/beware-of-dutch-king-colonial-wolf-in-sheeps-clothing-
the-jakarta-post/)  

 
Bron 11 
Dit jaar wordt het 75-jarig jubileum van de onafhankelijkheid herdacht door de 
bevolking van Indonesië. Het moet de aandacht hebben getrokken van de 
Nederlandse koning Willem Alexander die afgelopen maart een vierdaags 
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staatsbezoek aan Indonesië bracht. De koning heeft het bezoek opmerkelijk gemaakt 
door zijn excuses aan te bieden. Excuses waarvoor? 
De verontschuldiging betreft een periode van 5 jaar van 1945 tot 1949, een kleine 
momentopname van de hele tijdspanne van 350 jaar kolonialisme. Terwijl deze 
verontschuldiging in de Indonesische samenleving bijna onopgemerkt bleef, waren 
de reacties in Nederland overweldigend, vanuit vele lagen van de samenleving. Een 
gevoel van goedkeuring, opluchting, cynisme en woede waren allemaal aanwezig in 
de reacties. 
Interessant is dat de verontschuldiging voor een nieuw geluid zorgde in de 
Nederlandse samenleving, een geluid dat vermoedelijk eerder werd onderdrukt, dat 
de wreedheid van het kolonialisme erkent, en daarom moet daarvoor zijn 
verontschuldigingen worden aangeboden. Anderen, waaronder premier Rutte, zijn 
het niet eens met dit geluid, met als argument dat het nog verder weg is in het 
verleden en moeilijk te beoordelen is met de moraal van het heden. Zeker ook 
omdat er van Indonesische zijde geen vraag is om in het verleden te graven of voor 
een verontschuldiging. 
 
Bambang Soemarwoto, Artikel in The Jakarta Post over de historische relevantie van 
het jaar 2020 voor Indonesië. 
(bron: https://historibersama.com/2020-a-year-of-historical-significance-the-jakarta-
post/)  
 
Bron 12 
Voor zijn desertie was Poncke Princen ingedeeld bij de brigade van Spier. De 
luitenant-kolonel: 'Daar had hij al een bijzondere, weinig populaire naam. Hij had 
een ongebreidelde fantasie en geldingsdrang en hield zich bijzonder veel met de 
dames op. Nadat hij herhaaldelijk contact had gezocht met de buitenwacht, is hij via- 
via in contact gekomen met een afdeling van de TNI (het Indonesische leger) en daar 
heeft hij een afspraak mee gemaakt. Op een goede dag was hij verdwenen.’ 
Toen de speciale eenheden van Spier en Ulrici in augustus 1949 van de generale staf 
van het KNIL en de Koninklijke Landmacht het bevel kregen om deserteur Poncke 
Princen uit te schakelen, speelde prestige daarbij een grotere rol dan strategische 
overwegingen. Het einde van de vijandelijkheden was in zicht. Twee weken nadat 
het bevel was uitgevaardigd, zou een wapenstilstand ingaan die de 
soevereiniteitsoverdracht zou inluiden. Dat de naar de andere kant overgelopen 
Princen zoveel Nederlandse wapens buit had weten te maken, bleef de legerleiding 
echter een doorn in het oog. 
 
Joeri Boom en Paul Rubsaam, Delen uit artikel De princenjagers, in De Groene 
Amsterdammer nr. 33 16 augustus 1995, interview met oud-militairen luitenant J. H. 
C. Ulrici en kapitein T. H. Spier. (bron: https://www.groene.nl/artikel/de-
princenjagers)  
 
Bron 13 
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Artikel uit De Waarheid, 1 juli 1949. (bron: 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&facet
s%5Btype%5D%5B%5D=illustratie+met+onderschrift&facets%5Bspatial%5D%5B%5D
=Landelijk&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-
Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Verenigde+Sta
ten&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2205-06-
1945%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-
1949%22%29&query=princen&coll=ddd&redirect=true&page=2&identifier=ddd:010
851666:mpeg21:a0038&resultsidentifier=ddd:010851666:mpeg21:a0038&rowid=5)  
 
Bron 14 
“Achter het Nieuws" heeft gemeend er goed aan te doen de doctor in de psychologie 
de heer J. E. Hueting op het scherm te brengen. Hij vertelde uit eigen ervaring als 
pelotonscommandant, tijdens en tussen de politionele acties, over de wreedheden 
(oorlogsmisdaden) door de Nederlandse soldaten. Onder andere het martelen en 
doodschieten van krijgsgevangenen en burgers. Dat deze op zichzelf dieptreurige 
zaken zijn voorgekomen, behoeft niet te worden weersproken. Oorlog is een walglijk 
bedrijf, een oorlog, waarin geen gruwelen bedreven werden, is in de gehele historie 
van de mensheid nog nooit gevoerd en zal ook nooit gevoerd worden. Het beeld, dat 
de heer Hueting echter heeft afgeschilderd van de Nederlandse soldaat in Indonesië 
in de jaren 1946/50, zonder daarvan de achtergronden te geven, is vals en 
onrechtvaardig. Niet alleen ten opzichte van de nabestaanden van de in Indonesië 
gesneuvelden, maar ook ten opzichte van alle tweehonderdduizend Nederlandse 
soldaten, die, zonder het te ambiëren, de beste jaren van hun leven (achteraf bezien 
nutteloos) in Indonesië hebben gegeven. 
 
Delen uit artikel in de Telegraaf, door De leiding van de VARA-televisie-
actualiteitenrubriek (commentaar van de redactie van de Telegraaf op de Tv-
uitzending (17 januari) waarin Joop Hueting spreekt over de in zijn ogen begane 
oorlogsmisdaden), 21 januari 1969. (bron: 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=&cql%5B%5D=%28date+
_gte_+%2220-01-1969%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2222-01-
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1969%22%29&cql%5B%5D=ppn+any+%2841286956X+OR+40102895X+OR+8326752
88%29&facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&redirect=true&page=1&maxperpage=5
0&identifier=ddd:011196585:mpeg21:a0113&resultsidentifier=ddd:011196585:mpe
g21:a0113&rowid=26)  
 
Bron 15 
Nadat het Indonesische verzet in 1946 uit Soerabaja was verdreven, zag Soegito zijn 
familie jarenlang niet meer. In de strijd tegen de Nederlanders herinnert hij zich 
vooral de ongelijkheid in bewapening. Hij en zijn kameraden hadden geen andere 
keus dan een guerrillaoorlog te voeren. Ze probeerden de Nederlanders te 
weerstaan door bruggen te vernielen en wegen te blokkeren. Ze leefden erg 
primitief en sliepen regelmatig in de buitenlucht. Daarnaast kregen ze steun van de 
lokale bevolking, die hen soms onderdak bood en voor eten en drinken zorgde. 
 
Deel uit interview met meneer Soegito, voor Nationaal Comité 4 en 5 mei, december 
2016. 

 
Bron 16 
Voor hem was de ervaring in ‘Indië’ (Indonesië, red.) de tijd van zijn leven. Hij was de 
chauffeur van de ‘lintworm’, een militaire busdienst die was opgezet door de 
mariniers in Surabaya. Hij hoefde niet mee te doen aan patrouilles en doodde 
daarom nooit tegenstanders. Hij bracht zijn hele dienst door in het gebied van de 
stad dat werd bezet door het Nederlandse leger. De hechte vriendschappen met zijn 
mede-mariniers, de grappen die ze maakten en de gekke dingen die ze deden: dat 
zal hij nooit vergeten. 
 
Deel uit interview met meneer Drok, voor Nationaal Comité 4 en 5 mei, december 
2016. 
 
Bron 17 
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Louis de Visser was een communistisch politicus. De communistische partij zette zich 
in voor de onafhankelijkheid van Indonesië. (bron: https://koloniaal-
verleden.wixsite.com/propaganda-ned-indie)  
 
Bron 18 
Hij is kritisch voor de Nederlandse propaganda die hem als jonge man van slechts 
twintig jaar naar Indonesië stuurde. De kolonie werd hem beschreven als een land 
van melk en honing dat door de Japanners was verwoest en waar, na de Japanse 
capitulatie moorddadige bendes plunderden en de lokale bevolking terroriseerden. 
Het was zijn vaderlandslievende plicht, zoals Bruin toen geloofde, om de vrede en 
orde in Nederlands-Indië te herstellen. Dat het eigenlijk meer ging om het 
beschermen van de Nederlandse financiële belangen en dat het zijn hoofdtaak was 
om plantages en suikerfabrieken veilig te stellen, realiseerde hij zich pas later. Wat 
hij zich fysiek herinnert, is de angstaanjagende angst. Er waren vreselijke verhalen 
over wat Indonesische ‘pemuda's’ zouden doen tegen Nederlandse soldaten als ze 
eenmaal waren gepakt. 
 
Deel uit interview met Bram Bruin, voor Nationaal Comité 4 en 5 mei, december 
2016. 

