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Meerstemmige
tijdlijnen
Benodigdheden:
Computers, iPads of telefoons

Onderdeel 1
verkennen | 20-30 minuten
Laat de leerlingen klassikaal De Wereld van

Deze werkvorm kan ook uitgevoerd

de Oost zien en leg uit hoe te navigeren op

worden zonder de ﬁlm De Oost te kijken.

de website. Leerlingen krijgen een
werkblad waarop ze zelf een tijdlijn

Doelen:

invullen aan de hand van de verhalen en

Leerlingen onderscheiden gebeurtenissen

bronnen bij een van de vijf perspectieven

en brengen deze in kaart; leerlingen

op de website. Deel de leerlingen op in

gaan op zoek naar bronnen en zetten

groepjes van 2- 4 leerlingen. Leerlingen

deze in; leerlingen vergelijken en zien

voegen aan de tijdlijn toe welke bronnen

verschillen tussen diverse perspectieven

(verhalen/ ﬁlmpjes/ personen) van

en personen; leerlingen leggen verbanden

De Wereld van de Oost ze hebben gebruikt.

en herkennen hoofdlijnen tussen
perspectieven in de periode rondom
de onafhankelijkheidsoorlog; leerlingen

Onderdeel 2
verdiepen | 10-15 minuten

vormen een mening over handelingen

Vervolgens laat je leerlingen uit

van verschillende personen rondom

verschillende groepjes bij elkaar

de onafhankelijkheidsoorlog.

zitten en met elkaar in gesprek gaan.
Aan de hand van een aantal vragen

Werkwijze:

vergelijken ze hun tijdlijnen.

TIPS
Als voorbereiding
voor deze les is het
handig om eerst
zelf op onderzoek
te gaan op de
website om zo
te bepalen hoeveel
uitleg jouw
leerlingen nodig
hebben.
Je kunt op de website
scrollen door de
verschillende
periodes of in de
navigatiebalk aan
de linkerkant een
perspectief en
periode kiezen.
Is dit een te lange
opdracht? Verdeel
het dan over twee
lessen of geef een
gedeelte als
huiswerk op.

Je hebt de ﬁlm De Oost in de klas gekeken
of de website besproken, nu gaan
leerlingen zelf aan de slag met de

Onderdeel 3
reflectie | 15-10 minuten

karakters en de verdiepende verhalen.

Nagesprek, bespreek de vragen
van het werkblad.

Mogelijke
vervolgopdrachten:
werkvorm
‘Filmanalyse’,
‘Doe-opdracht
filmposter
in multiperspectief’ of
‘kennisspeeddaten’

WERKBLAD

Meerstemmige
tijdlijnen
Onderdeel 1
Jullie gaan zelf in groepjes een tijdlijn maken met belangrijke gebeurtenissen. Eerst kies je een karakter uit
De Wereld van de Oost. Zie hieronder ook het karakterblad. Met het karakter kun je door de tijd reizen en meer te weten
komen over de gebeurtenissen en de ervaringen van het karakter en mensen destijds in Nederlands-Indië/Indonesië
woonden. Je maakt zelf een tijdlijn met (minimaal vijf) belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden in het leven van jouw
karakter. De tijdlijn is net zoals de verhalen op de website onderverdeeld in 4 periodes.
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Onderdeel 2
Je wordt nu ingedeeld in een nieuw groepje. Op deze manier kom je in een groepje met leerlingen die
een tijdlijn hebben gemaakt voor een ander karakter. Samen ga je een vergelijking maken tussen de levens van
jullie karakters. Dit doe je aan de hand van de volgende vragen. Vat jullie bevindingen kort samen na het gesprek.

01 Geef elkaar eerst een korte uitleg over jullie karakters en jouw tijdlijn.
02 Vanaf welke periode zijn jullie karakters allemaal in Nederlands-Indië/ Indonesië?

03 In Nederland wordt op 15 augustus herdacht dat Nederlands-Indië in 1945 bevrijd werd van de Japanners.
Voor Indonesiërs is op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid uitgeroepen en is het niet langer meer
Nederlands-Indië. In Nederland werd deze onafhankelijkheid pas in 1949 erkend. Welke datum, 15 of 17 augustus,
is belangrijk voor jullie karakters?

04 In oorlog gaat het vaak over slachtoﬀers en daders. Kun je uitleggen welke karakters volgens jou in de periode
van de onafhankelijkheidsoorlog zowel dader als slachtoﬀer zijn?

05 Wat voor soorten bronnen op De Wereld van de Oost hebben jullie gebruikt voor de gebeurtenissen in de tijdlijn?

Onderdeel 3
Bespreek klassikaal jullie bevindingen over de verschillende tijdlijnen.

ACHTERGROND
INFORMATIE

De vijf karakters in
De Wereld van de Oost
Agus
Agus is een ﬁctief (verzonnen) karakter uit de ﬁlm
De Oost en wordt gespeeld door Nano Suharno.
Agus is een jonge vrijheidsstrijder. Hij strijdt voor
een onafhankelijk Indonesië, waar Nederland
de macht niet meer heeft. In De Oost raakt hij
in conﬂict met de Nederlandse militair Johan.
In De Wereld van De Oost biedt Agus ingang tot
historische verhalen over Indonesische
vrijheidsstrijders.
Kijk hier voor deze verhalen!

Samuel
Samuel is een fictief (verzonnen) karakter uit de film
De Oost en wordt gespeeld door de acteur
Joenoes Polnaija. Samuel is een Molukse militair in
het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch leger.
Samuel komt van de Molukken maar bevindt zich tijdens
de onafhankelijkheidsoorlog op Java en Celebes.
Samuel biedt een ingang naar historische verhalen over
de Molukken, Molukse KNIL-soldaten en hun families.
Kijk voor deze verhalen hier!

De Turk
De Turk is een ﬁctief (verzonnen) karakter uit de ﬁlm
De Oost en wordt gespeeld door de acteur Marwan
Kenzari. Hij heeft de leiding over het KST, Korps
Speciale Troepen, een elite eenheid binnen
het leger. Hij leidt deze eenheid op een missie
in Celebes. De Turk geeft ons toegang tot historische
verhalen over het Nederlandse koloniale gezag. Kijk voor
deze verhalen hier!

ACHTERGROND
INFORMATIE

Gita
Gita is een ﬁctief (verzonnen) karakter uit de ﬁlm
De Oost en wordt gespeeld door de actrice
Denise Aznam. Gita is een jonge vrouw uit Java.
Ze heeft dagelijks te maken met de Nederlandse
soldaten. Het karakter Gita geeft ons in De Wereld van
De Oost toegang tot verhalen van de burgerbevolking,
daaronder vallen verschillende groepen die in de
kolonie leefden zoals Javanen, Indo-Europeanen,
totoks, Molukkers en Chinezen.
Kijk voor deze verhalen hier!

Johan
Johan is een ﬁctief (verzonnen) karakter uit de ﬁlm
De Oost en wordt gespeeld door de acteur Martijn
Lakemeier. Johan heeft zich in Nederland opgegeven
als oorlogsvrijwilliger en vertrekt als militair naar
Nederlands-Indië. Johan biedt een ingang tot
historische ervaringen van Nederlandse militairen
in Nederlands-Indië.
Kijk voor deze verhalen hier!

