docentenhandleiding

thuis is ver weg
hoe nederlands-indië
dichtbij komt

inleiding

‘Thuis is ver weg. Hoe Nederlands-Indië dichtbij
komt’ gaat over de Tweede Wereldoorlog in
Nederlands-Indië. Het doorgeven van familie
geschiedenis tussen verschillende generaties
staat centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van bewegend beeld als bron.
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De leerlingen verdiepen zich in WO 2 aan de hand
van het familieverhaal van de Schneiders: acteur
Eric Schneider, die tijdens de Japanse bezetting als
8-jarige jongen werd geïnterneerd, en zijn zoons
Olivier en Beau (ook acteur en bekend van GTST).
Tevens staan de leerlingen stil bij: Welke rol spelen
familieverhalen in hun eigen familie? Hoe dragen
deze verhalen bij aan hun eigen identiteit?
In dit lesmateriaal wordt gebruik gemaakt van
de NOS-documentaire ‘De oorlog van acteur
Eric Schneider’ en aanvullende bronnen. Je kunt
de lesopzet volgen of thema’s met bijbehorende
documentairefragmenten en opdrachten naar
eigen inzicht gebruiken. Het lesmateriaal is
geschikt voor leerlingen van 3/4 vmbo, maar ook
voor andere niveaus en leerjaren.
Wij wensen jou en jouw klas veel succes en plezier!
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Thema’s
lesopzet
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bijlage7
Achtergrondinformatie
kijkwijzer

Praktische informatie
Meer informatie over de inhoud van dit
lesmateriaal vind je op:
www.indischherinneringscentrum.nl
www.indieinoorlog.nl
Contact
Heb je vragen of suggesties? Neem dan
contact met ons op via:
info@indischherinneringscentrum.nl
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het lesmateriaal

De Tweede Wereldoorlog in voormalig
Nederlands-Indië / Indonesië en het doorgeven
van oorlogsherinneringen staan in dit les
materiaal centraal.

Onderdelen
Het lesmateriaal bestaat uit de volgende onderdelen:
De documentaire ‘De oorlog van acteur
1  

Het thema van het lesmateriaal kan daarom
worden samengevat met de woorden: ‘thuis
is ver weg’. Hierbij worden fragmenten uit de
NOS-documentaire ‘De oorlog van acteur
Eric Schneider’ gebruikt als bronnenmateriaal.
Voor meer informatie over de documentaire zie
bijlage (achtergrondinformatie) op pagina 7.

Eric Schneider’.
Introductie op WO 2 in Indië.
2  
Fragmenten uit de documentaire
3  
‘De oorlog van acteur Eric Schneider’
met opdrachten.
Verrijkingsopdrachten over het doorgeven van
4  
verhalen, wat oorlog doet met een mens en het
gewicht van een ‘immorele opdracht’.

nos & Indisch herinneringscentrum • docentenhandleiding thuis is ver weg. hoe nederlands-indië dichtbij komt

Hoe is het als je ouders uit een ander land
komen, dan het land waarin je woont (een thuis
dat ver weg is)? Hoe beleefde je ouder als kind
de oorlog? En, wat doet een oorlog met je?
Waar ga je als kind naar op zoek en wat wil je
weten (zoeken naar het thuis van je ouders)?
En, wat doe je wanneer je ouders zwijgen
over herinneringen, terwijl je merkt dat die
herinneringen er wel zijn?

Kijkwijzer (indien je geen gebruik maakt van de
5  
opdrachten).
De aanvullende bronnen bestaan o.a. uit fragmenten
uit ‘Oorlog in het Paradijs’ en afbeeldingen uit de strip
De Terugkeer.

Leerdoelen
• Leerlingen leren aan de hand van persoonlijke
verhalen over WO 2 (Japanse bezetting);
• kunnen uitleggen waarom een groot deel van de
Nederlanders hun oorsprong heeft in NederlandsIndië;
• kunnen de verschillende perspectieven en persoonlijke ervaringen van mensen in hun historische
context plaatsen, benoemen en begrijpen;
• kunnen voorbeelden uit hun eigen leven en
omgeving gebruiken om vragen te stellen over
historische kwesties en verschijnselen;
• kunnen bewegend beeld analyseren en gebruik
maken van historische bronnen;
• doen onderzoek naar hun eigen familiegeschiedenis
en kunnen de uitkomsten daarvan presenteren.
‘Thuis is ver weg’ is geschikt voor 3/4 vmbo, maar kan
ook ingezet worden voor andere niveaus en leerjaren.
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gebruik in de klas