 
Bron 19 
In december 1948, tijdens de tweede “politie-actie” (tweede agressie in Indonesië), 
kregen de Nederlandse mariniers het bevel om het gebied ten westen van Surabaya 
te zuiveren van ‘opstandelingen’. Vlakbij het vissersdorp Glondong, waar militairen 
landden, ontmoet ik de bejaarde Saeran (1919), die zich de landing nog goed 
herinnert. Terwijl ze blindelings schoten, kwamen de mariniers aan land in de nacht 
van 18 december. Op dat moment bewaakte Saeran het strand en werd hij geraakt 
door een kogel in zijn hoofd. In paniek rende hij naar zijn huis om zich onder het bed 
te verstoppen waar de mariniers hem later vonden. Ze verzorgden zijn wond. Het 
litteken op zijn voorhoofd is nog steeds zichtbaar. 
 
Deel uit interview met meneer Saeran, voor Nationaal Comité 4 en 5 mei, december 
2016. 
 
Bron 20 
Niet ver van Glondong ontmoet ik meneer Ngalimoen (1926). Op het moment van de 
landing op het strand bij Glondong bevond hij zich in Babat, een stadje een paar 
kilometer landinwaarts. Hij was lid geworden van de TNI (Indonesian National Army) 
maar had tot dan toe nooit een vuurgevecht meegemaakt. Hij zegt dat hij doodsbang 
was. Toen Ngalimoen en zijn medestrijders in de maand na de landing eindelijk een 
marinepost aanvielen, mislukte hun actie. Gedemotiveerd trokken ze zich terug en 
schuilden in de jungle. 
 
Deel uit interview met meneer Ngalimoen, voor Nationaal Comité 4 en 5 mei, 
december 2016. 
 
Bron 21 
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Vertaling: Gebruik bamboesperen om indringers af te weren, “vriend”. Pamflet 
tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. (bron: 
https://nurdayat.wordpress.com/2008/08/17/poster-penyulut-semangat-juang/)  

 
Bron 22 
Onder Soekarno 
Na het einde van de oorlog besloot Poncke zijn carrière als politicus te beginnen. In 
1956 werd hij verkozen tot lid van het Indonesische parlement. Hij werd een 
politicus die altijd erg kritisch was naar de regering van Soekarno en het 
Indonesische leger, die in die tijd erg dominant waren. Poncke voelde dat de 
Indonesische democratie in gevaar was. 
 
Onder Soeharto 
Toen Soeharto aan de macht was, stopte Poncke niet met zijn kritische houding. Zijn 
eerste actie onder de Soeharto-regering was de onthulling van het communistische 
bloedbad in Purwodadi op Midden-Java. Hij kreeg de informatie over de 
massamoorden van een plaatselijke katholieke priester waarbij de plaatselijke militie 
een bekentenis had afgelegd. Mamik, de naam van die lokale militie, gaf toe dat hij 
slechts in één nacht ongeveer 50 lokale leden van de Indonesische Communistische 
Partij (PKI) had vermoord. 
 
Tijdens de Soeharto-regering trok Poncke zich nooit ook maar één stap terug om 
kritisch te blijven tegen machtsmisbruik. Hij pleitte altijd voor de mensen die tegen 
Soeharto waren. Nadat hij in 1967 uit de gevangenis van Soeharto was vrijgelaten, 
steunde hij veel activisten, waaronder de Oost-Timorese bevrijdingsbeweging. Op 22 
februari 2002 stierf hij in vrede en veel Indonesische activisten herdenken hem als 
een verdediger van de mensenrechten, een echte vrijheidsstrijder. 
 
Delen uit een speech van Bonnie Triyana, hoofdredacteur van Historia een 
Indonesisch historisch tijdschrift en Indonesisch historicus, op 13 september 2018. 
(bron: https://historibersama.com/bonnie-triyana-from-multatuli-to-poncke-
princen/)  

 
Bijlage 4: Docentenhandleiding versie 1 
Docentenhandleiding  
 
Mysterie Mag Poncke Princen het land in? 
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Introductie 
De opdracht staat in het mysterie voorafgaand aan de bronnen. Benadruk nogmaals dat 
samenwerken, discussiëren en een overzicht en ordening maken van de bronnen erg 
handig kan zijn bij het oplossen van het mysterie. Tegelijkertijd is het belangrijk om te 
zeggen dat er meerdere goede antwoorden zijn. 
Begin met een introducerend verhaal over Poncke Princen uit bron 1 in deze 
docentenhandleiding. Dit interview over zijn autobiografie is een handig startpunt voor de 
leerlingen. Dit kan ook aan de leerlingen gegeven worden als extra bron, maar dit maakt het 
mysterie wel extra veel leeswerk. 
Maak van de introductie een levendig verhaal voor een goede start van dit mysterie.  
 
Bespreking 
Bij de bespreking van de opdracht is het belangrijk om terug te komen op de meerdere 
perspectieven van de strijdende partijen, en ook de perspectieven uit de verschillende 
periodes van de bronnen te bespreken. Dit mysterie heeft grofweg drie doelen, in de 
bespreking is het van belang om te achterhalen of deze zijn behaald.  
 

- Leerlingen leren ‘tijd’ te ervaren. Hoe verandert tijd perspectieven en de 
geschiedenis van een gebeurtenis bijvoorbeeld. 

- Leerlingen leren het nut van meer en variërende kennis te gebruiken. Bijvoorbeeld in 
het multiperspectief benaderen van een gebeurtenis of zelfs de geschiedenis als 
concept zien. 

- Leerlingen leren een aantal onderzoeksvaardigheden. Bijvoorbeeld het wegen van 
argumenten en daarover in discussie gaan om gezamenlijk tot een conclusie te 
komen. 

 
Bron 1 
Dit zijn delen uit een interview met Poncke Princen op 29 juli 1995 in de Volkskrant door 
Marianne Boissevain.103 
 
'Ik kom uit een gezin waar ze altijd al tegen oorlog waren',  
steekt hij van wal in het kantoortje van zijn Instituut voor  
de Verdediging van de Rechten van de Mens in Jakarta.  
'Maar de Tweede Wereldoorlog brak uit, en de Duitsers deden  
de meest onmenselijke dingen in de concentratiekampen. Ik was 
toen een jaar of zeventien, achttien en ik dacht: ik moet in het 
verzet.' Poncke Princen verliet de priesteropleiding. Via België  
wilde hij naar Engeland zien te komen. 
'Maar bij de grens werd ik aangehouden door een stel Duitsers die vroegen waar ik heen 
ging.’ Dat was het einde van Princen's verzetsavontuur. Op 'hulp aan de vijand' stond de 
doodstraf, maar hij kwam ervan af met een gevangenisstraf die zou duren totdat hij in 1945 
door de Amerikanen werd bevrijd. 
 

 
103 Bron krantenartikel (ook te vinden op Nexis Uni): https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/elke-
keer-moet-je-een-keuze-maken-een-moeilijke-keuze-poncke-princen-vertelt-het-verhaal-van-zijn-strijdbaar-
leven~b3691219/  
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Princen’s tijd als Nederlands militair 
Princen werd opgeroepen voor militaire dienst. Het drong al snel tot de soldaten door dat ze 
naar Indië (Indonesië, red.) zouden moeten om tegen de nationalisten te vechten. 'Ik zei als 
we daarvoor naar Indië (Indonesië, red.) worden gestuurd, dan doe ik niet mee. Wij kunnen 
daar toch niet hetzelfde gaan doen als de Duitsers hier hebben gedaan?' 
Samen met een vriendinnetje trok Princen naar Frankrijk. ‘Toen er bericht kwam dat mijn 
moeder ernstig ziek was, besloot ik terug te gaan naar Nederland. Bij de grens werd ik 
natuurlijk aangehouden, want ik had mijn wapenuitrusting en alles gewoon bij me. Ik zei: 
zoekt u niet verder, ik ben inderdaad een deserteur. Toen werd ik gelijk doorgestuurd naar 
het Depot Nazending Indonesie.' 
Princen mocht nog afscheid nemen van zijn moeder en werd met zijn lotgenoten op de boot 
gezet. 'Ik zat aan boord met Piet van Staveren, die was net zo hard tegen als ik. Die zei: 
zodra het kan, loop ik over. En dat heeft hij ook gedaan. In totaal zijn er een stuk of 26 
Nederlanders geweest die die stap hebben gezet.' 
Als lid van de Hupva (Eerste-Hulpverbandplaatsafdeling) nam Princen zelf in 1947 nog deel 
aan de Eerste Politionele Actie, waarna hij alsnog tot vier maanden werd veroordeeld voor 
zijn desertie in 1946. In de gevangenis, en in de maanden erna, groeide hij toe naar het 
besluit dat zijn leven voorgoed zou veranderen. 
 
