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Film nagesprek:
dader, slachtoffer
of beide?
Benodigdheden:

Links naar fragmenten

Voor deze werkvorm is het nodig om de
ﬁlm De Oost te kijken.

01 Demonstranten: kijk minuut
00:00-00:02 van de ﬁlm opnieuw.
02 Militair Johan en zijn vrienden
03 Samuel

Scherm om ﬁlmscène te herhalen

Doelen:

Leerlingen praten aan de hand van
fragmenten met elkaar over daderschap
en slachtoﬀerschap; leerlingen verdiepen
zich in de onafhankelijkheidsoorlog aan de
hand van ﬁlmfragmenten en
archiefmateriaal; leerlingen zijn in staat
hun mening te vormen over (oorlogs)
handelingen; leerlingen verplaatsen zich
in de daden en het perspectief van een
ander (karakters, ooggetuigen en de crew
van De Oost)’.

Werkwijze:

Tijdens deze werkvorm gaan leerlingen
met elkaar in groepsverband (3 of 4
leerlingen ) in gesprek over acties uit de
ﬁlm. Deze vraagstukken worden door
leerlingen op hun werkblad op assen
geplaatst. Op de y-as staat ‘slachtoﬀer’ en
‘dader’. Op de x-as ‘ik begrijp waarom de
acties worden uitgevoerd’ en ‘ik begrijp
niet waarom de acties worden uitgevoerd’.
Het is aan de leerlingen om de acties van
karakters uit de ﬁlm te plaatsen op deze
assen. Als handelingen volgens leerlingen
zowel bij slachtoﬀerschap als daderschap
passen dan plaatsen ze deze in het
midden. Geef de groepjes per vraagstuk
genoeg tijd om met elkaar in gesprek te
gaan over het plaatsen van het vraagstuk
op de assen. Het doel van deze opdracht is
het gesprek, niet de plaatsing. De acties
zijn te vinden op het werkblad.
Bij sommige vragen hoort een video, deze
kun je klassikaal tonen. Geef leerlingen
5-10 minuten per vraagstuk (afhankelijk
van hoe snel en makkelijk jouw leerlingen
met elkaar in gesprek gaan). Lees elk
vraagstuk klassikaal voor en bespreek de
bevindingen van de groepjes achteraf.

TIPS
Geef leerlingen
gespreksregels
1. Iedereen
mag praten.
2. We luisteren en
kijken goed naar
de sprekende
persoon en laten
de ander
uitpraten.
3. Iedereen mag
zeggen wat hij/
zij denkt en
vooral ook
waarom hij of
zij dat denkt.
4. Als een andere
persoon is
uitgepraat mag
je respectvol
reageren op
elkaar. Zonder
de ander
verwijten, uit te
schelden of
belangrijk te
maken.

Mogelijke
vervolgopdracht:
Werkvorm
‘ﬁlmposter in
multiperspectief”

WERKBLAD

Film nagesprek: dader,
slachtoffer of beide?
Plaats met je groepje onderstaande acties of karakters op de assen. Vind jij de actie van dit karakter begrijpelijk of
onbegrijpelijk? Snap jij waarom hij of zij dit gedaan heeft? En is dit karakter een slachtoﬀer of dader? Dit is vaak lastig
te bepalen. Soms doet een karakter iets dat slecht is maar begrijp je wel goed waarom hij of zij dat doet. Of moet een
karakter iets doen terwijl hij of zij dat misschien helemaal niet wil. Wanneer een karakter zowel slachtoﬀer als dader is
volgens jou, dan plaats het nummer van de actie in het midden van de assen.
Het doel van deze werkvorm is een gesprek voeren met je groepsgenoten over wat je in de ﬁlm gezien hebt.

Ik begrijp waarom de
acties/handelingen
worden uitgevoerd

Dader

SLACHTOFFER

Ik begrijp niet waarom
de acties/handelingen
worden uitgevoerd

WERKBLAD

De acties
01 Demonstranten
Kijk de eerste scène van de ﬁlm eventueel opnieuw. Bij terugkomst naar Nederland wordt er verf naar de militairen gegooid.
Demonstranten noemen Johan en zijn collega’s ‘nazi’s’ en ‘misdadigers’. Ze zijn het niet eens met wat de militairen
gedaan hebben in Nederlands-Indië/Indonesië. Waar op de assen plaats je de acties (het gooien van verf en
uitschelden) van de demonstranten? Heb jij begrip voor deze demonstranten? Overleg samen waarom je de
demonstranten daar plaatst.
02 militairen Johan en zijn vrienden
Bekijk de volgende video. Ben je het eens met de verwijten van de demonstranten? Zijn Johan en zijn vrienden uit het
leger slachtoﬀers en daders? Waar zou jij Johan en zijn vrienden plaatsen na het kijken van de ﬁlm?
03 Samuel
In deze video vertelt Joenoes (die het karakter Samuel speelt) over zijn opa. Zijn opa was ook KNIL-militair, net zoals
het karakter Samuel. Nadat hij in de ﬁlm had gespeeld, begrijpt Joenoes beter wat zijn opa meemaakte. Kies een actie
uit de ﬁlm van het karakter Samuel en plaats deze op de assen?
04 agus
In de ﬁlm zien we hoe de vrijheidsstrijder Agus gemarteld en uiteindelijk vermoord wordt. Dit wordt gedaan omdat
hij militair en Johans vriend Werner heeft vermoord. Is Agus hier het slachtoﬀer of de dader? Overleg samen waarom
je Agus daar plaatst?
05 Johans wraak op Agus
Johan is de militair die Agus neerschiet nadat Agus zijn vriend Werner heeft vermoord. Begrijp jij waarom Johan hem
op deze manier straft? Waar plaats je de actie van Johan op de assen?
06 Johan gaat in verzet
Op het einde van de ﬁlm stopt Johan met het volgen van alle orders. Hij verzet zich tegen zijn leidinggevende De
Turk. Waar zou je deze actie van Johan op de assen zetten?
07
In sommige gevallen is het lastig om iemand als dader of slachtoﬀer aan te wijzen. Kan je in oorlog ook beiden zijn?
Bedenk met je groepje twee gebeurtenissen uit de ﬁlm waarbij je het lastig vindt om te bepalen of het goed of
slecht is wat er gebeurt. Plaats deze gebeurtenissen op de assen.