Hieronder vind je een overzicht van de thema’s.
Het behandelen van ieder thema duurt ca.
7 - 10 minuten, met uitzondering van het thema
familiegeschiedenis (60 minuten + huiswerk).
De opdrachten kunnen individueel of klassikaal
gemaakt worden. Dit kan online. Ook kun je
werkbladen printen voor de leerlingen.
Download de werkbladen op:
www.indischherinneringscentrum.nl

Thema’s
Documentairefragmenten
Door de ogen van een kind
1  
(Begin WO 2)

lesopzet
Totale duur lesopzet

1 - 2 uur

• Introductie Nederlands-Indië & oorlog

10 min

• Bekijk introductiefilm ‘Oorlog in het paradijs’ 6 min
• Optioneel: bekijk de documentaire
‘De oorlog van acteur Eric Schneider’
40 min
• Behandel 4 à 7 documentairefragmenten 40 - 100 min

stap 1
Voorbereiding
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‘Thuis is ver weg’ is op verschillende manieren
in de les te gebruiken. Je kunt de les volgens
de lesopzet indelen of naar eigen inzicht één
of meer thema’s behandelen. Maak daarbij
gebruik van de documentaire-fragmenten met
bijbehorende opdrachten of de kijkwijzer.

Je kunt ervoor kiezen om 1 of 2 lessen aan het
onderwerp te besteden. Kies de fragmenten/thema’s
die je wilt behandelen. Kies de opdrachten of kijk
vragen van de kijkwijzer die de leerlingen maken.
Het behandelen van ieder thema duurt ca. 7 - 10
minuten.
Zet het lesmateriaal digitaal klaar (digibord,
computers, iPads) of maak prints van de werkbladen
of kijkwijzer.

Het leven in de kampen
2  
3  Gescheiden gezin

Een Indonesisch perspectief
4  
Einde WO 2: vrijheid?
5  

Verrijkingsopdrachten
Een immorele opdracht?
6  
7 Oorlog zit in je

Stap 2
Introductie: woordweb
• klassikaal
• 3-5 min
• Bespreek met je leerlingen waaraan zij denken
bij Nederlands-Indië. Noemt iemand ook de
Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië of de
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (Bersiap,
‘politionele’ acties)?
• Zet de antwoorden in een woordweb NederlandsIndië & oorlog.

Doorvertellen van verhalen
8  
• Stel hierbij de volgende vragen: Wat weet je over
WO 2 in Nederlands-Indië? Wat weet je over de
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd? Ken je
iemand die de oorlog(en) daar heeft meegemaakt?
Is er iemand in de klas die een (familie)band heeft
met Nederlands-Indië?

Stap 3
Bekijk de introductiefilm
• klassikaal
• 10 min
Dit fragment uit de animatiefilm ‘Oorlog in het
Paradijs’ geeft een introductie over de oorlog in
Nederlands-Indië vanaf 1942.
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gebruik in de klas

! Deze stap is optioneel.
Je kunt de documentaire helemaal kijken of direct
doorgaan naar stap 5.

Stap 5a
Behandel de thema’s en
maak de opdrachten
• klassikaal;
• individueel/tweetal
• 7 - 10 min per thema
• Introduceer vervolgens de documentaire en de
hoofdpersonen. Zie hiervoor de bijlage.
• Bekijk met de leerlingen de door jouw uitgekozen
fragmenten. Dit kan klassikaal, maar je kunt de
leerlingen ook opdracht geven individueel of in
tweetallen aan de slag te gaan achter de computers
of iPads.

Stap 6
Verrijkingsopdrachten
• klassikaal;
• individueel/tweetal
• 60 min (+ huiswerk)
Ter verrijking kunnen de leerlingen aan de slag met
hun familiegeschiedenis. Daarnaast onderzoeken
ze thema’s als angst en geborgenheid, vrijheid,
jeugdherinneringen en perspectief. Hoe de oorlog
‘in je zit’ en wat dat betekent binnen een familie.
En wat houdt een ‘immorele opdracht’ eigenlijk in?
De leerlingen schrijven een gedicht en verdiepen zich
in hun eigen familiegeschiedenissen waar ze een kort
verhaal over schrijven.
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Stap 4
Bekijk de documentaire
‘De oorlog van acteur
Eric Schneider’
• klassikaal
• 40 min

Stap 7
Afsluiting
• klassikaal
• 7 min
Tot slot bespreek je met de leerlingen waaraan zij nu
denken bij Nederlands-Indië. Vul het woordweb aan.
Wat zouden zij nog meer willen weten?