Poncke de deserteur 
Eind september 1948 besloot soldaat Princen niet terug te keren van weekendverlof. 'Ik 
koos de kant van Indonesië. Daarvoor kon ik doodgeschoten worden, opgehangen, 
gevierendeeld, pik afgesneden, wat dan ook. Dat wist ik wel, dat ik me daaraan blootstelde. 
Want die Indonesiërs zouden mij niet prima gaan behandelen.' 
Doodgeschoten werd hij niet, maar Princen werd door de argwanende nationalisten wel 
langdurig verhoord en gevangen gehouden. Uiteindelijk mocht hij zich aansluiten bij de 
Siliwangi-divisie van generaal Nasution, die de Lange Mars naar West-Java ondernam. 
'De eerste tijd deed ik niet veel anders dan meelopen met mijn eenheid. Als er op ons 
geschoten werd, schoot ik natuurlijk wel terug. Daarbij kunnen best doden zijn gevallen, dat 
weet je nooit in een oorlog. Maar het is niet waar dat ik twaalf Nederlanders gruwelijk heb 
laten verminken en vermoorden, zoals wel van mij wordt beweerd. Daar had ik nooit in 
koelen bloede bij kunnen staan. Gelukkig heeft Wiecher Hulst aan de hand van een oud 
kranteknipsel kunnen aantonen dat ik op die dag nooit op die plaats kon zijn geweest. Ik wil 
toch niet voor een beest worden versleten, al is het ieders goed recht het niet eens te zijn 
met wat ik heb gedaan. 
Wat ik wel gedaan heb, dat is wapens roven van de Nederlanders. Want onze jongens 
hadden niks, geen wapens en geen training ook, die konden niets beginnen. Je moest 
gewoon wel iets doen als je ze zo zag hannesen. We hebben toen een stel Nederlandse 
soldaten overvallen.’ 'Plaats rust', riep ik, 'geweer aan voet'. ‘En jawel hoor: als je een 
militair een bevel geeft, dan wordt dat ook opgevolgd. Zo konden onze jongens al hun 
geweren afpakken. Je had er natuurlijk wel moed voor nodig om zoiets te doen, maar 
moeilijk was het echt niet.' 
De Nederlandse commandant voor West-Java wilde tot elke prijs een einde maken aan de 
wapenroven door Princen en 'zijn jongens'. In augustus 1949, vlak voordat de 
wapenstilstand zou ingaan, werd Princen's hoofdkwartier aangevallen. Princen's 
Indonesische vrouw werd gedood. Princen zelf raakte gewond, maar wist te ontkomen. 
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De jaren na de onafhankelijkheid van Indonesië 
Hoe vlot hij het verhaal van zijn leven ook kan opdreunen, over de eerste jaren na de 
bevrijding blijft hij wat onduidelijk. Hij haspelt jaartallen door elkaar en pakt de draad pas 
weer op bij de verkiezingen van 1955. Ook in zijn boek maakt hij niet veel woorden vuil aan 
die periode: hij werkte bij de Indonesische immigratiedienst, waar hij was belast met het 
uitwijzen van ongewenste Nederlanders. 'Mijn baan wekte in Nederland grote 
verontwaardiging op', schrijft hij. 
In 1955 komt Poncke Princen in het Indonesische parlement. Hij wordt daarin niet gekozen, 
maar door het kabinet benoemd in het kader van een speciale regeling voor de 
minderheden (Europeanen, Arabieren en Chinezen). 'In het parlement kreeg ik 
moeilijkheden, omdat ik eigenlijk altijd de kant koos van de buitengewesten. Die klaagden 
dat hun belastingcenten allemaal op Java werden uitgegeven, en met die klacht was ik het 
wel eens. 
Dus toen er opstanden uitbraken, vond ik het moeilijk het neerslaan daarvan te steunen. 
Dat viel natuurlijk niet in goede aarde bij de leider van de strijdkrachten, generaal Nasution. 
Die had mijn benoeming in het parlement nog gesteund, maar nu ondertekende hij 
persoonlijk enkele arrestatiebevelen tegen mij. 
En zo ben ik onder Soekarno opnieuw in de gevangenis beland. In 1962 ben ik opnieuw 
opgepakt, ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom. 
En toen kwam Soeharto, en die heeft me doodleuk nog een jaar in de gevangenis laten 
zitten. Pas in 1966 kwam ik vrij. En die Soeharto leek me toch eerst nogal een goeie, want in 
1967 beloofde hij in een toespraak dat er nu ernst zou worden gemaakt met de 
mensenrechten, en wat al niet meer.' 
 
Strijd voor mensenrechten 
Maar Soeharto maakte geen ernst met de mensenrechten, en in 1970 richtte Princen samen 
met een stel Indonesische vrienden het Instituut voor de Verdediging van de Rechten van de 
Mens op. 
'In 1972 raakte ik betrokken bij de studentenprotesten tegen het geldverslindende pretpark 
dat Ibu Tien, de echtgenote van Soeharto, liet aanleggen en ik werd dus weer gevangen 
gezet. En in '74 ben ik weer gearresteerd, vanwege de protesten tegen de Japanse 
investeringen toen premier Tanaka hier op bezoek zou komen.’ 
 
Oost-Timor en reacties op zijn strijd 
‘En dan krijg je het geval van Oost-Timor, die moordpartijen daar. Ik krijg daarover 
rapporten binnen en ik vraag de regering: is dat waar? En als het waar is, waarom doen jullie 
dan niets tegen de mensen die dat gedaan hebben? Zo is er elke keer weer iets nieuws.' 
Al vertellend heeft hij zich uitgestrekt op het rustbed in zijn kleine, donkere werkkamer. 
'Elke keer moet je een keuze maken, een moeilijke keuze.' 
Poncke Princen heeft zijn keuzen gemaakt en de prijs betaald. Daarover zal hij zich niet 
beklagen, noch zich erop beroemen. ‘Iedereen mag ervan denken wat hij wil.’ 
De meningen zijn scherp verdeeld. Er zijn nog altijd Nederlanders die zijn bloed wel kunnen 
drinken. 
Rolstoel of niet, de regering van zijn 'eigen' Indonesië houdt de mensenrechtenactivist nog 
altijd achterdochtig in de gaten. Maar Princen heeft er ook oprechte bewonderaars. Zoals 
die geschiedenisstudenten aan de Universiteit van Indonesië, die je ongevraagd vertellen 
dat hij een held is die altijd aan de goede kant staat, eerst voor de Indonesische 
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onafhankelijkheid, en later voor de mensenrechten. 'Hij is geboren om te strijden', zeggen 
ze vol ontzag. 
'Poncke is een held, een grotere en grootsere held dan die Nederlandse veteranen', zegt de 
vroegere hoofdredacteur van het verboden weekblad Tempo, Goenawan Mohamad. 'Maar 
hij is geen heilige, dat is voor ons juist zo inspirerend. Als hij een heilige was, waren we gauw 
over hem uitgepraat, maar dat is hij niet. We hebben te maken met een grote geest, dat is 
op zichzelf gedenkwaardig.'  
 
Bijlage 5: Mysterie versie 2, aanpassingen zijn blauw gearceerd 
Mysterie opdracht 
Poncke Princen, deserteur, verrader, held of bewaker van mensenrechten 
 
Introductie 
Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan, daarmee was de Tweede Wereldoorlog afgelopen. 
Twee dagen later, op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta de Republiek Indonesië 
uit. Dit deden zij onder druk van jonge nationalistische vrijheidsstrijders (pemoeda’s). Deze 
periode ging de Nederlandse geschiedenis in als de Bersiap-periode (Bersiap betekent ‘sta 
paraat’). Voor Indonesië is dit de periode waarin werd gevochten tegen de bezetters en 
staat deze bekend als Revolusi. In deze eerste periode na de overgave van Japan waren de 
Indonesische nationalistische troepen van plan om hun eigen land onder Indonesisch 
bestuur te krijgen. Die eerste periode was er een van chaos zonder duidelijk was wie precies 
de leiding had. Veel mensen die volgens die pemoeda’s een bedreiging voor Indonesië 
waren werden gevangengezet, verjaagd of vermoord. Dit geweld was vooral gericht tegen 
(Indische) Nederlanders, Molukkers, Chinezen en andere Nederlandsgezinde Indonesiërs. 
Die pemoeda’s wilden dus vooral een eigen land vormen en niet meer bij het Nederlandse 
Koninkrijk horen. De status van eigendom was hen al eeuwenlang opgelegd door de 
koloniale overheersing vanuit Nederland. 
 
Al snel na de bevrijding van Nederland werden de eerste soldaten per schip naar Indonesië 
gestuurd. Dit gaf wel aan hoe belangrijk de regering in Den Haag het behouden van de 
kolonie vond. Er waren verschillende groepen mensen die naar Indonesië werden 
uitgezonden. Allereerst de vrijwilligers, zij hadden zich in 1945-46 meestal zelf aangemeld 
om te vechten voor het behoud van de kolonie. Een tweede groep werd vervolgens, doordat 
er meer soldaten nodig waren, gerekruteerd door middel van de invoering van de 
dienstplicht. Hierdoor kwam een grote groep jonge mannen beschikbaar die uitgezonden 
kon worden. De hoofdpersoon van deze opdracht werd echter niet direct uitgezonden. 
Poncke Princen was namelijk niet van plan om naar Indonesië af te reizen en deel te nemen 
aan een nieuwe bezettende koloniale oorlog. 

