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Speeddaten met kennis

Geschiedenis
BOVENBOUW

DOCENTENBLAD

Speeddaten met kennis
Benodigdheden:
Computers, iPads of telefoons.

Onderdeel 2
Verwerken | 20-30 minuten:
Leerlingen gaan met elkaar kennis

Deze werkvorm kan ook uitgevoerd

speeddaten. Net als bij een echte speeddate

worden zonder de film De Oost te kijken.

sessie komen ze tegenover elkaar te zitten.
Het helpt om een rij met tafeltjes op te

Doelen:

stellen in de klas. Leerlingen leggen ieder

Leerlingen leven zich in de periode van

in een minuut aan elkaar uit wat zij hebben

de onafhankelijkheidsoorlog in; leerlingen

geleerd. Vervolgens krijgen ze een minuut

verdiepen zich in de periode door

om een verbinding tussen beide begrippen

historische begrippen te leren kennen

te vinden. Wat hebben de begrippen met

en ze aan elkaar te verbinden; leerlingen

elkaar te maken? Als de tijd op is, schuiven

leren over de onafhankelijkheidsoorlog

de leerlingen door. Als docent hou je de

door thema’s en perspectieven aan elkaar

tijd in de gaten en loop je door de klas om

te verbinden; leerlingen werken aan hun

eventueel hulp te bieden.

digitale onderzoeksvaardigheden

Werkwijze:
Onderdeel 1
Verkennen | 15 minuten:

Onderdeel 3
gesprek | 5-15 minuten:
Overleg klassikaal welke verbindingen de
leerlingen hebben gemaakt. Controleer

Leerlingen krijgen in tweetallen of

hierbij of ze hun eigen begrippen goed

individueel een begrip toegewezen

begrijpen.

(zie werkblad). Leerlingen doen onderzoek
op de De Wereld van de Oost naar hun
begrip. Ze vatten de informatie die ze
over hun begrip vinden kort samen.
Help de leerlingen door de De Wereld van
de Oost eerst klassikaal te laten zien.

TIPS
Verdiep je ter
voorbereiding in
de verhalen op
de website.
In de bijlage is
een blad met
de verschillende
karakters
toegevoegd.
Toon deze aan
de klas of deel uit.
Help zo nodig
bij het onderzoek
doen op de
website of verdeel
de les over
meerdere lesuren
wanneer meer tijd
nodig is voor het
online onderzoek.
Gaat het daten
te snel? Verleng
de minuut.

Mogelijke
vervolgopdracht:
Werkvorm ‘Film
nagesprek: dader,
slachtoffer of beide’

WERKBLAD

SpeedDaten met kennis
Onderdeel 1
Je krijgt (per tweetal) een begrip toegewezen. Je gaat op De Wereld van de Oost onderzoek doen naar de betekenis van
jouw begrip. Wat houdt jouw begrip in? Over wie of wat gaat het en in welke periode heb je gezocht? Vat hieronder
kort samen wat je hebt gevonden.

Benoem tenminste een verhaal of bron van de website die jou heeft geholpen in je onderzoek.

Onderdeel 2
Nu gaan kennis speeddaten met elkaar. Net als bij een echte speeddate sessie kom je tegenover een van
je klasgenoten te zitten. Je legt in een minuut aan elkaar uit wat je op de website gevonden hebt over jouw kaartje.
Vervolgens krijgen jullie een minuut om een verbinding tussen beide begrippen te maken.
Wat hebben ze met elkaar te maken?

Begrippen:

Het karakter Johan

Het karakter Samuel

Het karakter Samuel

Indische Nederlanders

Soekarno

De burgerbevolking
van Indonesië

De Indonesische
onafhankelijkheidsoorlog

Dekolonisatie

Kolonisatie van Indonesië

Nederlands-Indië of
Indonesië?

Vrijheid/Bevrijder

De Japanse bezetting

De Molukkers

Het karakter De Turk

Het karakter Agus

Het karakter Gita

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!