 
De opdracht 
 
Jullie werken in drie- of viertallen samen. Als groep zijn jullie een douanier bij de 
Nederlandse Marechaussee in 1995. Jullie hebben de opdracht om een visumaanvraag te 
beoordelen van Poncke Princen. Voordat jullie kunnen beslissen over de aanvraag moeten 
jullie gedegen onderzoek doen naar zijn geschiedenis. Hierbij zijn de volgende punten 
belangrijk: 

- Lees en bekijk de introductie en alle bronnen goed door 
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- Organiseer de bronnen zodat jullie zelf het besluit goed kunnen beargumenteren 
- Overleg met elkaar zodat duidelijk wordt welke argumenten jullie belangrijk vinden 

en vervolgens een besluit te kunnen nemen. 
- Bekijk de bronnen kritisch. Kijk dus ook naar de makers van de bron en wat zij daar 

misschien mee willen bereiken. Zijn de bronnen betrouwbaar om te gebruiken in 
jullie besluit? 

 
Succes! 
Mag Poncke Princen104 Nederland in? 
 
Klas:  …………………………………………………… 
Namen: …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
  

6. Bedenk eerst hoe de situatie voor jullie als douanier geweest zou zijn in 1995. Noem 
drie verschillen met betrekking tot het heden die jullie onderzoekswerk naar de 
situatie van Poncke Princen kan beïnvloeden.  

…………………………………………………………………………………......………………………………………………………
…………………………………......………………………………………………………………………………………......………… 

7. Mag Poncke Princen Nederland binnenkomen met een visum in 1995? 

 Ja / Nee 
8. Noem de redenen die het zwaarst wogen bij jullie besluit, gebruik de bronnen 

hierbij. 

…………………………………………………………………………………......………………………………………………………
…………………………………......………………………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………......…………………………………………………………………………………………………..……………… 

9. Een andere uitkomst zou ook mogelijk zijn, bijvoorbeeld als jullie de visumaanvraag 
in een eerdere (rond 1960) of latere (rond 2020) periode hadden behandeld. 
Beschrijf waarom dat zo zou kunnen zijn, gebruik ook weer de bronnen bij het 
beantwoorden van de vraag.  

...…………………………………………………………………………………......……………………………………………………
……………………………………......………………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…
………………………......……………………………………………………………………………..…………………………………. 

10. Welke perspectieven (ook door de tijd heen) zijn zichtbaar in de beschikbare 
bronnen? Benoem er zoveel mogelijk. 

...…………………………………………………………………………………......……………………………………………………
……………………………………......………………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…
………………………......……………………………………………………………………………..…………………………………. 

 
104 Bron afbeelding 1: https://alchetron.com/Poncke-Princen 

Afbeelding 3: Poncke Princen 
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11. Beschrijf waarom het bezoek van koning Willem-Alexander in maart 2020 veel ophef 
veroorzaakte. Verwerk het Nederlandse en het Indonesische perspectief in jullie 
antwoord. 

………………………………………………………………………………………......………………………………………………...
...…………………………………………………………………………………......……………………………………………………
……………………………………......………………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..… 

De bronnen 
 
Bron 1  
“Het was heel tegenstrijdig voor ons. Wij moesten over de 80-jarige oorlog leren 
(Nederlandse opstand) van 1568 tot en met 1648. Daarbij moesten wij dan het 
Wilhelmus kennen. Tot in den dood, den vaderland getrouwe. Voor ons was dit lied 
een goed voorbeeld om tegen de Hollanders te strijden, zoals de Hollanders vroeger 
de Spanjaarden uit hun vaderland hadden verdreven. Wij wilden ook baas in eigen 
huis zijn net zoals dat Spanje Holland niet meer mocht koloniseren.”  
 
Roeslan Abdulgani, jeugdvrijheidsstrijder, uit 
documentaire Indonesia Merdeka! (1976)  
  
Bron 2  
Hatta: “Uit de Nederlandse leerboekjes leerde wij alleen maar dat alles dat bruin was 
vies was (red. en alles dat blank was niet). Dit was geen prettige tijd.”  
Kiers: “Terwijl de Nederlanders dachten dat ze zoveel goeds deden vóór de 
oorlog zoals onderwijs invoeren.”  
Hatta: Ja dat klopt wel, maar dat beeld werd niet gedeeld door de inlanders. Wij 
leerden door dat onderwijs juist ook dat Nederlanders een lange geschiedenis was 
die alleen maar gericht was op eigen belang. Dat was bij de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie zo, en nog steeds bij de invoering van het Cultuurstelsel. Allemaal eigen 
belang, dus zij kwamen echt niet naar Indonesië om goeds te doen. Vroeger niet en 
vlak voor de onafhankelijkheid ook niet. 
 
Mohamad Hatta en Roelof Kiers, oud-premier en vice-president Indonesië en 
documentairemaker, uit documentaire Indonesia Merdeka! (1976)  
  
Bron 3  
Het machtsvacuüm was erg moeilijk. Daardoor was iedereen ongeorganiseerd en 
deed iedereen maar wat. Dit waren ook vrienden van mij, dit was erg moeilijk om te 
zien. Ik heb geholpen om ze te ontwapenen. Er moest een leiding komen, dan 
konden wij daadwerkelijk iets betekenen voor een onafhankelijk Indonesië. 
 
Abdul Haris Nasution, commandant van siliwangi divisie, uit documentaire Indonesia 
Merdeka! (1976). Over de periode na de proclamatie van Soekarno en Hatta op 17 
augustus 1945. 
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Bron 4 

 
Afbeelding 4: Kaart van Indonesië na 1963 

 
 Bron 5 

Geachte heer Vermeulen, 
Zeer verontwaardigd en boos was ik toen mijn dochter Wendy met de vraag kwam 
of Indonesia in het jaar 1949 onafhankelijk werd. Zij had mij deze laten lezen uit het 
hierboven genoemde geschiedenisboek (methode Chronoscoop red.). Tijdens het 
lezen van het hoofdstuk constateerde ik veel onwaarheden. Bovendien stond er 
niets in over de beruchte, zogenaamde, politionele acties uit 1947/1949. 
Ik wil u helpen herinneren dat uw koningin op 17 augustus 1995 op uitnodiging van 
onze president de vijftig jaar Merdeka heeft bijgewoond. De term Nederlandse 
kolonie is ook niet op zijn plaats, dit moet bezetting zijn. Deze bezetting heeft 350 
jaar geduurd. 
Hiermee protesteer ik nadrukkelijk dat mijn dochter Wendy dit hoofdstuk moet 
leren! 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wacht met belangstelling 
op uw antwoord. 
Hoogachtend, 
Pondaag J. M. 
 
Jeffry Pondaag, voorzitter van stichting yayasan K.U.K.B. (staan Indonesische 
burgerslachtoffers van oorlogsmisdaden tijdens koloniale tijd bij en willen erkenning 
van 1945 als jaar van onafhankelijkheid van Indonesië), Een brief aan de directeur 
van de school van zijn dochter in 1998. (bron: https://historibersama.com/2155-2/)  
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Bron 6 
“Dit is een steek in de rug van onze Indische Nederlanders, Nederlanders en 
Molukkers. Want die hebben op een gegeven moment alles gedaan. Die Indonesiers 
zijn helemaal niet bezig met die oorlog. Die is geweest. Maar wat doen de 
Nederlanders, die trekken de beerput open. Hoe kan jij nou een oorlog evalueren als 
je niet met je poten in de modder hebt gestaan, zoals wij.” Vervolgens laat meneer 
Bruininga een soort altaartje zien in zijn huis met gevallen kameraden. Hij somt de 
leeftijden op van de overleden soldaten. Meneer Bruininga besluit dat de medailles 
die hij voor zijn dienst heeft gekregen niets meer waard zijn en smijt deze 
demonstratief op de grond. 
 
John Bruininga, oud-militair aan Nederlandse kant tijdens de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd. Reactie op de excuses van koning Willem-Alexander in 
maart 2020. (bron: https://nos.nl/nieuwsuur/video/2326629-indie-veteraan-gooit-
koninklijke-onderscheiding-weg-excuses-zijn-steek-in-de-rug.html)  
 
Bron 7 
Geachte heer W, 
Mijn dochter heeft laatst moeten studeren voor een proefwerk over Indonesië. Hier 
vroeg zij heel schuchter aan mijn vrouw over hoe het toch kon dat papa vrijwillig als 
officier naar Indonesië was gegaan. Vooral omdat dit na de bezetting was geweest 
(ik heb twee jaar vastgezeten in Duitsland) en zij vervolgens net zulke misdaden als 
tijdens de Holocaust en in Vietnam, die ze op tv had gezien, hadden gepleegd. Het is 
sowieso een vreemde mengelmoes van zaken die geleerd moet worden over 
Indonesië, van 1595-1900 over de archipel en vervolgens 1900-1949. Daarnaast 
kwam nog de binnenlandse en wereldpolitiek en een sociale visie met koloniale 
uitbuiting en onderdrukking door de Nederlanders. Er is namelijk ook een andere 
kant die dan onderbelicht blijft. De onwaarheid dat de republikeinen als verdrukte 
helden werden gesteund door de hele bevolking kwam boven op de leugen dat zij 
voor het welzijn van het volk en een democratie waren. Bij de bespreking van 
militaire gebeurtenissen wordt alleen over de zuivering op Celebes gesproken, dat 
dit door één KNIL-eenheid gebeurde, die van kapitein Westerling, wordt opeens niet 
vernoemd. Wij moesten regelmatig bescherming bieden aan vrouwen en kinderen 
van inheemse afkomst omdat de TNI constant aan het roven en moorden was. Ook 
hebben wij veel burgers van medische hulp, van eten en van kleding voorzien. U 
bent er waarschijnlijk nooit geweest, wat weet u van de concentratiekampen waar 
alle Nederlanders hebben gezeten? Sommige vrouwen en kinderen zaten in zulke 
kampen tot in 1949. Jullie moeten als school goed nadenken over de gevolgen die dit 
zeer tendentieuze en onware onderwijs over Indonesië kunnen opleveren. Ik heb 
teveel van de soldaten die er ook waren gekend om dit langs mij heen te laten gaan, 
vandaar dat ik u schrijf. Ik eis daarom een rectificatie aan de leerlingen. 
 
Gerard van der Lee, tweede luitenant van de Koninklijke Landmacht vanaf 1948 in 
Indonesië. Delen uit een brief aan de schooldirecteur van zijn dochter uit 1979. 
(bron: https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/historie-nl-leger/171-
opinieartikelen/609-zijn-onze-indieveteranen-oorlogsmisdadigers-een-verhaal-van-
gerard-van-der-lee) 
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Bron 8 

 
 
Propagandaposter uit Nederland. (bron: 
https://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/5b78696e-025a-11e7-904b-
d89d6717b464/media/728b4713-c363-8cc9-f88e-
eaf88c471e78?mode=detail&view=horizontal&q=indonesie&rows=1&page=48&fq%
5B%5D=search_s_geonameid:%22Nederland%22)  
 
Bron 9 
Op 2 juni 1969 presenteert minister-president De Jong de Excessennota, met naast 
zich de in Indonesië geboren Fasseur als secondant. De nog jonge Fasseur gebruikt in 
een oorspronkelijke versie van het rapport de term oorlogsmisdaden in de 
conclusies. Ook stelt hij nadrukkelijk dat het rapport lang niet volledig is. Met 
dergelijke constateringen is premier De Jong, die zelf adjudant van de minister van 
Oorlog was tijdens de eerste politionele actie, niet blij. Hij vreest voor woeste 
reacties van veteranen, maar ook voor de politieke verantwoordelijkheid voor de 
massamoorden. De term ‘oorlogsmisdaden’ vervangt hij door ‘excessen’ en in de 
eindversie van de Excessennota staat nu dat deze ‘een voldoende indruk geeft over 
aard en omvang van de excessen’. De ‘krijgsmacht als geheel’ had zich ‘in Indonesië 
correct gedragen’, waarbij van ‘systematische wreedheid’ geen sprake was. 
De dag erna haalt de nota de voorpagina’s van alle grote Nederlandse kranten en 
ook in de daaropvolgende weken blijft de aandacht in de media voor ‘de excessen’ 
groot. 
 
Maurice Swirc, onderzoeksjournalist voor de Groene Amsterdammer, NRC en de 
Volkskrant. Delen uit het artikel over rapportages van excessen tijdens de 
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Indonesische onafhankelijkheidsstrijd ten tijde van de oorlog en ten tijde van de 
excessennota 
(bron: https://www.groene.nl/artikel/de-sneeuwbal-rolt-dan-verder) 
 
Bron 10 
Hoewel ik de Nederlandse interesse in het land dat ze voorheen bezetten wel kan 
begrijpen, vraag ik me af: wat maakt Nederland tot een interessante zakenpartner 
voor Indonesië? Vooral omdat mijn medeburgers Indonesië blijven vernederen? 
Nederland weigert tot op de dag van vandaag de grondwet van 1945 te respecteren, 
aangezien mijn regering juridisch nog steeds vasthoudt aan 1949 als het jaar waarin 
Indonesië onafhankelijk werd. De Nederlandse ambassade in Jakarta is eigenlijk 
illegaal omdat het in strijd is met de grondwettelijke principes van Indonesië. 
 
In 1995 bracht ook de moeder van Willem-Alexanders, toen koningin Beatrix, een 
staatsbezoek aan Indonesië. Ze arriveerde opzettelijk vier dagen na 17 augustus 
omdat Nederlandse veteranen problemen hadden met de onafhankelijkheidsviering. 
Het respecteren van oorlogsveteranen leek belangrijker dan het respecteren van een 
hele natie. 
 
Marjolein van Pagee (Nederlandse historica) voorafgaand een handelsmissie met 
koning Willem-Alexander in maart 2020, in The Jakarta Post 2 maart 2020. (bron: 
https://historibersama.com/beware-of-dutch-king-colonial-wolf-in-sheeps-clothing-
the-jakarta-post/)  

 
Bron 11 
Dit jaar wordt het 75-jarig jubileum van de onafhankelijkheid herdacht door de 
bevolking van Indonesië. Het moet de aandacht hebben getrokken van de 
Nederlandse koning Willem Alexander die afgelopen maart een vierdaags 
staatsbezoek aan Indonesië bracht. De koning heeft het bezoek opmerkelijk gemaakt 
door zijn excuses aan te bieden. Excuses waarvoor? 
De verontschuldiging betreft een periode van 5 jaar van 1945 tot 1949, een kleine 
momentopname van de hele tijdspanne van 350 jaar kolonialisme. Terwijl deze 
verontschuldiging in de Indonesische samenleving bijna onopgemerkt bleef, waren 
de reacties in Nederland overweldigend, vanuit vele lagen van de samenleving. Een 
gevoel van goedkeuring, opluchting, cynisme en woede waren allemaal aanwezig in 
de reacties. 
Interessant is dat de verontschuldiging voor een nieuw geluid zorgde in de 
Nederlandse samenleving, een geluid dat vermoedelijk eerder werd onderdrukt, dat 
de wreedheid van het kolonialisme erkent, en daarom moet daarvoor zijn 
verontschuldigingen worden aangeboden. Anderen, waaronder premier Rutte, zijn 
het niet eens met dit geluid, met als argument dat het nog verder weg is in het 
verleden en moeilijk te beoordelen is met de moraal van het heden. Zeker ook 
omdat er van Indonesische zijde geen vraag is om in het verleden te graven of voor 
een verontschuldiging. 
 
Bambang Soemarwoto, Artikel in The Jakarta Post over de historische relevantie van 
het jaar 2020 voor Indonesië. 
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(bron: https://historibersama.com/2020-a-year-of-historical-significance-the-jakarta-
post/)  
 
Bron 12 
Voor zijn desertie was Poncke Princen ingedeeld bij de brigade van Spier. De 
luitenant-kolonel: 'Daar had hij al een bijzondere, weinig populaire naam. Hij had 
een ongebreidelde fantasie en geldingsdrang en hield zich bijzonder veel met de 
dames op. Nadat hij herhaaldelijk contact had gezocht met de buitenwacht, is hij via- 
via in contact gekomen met een afdeling van de TNI (het Indonesische leger) en daar 
heeft hij een afspraak mee gemaakt. Op een goede dag was hij verdwenen.’ 
Toen de speciale eenheden van Spier en Ulrici in augustus 1949 van de generale staf 
van het KNIL en de Koninklijke Landmacht het bevel kregen om deserteur Poncke 
Princen uit te schakelen, speelde prestige daarbij een grotere rol dan strategische 
overwegingen. Het einde van de vijandelijkheden was in zicht. Twee weken nadat 
het bevel was uitgevaardigd, zou een wapenstilstand ingaan die de 
soevereiniteitsoverdracht zou inluiden. Dat de naar de andere kant overgelopen 
Princen zoveel Nederlandse wapens buit had weten te maken, bleef de legerleiding 
echter een doorn in het oog. 
 
Joeri Boom en Paul Rubsaam, Delen uit artikel De princenjagers, in De Groene 
Amsterdammer nr. 33 16 augustus 1995, interview met oud-militairen luitenant J. H. 
C. Ulrici en kapitein T. H. Spier. (bron: https://www.groene.nl/artikel/de-
princenjagers)  
 
Bron 13 

 
Artikel uit De Waarheid, 1 juli 1949. (bron: 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&facet
s%5Btype%5D%5B%5D=illustratie+met+onderschrift&facets%5Bspatial%5D%5B%5D
=Landelijk&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-
Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Verenigde+Sta
ten&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2205-06-
1945%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-
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1949%22%29&query=princen&coll=ddd&redirect=true&page=2&identifier=ddd:010
851666:mpeg21:a0038&resultsidentifier=ddd:010851666:mpeg21:a0038&rowid=5)  
 
Bron 14 
“Achter het Nieuws" heeft gemeend er goed aan te doen de doctor in de psychologie 
de heer J. E. Hueting op op het scherm te brengen. Hij vertelde uit eigen ervaring als 
pelotonscommandant, tijdens en tussen de politionele acties, over de wreedheden 
(oorlogsmisdaden) door de Nederlandse soldaten. Onder andere het martelen en 
doodschieten van krijgsgevangenen en burgers. Dat deze op zichzelf dieptreurige 
zaken zijn voorgekomen, behoeft niet te worden weersproken. Oorlog is een walglijk 
bedrijf, een oorlog, waarin geen gruwelen bedreven werden, is in de gehele historie 
van de mensheid nog nooit gevoerd en zal ook nooit gevoerd worden. Het beeld, dat 
de heer Hueting echter heeft afgeschilderd van de Nederlandse soldaat in Indonesië 
in de jaren 1946/50, zonder daarvan de achtergronden te geven, is vals en 
onrechtvaardig. Niet alleen ten opzichte van de nabestaanden van de in Indonesië 
gesneuvelden, maar ook ten opzichte van alle tweehonderdduizend Nederlandse 
soldaten, die, zonder het te ambiëren, de beste jaren van hun leven (achteraf bezien 
nutteloos) in Indonesië hebben gegeven. 
 
Delen uit artikel in de Telegraaf, door De leiding van de VARA-televisie-
actualiteitenrubriek (commentaar van de redactie van de Telegraaf op de Tv-
uitzending (17 januari) waarin Joop Hueting spreekt over de in zijn ogen begane 
oorlogsmisdaden), 21 januari 1969. (bron: 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=&cql%5B%5D=%28date+
_gte_+%2220-01-1969%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2222-01-
1969%22%29&cql%5B%5D=ppn+any+%2841286956X+OR+40102895X+OR+8326752
88%29&facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&redirect=true&page=1&maxperpage=5
0&identifier=ddd:011196585:mpeg21:a0113&resultsidentifier=ddd:011196585:mpe
g21:a0113&rowid=26)  
 
Bron 15 
Nadat het Indonesische verzet in 1946 uit Soerabaja was verdreven, zag Soegito zijn 
familie jarenlang niet meer. In de strijd tegen de Nederlanders herinnert hij zich 
vooral de ongelijkheid in bewapening. Hij en zijn kameraden hadden geen andere 
keus dan een guerrillaoorlog te voeren. Ze probeerden de Nederlanders te 
weerstaan door bruggen te vernielen en wegen te blokkeren. Ze leefden erg 
primitief en sliepen regelmatig in de buitenlucht. Daarnaast kregen ze steun van de 
lokale bevolking, die hen soms onderdak bood en voor eten en drinken zorgde. 
 
Deel uit interview met meneer Soegito, voor Nationaal Comité 4 en 5 mei, december 
2016. 
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Bron 16 
Voor hem was de ervaring in ‘Indië’ (Indonesië, red.) de tijd van zijn leven. Hij was de 
chauffeur van de ‘lintworm’, een militaire busdienst die was opgezet door de 
mariniers in Surabaya. Hij hoefde niet mee te doen aan patrouilles en doodde 
daarom nooit tegenstanders. Hij bracht zijn hele dienst door in het gebied van de 
stad dat werd bezet door het Nederlandse leger. De hechte vriendschappen met zijn 
mede-mariniers, de grappen die ze maakten en de gekke dingen die ze deden: dat 
zal hij nooit vergeten. 
 
Deel uit interview met meneer Drok, voor Nationaal Comité 4 en 5 mei, december 
2016. 
 
Bron 17 

 
 
Louis de Visser was een communistisch politicus. De communistische partij zette zich 
in voor de onafhankelijkheid van Indonesië. (bron: https://koloniaal-
verleden.wixsite.com/propaganda-ned-indie)  
 
Bron 18 
Hij is kritisch voor de Nederlandse propaganda die hem als jonge man van slechts 
twintig jaar naar Indonesië stuurde. De kolonie werd hem beschreven als een land 
van melk en honing dat door de Japanners was verwoest en waar, na de Japanse 
capitulatie moorddadige bendes plunderden en de lokale bevolking terroriseerden. 
Het was zijn vaderlandslievende plicht, zoals Bruin toen geloofde, om de vrede en 
orde in Nederlands-Indië te herstellen. Dat het eigenlijk meer ging om het 
beschermen van de Nederlandse financiële belangen en dat het zijn hoofdtaak was 
om plantages en suikerfabrieken veilig te stellen, realiseerde hij zich pas later. Wat 
hij zich fysiek herinnert, is de angstaanjagende angst. Er waren vreselijke verhalen 
over wat Indonesische ‘pemuda's’ zouden doen tegen Nederlandse soldaten als ze 
eenmaal waren gepakt. 
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Deel uit interview met Bram Bruin, voor Nationaal Comité 4 en 5 mei, december 
2016. 

 
Bron 19 
In december 1948, tijdens de tweede “politie-actie” (tweede agressie in Indonesië), 
kregen de Nederlandse mariniers het bevel om het gebied ten westen van Surabaya 
te zuiveren van ‘opstandelingen’. Vlakbij het vissersdorp Glondong, waar militairen 
landden, ontmoet ik de bejaarde Saeran (1919), die zich de landing nog goed 
herinnert. Terwijl ze blindelings schoten, kwamen de mariniers aan land in de nacht 
van 18 december. Op dat moment bewaakte Saeran het strand en werd hij geraakt 
door een kogel in zijn hoofd. In paniek rende hij naar zijn huis om zich onder het bed 
te verstoppen waar de mariniers hem later vonden. Ze verzorgden zijn wond. Het 
litteken op zijn voorhoofd is nog steeds zichtbaar. 
 
Deel uit interview met meneer Saeran, voor Nationaal Comité 4 en 5 mei, december 
2016. 
 
Bron 20 
Niet ver van Glondong ontmoet ik meneer Ngalimoen (1926). Op het moment van de 
landing op het strand bij Glondong bevond hij zich in Babat, een stadje een paar 
kilometer landinwaarts. Hij was lid geworden van de TNI (Indonesian National Army) 
maar had tot dan toe nooit een vuurgevecht meegemaakt. Hij zegt dat hij doodsbang 
was. Toen Ngalimoen en zijn medestrijders in de maand na de landing eindelijk een 
marinepost aanvielen, mislukte hun actie. Gedemotiveerd trokken ze zich terug en 
schuilden in de jungle. 
 
Deel uit interview met meneer Ngalimoen, voor Nationaal Comité 4 en 5 mei, 
december 2016. 
 
Bron 21 

 
 
Vertaling: Gebruik bamboesperen om indringers af te weren, “vriend”. Pamflet 
tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. (bron: 
https://nurdayat.wordpress.com/2008/08/17/poster-penyulut-semangat-juang/)  
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Bron 22 
Onder Soekarno 
Na het einde van de oorlog besloot Poncke zijn carrière als politicus te beginnen. In 
1956 werd hij verkozen tot lid van het Indonesische parlement. Hij werd een 
politicus die altijd erg kritisch was naar de regering van Soekarno en het 
Indonesische leger, die in die tijd erg dominant waren. Poncke voelde dat de 
Indonesische democratie in gevaar was. 
 
Onder Soeharto 
Toen Soeharto aan de macht was, stopte Poncke niet met zijn kritische houding. Zijn 
eerste actie onder de Soeharto-regering was de onthulling van het communistische 
bloedbad in Purwodadi op Midden-Java. Hij kreeg de informatie over de 
massamoorden van een plaatselijke katholieke priester waarbij de plaatselijke militie 
een bekentenis had afgelegd. Mamik, de naam van die lokale militie, gaf toe dat hij 
slechts in één nacht ongeveer 50 lokale leden van de Indonesische Communistische 
Partij (PKI) had vermoord. 
 
Tijdens de Soeharto-regering trok Poncke zich nooit ook maar één stap terug om 
kritisch te blijven tegen machtsmisbruik. Hij pleitte altijd voor de mensen die tegen 
Soeharto waren. Nadat hij in 1967 uit de gevangenis van Soeharto was vrijgelaten, 
steunde hij veel activisten, waaronder de Oost-Timorese bevrijdingsbeweging. Op 22 
februari 2002 stierf hij in vrede en veel Indonesische activisten herdenken hem als 
een verdediger van de mensenrechten, een echte vrijheidsstrijder. 
 
Delen uit een speech van Bonnie Triyana, hoofdredacteur van Historia een 
Indonesisch historisch tijdschrift en Indonesisch historicus, op 13 september 2018. 
(bron: https://historibersama.com/bonnie-triyana-from-multatuli-to-poncke-
princen/)  

 
Bijlage 6: Docentenhandleiding versie 2, aanpassingen zijn blauw gearceerd 
Docentenhandleiding  
 
Mysterie Mag Poncke Princen het land in? 
 
Na bespreking dekolonisatie Indonesië (voorkennis) te gebruiken als verdiepende 
opdracht om multiperspectiviteit te oefenen bij controversiële onderwerpen. 
 
De opdracht is voor 4-5 Vwo geschikt. Havo 4 zou kunnen met intensieve begeleiding, wel 
erg talig. De volledige opdracht kan in 50-60 minuten gemaakt worden. Neem hierbij 5 
minuten voor de introductie en 5-15 minuten voor de nabespreking.  
 
Bespreking (volgorde is veranderd) 
Bij de bespreking van de opdracht is het belangrijk om terug te komen op de meerdere 
perspectieven van de strijdende partijen, en ook de perspectieven uit de verschillende 
periodes van de bronnen te bespreken. Dit mysterie heeft grofweg drie doelen, in de 
bespreking is het van belang om te achterhalen of deze zijn behaald.  
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- Leerlingen leren ‘tijd’ te ervaren. Hoe verandert tijd perspectieven en de 
geschiedenis van een gebeurtenis bijvoorbeeld. 

- Leerlingen leren het nut van meer en variërende kennis te gebruiken. Bijvoorbeeld in 
het multiperspectief benaderen van een gebeurtenis en geschiedenis als concept 
zien. 

- Leerlingen leren een aantal onderzoeksvaardigheden. Bijvoorbeeld het wegen en 
kritisch beoordelen van bronnen en argumenten en daarover in discussie gaan om 
gezamenlijk tot een conclusie te komen. 

 
Introductie 
De opdracht staat in het mysterie voorafgaand aan de bronnen. Benadruk dat 
samenwerken, discussiëren en een overzicht en ordening maken van alle(!) bronnen erg 
handig kan zijn bij het oplossen van het mysterie. Tegelijkertijd is het belangrijk om te 
zeggen dat er meerdere goede antwoorden zijn. 
Begin met een introducerend verhaal over Poncke Princen uit bron 1 in deze 
docentenhandleiding. Dit interview over zijn autobiografie is een handig startpunt voor de 
leerlingen. Dit kan ook aan de leerlingen gegeven worden als extra bron, maar dit maakt het 
mysterie wel extra veel leeswerk. 
Maak van de introductie een levendig verhaal voor een goede start van dit mysterie. Deze 
opdracht wordt bij voorkeur in een fysieke klassensituatie gedaan zodat discussies tussen 
leerlingen en het nabespreken in een veilige omgeving plaatsvinden en bovendien kan non-
verbale communicatie een belangrijke bijdrage leveren in discussies over controversiële 
onderwerpen. Mocht dit door corona bijvoorbeeld niet mogelijk zijn is het handig om de 
leerlingen in break-out rooms aan de slag te laten met de bronnen zodat toch onderlinge 
discussies plaats kunnen vinden en een goede taakverdeling voor het bestuderen van de 
bronnen gemaakt kan worden.  
 
Bron 1 
Dit zijn delen uit een interview met Poncke Princen op 29 juli 1995 in de Volkskrant door 
Marianne Boissevain.105 
 
'Ik kom uit een gezin waar ze altijd al tegen oorlog waren',  
steekt hij van wal in het kantoortje van zijn Instituut voor  
de Verdediging van de Rechten van de Mens in Jakarta.  
'Maar de Tweede Wereldoorlog brak uit, en de Duitsers deden  
de meest onmenselijke dingen in de concentratiekampen. Ik was 
toen een jaar of zeventien, achttien en ik dacht: ik moet in het 
verzet.' Poncke Princen verliet de priesteropleiding. Via België  
wilde hij naar Engeland zien te komen. 
'Maar bij de grens werd ik aangehouden door een stel Duitsers die vroegen waar ik heen 
ging.’ Dat was het einde van Princen's verzetsavontuur. Op 'hulp aan de vijand' stond de 
doodstraf, maar hij kwam ervan af met een gevangenisstraf die zou duren totdat hij in 1945 
door de Amerikanen werd bevrijd. 
 

 
105 Bron krantenartikel (ook te vinden op Nexis Uni): https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/elke-
keer-moet-je-een-keuze-maken-een-moeilijke-keuze-poncke-princen-vertelt-het-verhaal-van-zijn-strijdbaar-
leven~b3691219/  
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Princen’s tijd als Nederlands militair 
Princen werd opgeroepen voor militaire dienst. Het drong al snel tot de soldaten door dat ze 
naar Indië (Indonesië, red.) zouden moeten om tegen de nationalisten te vechten. 'Ik zei als 
we daarvoor naar Indië (Indonesië, red.) worden gestuurd, dan doe ik niet mee. Wij kunnen 
daar toch niet hetzelfde gaan doen als de Duitsers hier hebben gedaan?' 
Samen met een vriendinnetje trok Princen naar Frankrijk. ‘Toen er bericht kwam dat mijn 
moeder ernstig ziek was, besloot ik terug te gaan naar Nederland. Bij de grens werd ik 
natuurlijk aangehouden, want ik had mijn wapenuitrusting en alles gewoon bij me. Ik zei: 
zoekt u niet verder, ik ben inderdaad een deserteur. Toen werd ik gelijk doorgestuurd naar 
het Depot Nazending Indonesie.' 
Princen mocht nog afscheid nemen van zijn moeder en werd met zijn lotgenoten op de boot 
gezet. 'Ik zat aan boord met Piet van Staveren, die was net zo hard tegen als ik. Die zei: 
zodra het kan, loop ik over. En dat heeft hij ook gedaan. In totaal zijn er een stuk of 26 
Nederlanders geweest die die stap hebben gezet.' 
Als lid van de Hupva (Eerste-Hulpverbandplaatsafdeling) nam Princen zelf in 1947 nog deel 
aan de Eerste Politionele Actie, waarna hij alsnog tot vier maanden werd veroordeeld voor 
zijn desertie in 1946. In de gevangenis, en in de maanden erna, groeide hij toe naar het 
besluit dat zijn leven voorgoed zou veranderen. 
 
Poncke de deserteur 
Eind september 1948 besloot soldaat Princen niet terug te keren van weekendverlof. 'Ik 
koos de kant van Indonesië. Daarvoor kon ik doodgeschoten worden, opgehangen, 
gevierendeeld, pik afgesneden, wat dan ook. Dat wist ik wel, dat ik me daaraan blootstelde. 
Want die Indonesiërs zouden mij niet prima gaan behandelen.' 
Doodgeschoten werd hij niet, maar Princen werd door de argwanende nationalisten wel 
langdurig verhoord en gevangen gehouden. Uiteindelijk mocht hij zich aansluiten bij de 
Siliwangi-divisie van generaal Nasution, die de Lange Mars naar West-Java ondernam. 
'De eerste tijd deed ik niet veel anders dan meelopen met mijn eenheid. Als er op ons 
geschoten werd, schoot ik natuurlijk wel terug. Daarbij kunnen best doden zijn gevallen, dat 
weet je nooit in een oorlog. Maar het is niet waar dat ik twaalf Nederlanders gruwelijk heb 
laten verminken en vermoorden, zoals wel van mij wordt beweerd. Daar had ik nooit in 
koelen bloede bij kunnen staan. Gelukkig heeft Wiecher Hulst aan de hand van een oud 
kranteknipsel kunnen aantonen dat ik op die dag nooit op die plaats kon zijn geweest. Ik wil 
toch niet voor een beest worden versleten, al is het ieders goed recht het niet eens te zijn 
met wat ik heb gedaan. 
Wat ik wel gedaan heb, dat is wapens roven van de Nederlanders. Want onze jongens 
hadden niks, geen wapens en geen training ook, die konden niets beginnen. Je moest 
gewoon wel iets doen als je ze zo zag hannesen. We hebben toen een stel Nederlandse 
soldaten overvallen.’ 'Plaats rust', riep ik, 'geweer aan voet'. ‘En jawel hoor: als je een 
militair een bevel geeft, dan wordt dat ook opgevolgd. Zo konden onze jongens al hun 
geweren afpakken. Je had er natuurlijk wel moed voor nodig om zoiets te doen, maar 
moeilijk was het echt niet.' 
De Nederlandse commandant voor West-Java wilde tot elke prijs een einde maken aan de 
wapenroven door Princen en 'zijn jongens'. In augustus 1949, vlak voordat de 
wapenstilstand zou ingaan, werd Princen's hoofdkwartier aangevallen. Princen's 
Indonesische vrouw werd gedood. Princen zelf raakte gewond, maar wist te ontkomen. 
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De jaren na de onafhankelijkheid van Indonesië 
Hoe vlot hij het verhaal van zijn leven ook kan opdreunen, over de eerste jaren na de 
bevrijding blijft hij wat onduidelijk. Hij haspelt jaartallen door elkaar en pakt de draad pas 
weer op bij de verkiezingen van 1955. Ook in zijn boek maakt hij niet veel woorden vuil aan 
die periode: hij werkte bij de Indonesische immigratiedienst, waar hij was belast met het 
uitwijzen van ongewenste Nederlanders. 'Mijn baan wekte in Nederland grote 
verontwaardiging op', schrijft hij. 
In 1955 komt Poncke Princen in het Indonesische parlement. Hij wordt daarin niet gekozen, 
maar door het kabinet benoemd in het kader van een speciale regeling voor de 
minderheden (Europeanen, Arabieren en Chinezen). 'In het parlement kreeg ik 
moeilijkheden, omdat ik eigenlijk altijd de kant koos van de buitengewesten. Die klaagden 
dat hun belastingcenten allemaal op Java werden uitgegeven, en met die klacht was ik het 
wel eens. 
Dus toen er opstanden uitbraken, vond ik het moeilijk het neerslaan daarvan te steunen. 
Dat viel natuurlijk niet in goede aarde bij de leider van de strijdkrachten, generaal Nasution. 
Die had mijn benoeming in het parlement nog gesteund, maar nu ondertekende hij 
persoonlijk enkele arrestatiebevelen tegen mij. 
En zo ben ik onder Soekarno opnieuw in de gevangenis beland. In 1962 ben ik opnieuw 
opgepakt, ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom. 
En toen kwam Soeharto, en die heeft me doodleuk nog een jaar in de gevangenis laten 
zitten. Pas in 1966 kwam ik vrij. En die Soeharto leek me toch eerst nogal een goeie, want in 
1967 beloofde hij in een toespraak dat er nu ernst zou worden gemaakt met de 
mensenrechten, en wat al niet meer.' 
 
Strijd voor mensenrechten 
Maar Soeharto maakte geen ernst met de mensenrechten, en in 1970 richtte Princen samen 
met een stel Indonesische vrienden het Instituut voor de Verdediging van de Rechten van de 
Mens op. 
'In 1972 raakte ik betrokken bij de studentenprotesten tegen het geldverslindende pretpark 
dat Ibu Tien, de echtgenote van Soeharto, liet aanleggen en ik werd dus weer gevangen 
gezet. En in '74 ben ik weer gearresteerd, vanwege de protesten tegen de Japanse 
investeringen toen premier Tanaka hier op bezoek zou komen.’ 
 
Oost-Timor en reacties op zijn strijd 
‘En dan krijg je het geval van Oost-Timor, die moordpartijen daar. Ik krijg daarover 
rapporten binnen en ik vraag de regering: is dat waar? En als het waar is, waarom doen jullie 
dan niets tegen de mensen die dat gedaan hebben? Zo is er elke keer weer iets nieuws.' 
Al vertellend heeft hij zich uitgestrekt op het rustbed in zijn kleine, donkere werkkamer. 
'Elke keer moet je een keuze maken, een moeilijke keuze.' 
Poncke Princen heeft zijn keuzen gemaakt en de prijs betaald. Daarover zal hij zich niet 
beklagen, noch zich erop beroemen. ‘Iedereen mag ervan denken wat hij wil.’ 
De meningen zijn scherp verdeeld. Er zijn nog altijd Nederlanders die zijn bloed wel kunnen 
drinken. 
Rolstoel of niet, de regering van zijn 'eigen' Indonesië houdt de mensenrechtenactivist nog 
altijd achterdochtig in de gaten. Maar Princen heeft er ook oprechte bewonderaars. Zoals 
die geschiedenisstudenten aan de Universiteit van Indonesië, die je ongevraagd vertellen 
dat hij een held is die altijd aan de goede kant staat, eerst voor de Indonesische 
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onafhankelijkheid, en later voor de mensenrechten. 'Hij is geboren om te strijden', zeggen 
ze vol ontzag. 
'Poncke is een held, een grotere en grootsere held dan die Nederlandse veteranen', zegt de 
vroegere hoofdredacteur van het verboden weekblad Tempo, Goenawan Mohamad. 'Maar 
hij is geen heilige, dat is voor ons juist zo inspirerend. Als hij een heilige was, waren we gauw 
over hem uitgepraat, maar dat is hij niet. We hebben te maken met een grote geest, dat is 
op zichzelf gedenkwaardig.'  
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Bijlage 7: Leerlingenantwoorden op mysterie 
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Bijlage 8: Ordening bronnen door leerlingen 
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Bijlage 9: Mailwisseling over resultatenanalyse met Tim van der Heijden 
5 mei 2021. 
Hee Tim, 
 
Ik heb hierbij mn resultaten zoals ik hem ongeveer denk te moeten schrijven (analyse). In de 
bestanden vind je de ruwe resultaten (feedback..) en het andere bestand is de analyse die 
ik in mn scriptie wil zetten. Zou je hiernaar willen kijken 🙂? Heb je nog tips voor de 
ruwe resultaten? Moeten die nog ergens in mn scriptie of is dat overbodig? Of als bijlage 
wellicht?  
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Joe ik hoor het wel! 
 
Tijn 
 
Later die avond belde ik Tim met de vraag om ook op naar het volgende te kijken: Ik vond 
het vooral lastig om soms te moeten kiezen tussen de aanbevelingen van de experts, want ze 
zijn best wel tegenstrijdig soms. Ik heb dan toch vaak gekozen voor wat mij het meeste 
aansprak. En dan vind ik het nog lastig hoe ik beschrijf dat ik voor de een en niet voor de 
ander heb gekozen. Tips? 
 
Zijn reactie was dit: Keuzes lijken mij prima gemaakt zo. Soms kan je wel nog meer uitleggen 
waarom je dan kiest voor de ene of juist niet voor de ander. Rest opmerkingen krijg je 
morgen overdag. 
 
 
6 mei 2021 
Hey Tijn, 
 
Bijdeze mijn feedback op de analyse. Lijkt meer dan het is, een aantal punten herhaal ik een 
paar keer.  
 
Voor de ruwe resultaten had ik een bijlage gemaakt. Dan kan je er in je analyse naar 
verwijzen. 
 
Voor de eerste ronde heb je nu een mooie balans aan experts en hoef je niet direct meer te 
doen, ook omdat je veel werkbare feedback hebt gekregen voor een tweede versie. Wil je 
voor de compleetheid nog meer experts had ik nog onderzoeker of inhoudelijk historische 
expert erbij gezocht. Voor de tweede ronde dan de focus op leerlingen en docenten. 
 
Als je nog vragen hebt over de feedback etc mail of bel ff (hier ben ik fan van is altijd sneller) 
 
Lobi, 
Tim 
 
Bijlage 10: Samenvatting vakdidactisch ontwerponderzoek 
Dit ontwerponderzoek is een pilotonderzoek richting de ontwikkeling van een portfolio voor 
de niveaubepaling van de vaardigheid, het multiperspectivistisch benaderen van een 
gebeurtenis, bij het vak geschiedenis. De niveaubepaling wordt in dit onderzoek door de 
leerlingen zelf gedaan aan de hand van een rubric die ik naar aanleiding van ontwerpcriteria 
heb ontwikkeld. De ontwerpvraag was gericht op het beschrijven van die ontwerpcriteria. 
Deze heb ik na een literatuurstudie opgesteld. Voordat ik de rubric aan mijn 5 vwo-
leerlingen als pilot heb voorgelegd is deze via een auditprocedure met Annabelle 
Remmerswaal nog verbeterd. De leerlingen konden zichzelf bij deze pilot behoorlijk goed 
inschalen. In de resultaten waren twee kleine verschillen te vinden met mijn eigen 
bevindingen over het niveau van de leerlingen. De resultaten van de pilot met leerlingen zijn 
verkregen met behulp van de rubric en video- en geluidsopnames tijdens de pilot. Naar 
aanleiding van deze pilot sta ik positief tegenover verder onderzoek naar het zelf inschalen 
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van het ontwikkelingsniveau van leerlingen op het gebied van vaardigheden. Aan de hand 
van de resultatenanalyses beschrijf ik in de conclusie de belangrijkste punten voor het 
werken met rubrics die gericht zijn op de onderzochte vaardigheid en vaardigheden in het 
algemeen en doe ik enkele aanbevelingen voor verder onderzoek. In de reflectie staat 
beschreven hoe ik deze ontwikkelcyclus heb ervaren en wat ik ervan heb geleerd. 
 
Bijlage 11: Rubric uit vakdidactisch ontwerponderzoek om het niveau van de 
vaardigheid, het multiperspectivistisch benaderen van een gebeurtenis, vast te stellen 
 Niveaus 

 
   

Vaardigheid 1 2 3 4 
Inzicht en 
perspectieven 

Ik heb inzicht 
in 1 
perspectief van 
een 
gebeurtenis. 

Ik heb inzicht 
in 2 
perspectieven 
van een 
gebeurtenis. 

Ik heb inzicht in 
meerdere 
perspectieven 
waar er in ieder 
geval 1 
verandert door 
tijd. 

Ik heb inzicht in 
meerdere 
perspectieven en 
meerdere 
daarvan zijn er 
door de tijd 
heen. 

Onderzoeksgericht Ik gebruik de 
bronnen die ik 
van mijn 
docent krijg en 
krijg daarmee 
geen inzicht in 
meerdere 
perspectieven. 

Ik gebruik de 
bronnen die ik 
van mijn 
docent krijg. 
Daarmee krijg 
ik inzicht in 
meerdere 
perspectieven. 

Ik zoek zelf een 
enkele eigen 
bruikbare en 
representatieve 
bron waarmee 
ik inzicht krijg 
in meerdere 
perspectieven. 

Ik zoek zelf 
bruikbare en 
representatieve 
bronnen 
waarmee ik 
inzicht krijg in 
meerdere 
perspectieven, 
ook door de tijd 
heen. 

Multiperspectiviteit Ik benader 
gebeurtenissen 
vanuit 1 
perspectief dat 
tijdens de 
gebeurtenis 
bestond. 

Ik benader 
gebeurtenissen 
vanuit 2 
perspectieven 
die tijdens de 
gebeurtenis 
bestonden of 
nu bestaan. 

Ik benader 
gebeurtenissen 
vanuit meer 
dan 2 
perspectieven 
die tijdens de 
gebeurtenis 
bestonden en 
nu bestaan. 

Ik benader 
gebeurtenissen 
vanuit meer dan 
3 perspectieven 
die tijdens en tot 
nu toe over 
gebeurtenissen 
hebben bestaan. 
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Bijlage 12: Aantal ingevulde rubrics door leerlingen van 5 vwo met mijn referentie als 
rode stippen. 

 
Rubric 1 
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Rubric 2 
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Rubric 3 
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Rubric 4 
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