• Leerlingen maken tijdens het bekijken van de
fragmenten de oriënterende opdrachten.
• Bespreek na ieder thema met de leerlingen de
opdrachten.
• Ga met de leerlingen in gesprek over de fragmenten.
Wat gebeurde er in het fragment? Waarom denk je
dat? Wat viel je als eerste op? Was er iets dat je
bijzonder vond? Waar wil je nog meer over weten?
Wat is het centrale thema van dit fragment? Hoe
komt het thema terug in het fragment?

Stap 5B
kijkwijzer
• klassikaal
• individueel/tweetal
• 7 - 10 min per thema
! Deze stap is optioneel.
Wil je de leerlingen laten oefenen met het goed en
aandachtig bekijken van de fragmenten? Maak dan
gebruik van de kijkwijzer. Dit kan bijvoorbeeld als
alternatief op de opdrachten.
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Achtergrondinformatie
‘De oorlog van acteur
Eric Schneider’
Voor 2015, het 70e herdenkingsjaar van de bevrijding,
heeft NOS Evenementen het ‘doorgeven van oorlogservaringen’ als centraal thema gekozen. Wat krijgen
(klein)kinderen mee van het oorlogsverleden van hun
(groot)ouders en hoe wordt hun eigen leven daardoor
beïnvloed? Daarom maakte de NOS in samenwerking
met het Indisch Herinneringscentrum de documen
taire ‘De oorlog van acteur Eric Schneider’, die op
15 augustus 2015 in première ging. Op deze dag
kwam in 1945 officieel een einde aan WO 2 in het
Koninkrijk der Nederlanden met de capitulatie van
Japan. Jaarlijks worden alle slachtoffers van de
Japanse bezetting herdacht.
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bijlage

De hoofdpersoon in de documentaire is theateracteur
Eric Schneider. Hij maakte als jongen de oorlog in
Nederlands-Indië mee. Eric was 8 jaar oud toen de
Japanners Nederlands-Indië letterlijk binnen fietsten
en hij in een Japans kamp werd geïnterneerd. Hij was
11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam.
Erics vader sprak nooit over de tijd dat hij door de
Japanse bezetters gevangen werd gezet en aan de
Birma-Siamspoorweg moest werken. Eric beklaagt
zich daarover in de documentaire, maar deed met
zijn eigen kinderen eigenlijk precies hetzelfde. Zijn
twee zoons, Olivier en Beau (ook acteur), hopen al
jaren dat hun vader hen deelgenoot wil maken van
zijn ervaringen.
Nu, zeventig jaar later, is Eric Schneider bereid om
voor het eerst de ‘reis’ naar het verleden aan te gaan.
In een documentaire van ruim 40 minuten reizen
we met acteur Eric Schneider en zijn zoons naar
Indonesië. Eric Schneider figuurlijk, door het delen
van herinneringen, zijn twee zoons letterlijk. Beau en
Olivier bezoeken in Indonesië de plekken uit hun vaders
jeugd, zoals de kampen waar Eric als jonge jongen zat.
Ze gaan in het huidige Indonesië terug naar het
voormalig Nederlands-Indië, op zoek naar de verhalen
achter het zwijgen van hun vader. Beau en Olivier
hopen dat hun vader door hun reis stopt met zwijgen
en meer gaat vertellen.
Het verhaal van de familie Schneider is één grote
geschiedenisles: het leven in de kolonie, het uitbreken
van WO 2, de internering in Japanse kampen, maar
ook de invloed die de oorlog heeft op de generaties die
erna werden geboren.

7

kijkwijzer
Wat gebeurde er tijdens WO 2 in NederlandsIndië? Bekijk de clips uit de documentaire. De
clips kunnen gaan over thema’s als Japanse
kampen, vrijheid of bijvoorbeeld het doorvertellen van familieverhalen.
Over de kijkvragen
Kijkvragen helpen je om een fragment goed te bekijken
of met elkaar te vergelijken. Een kijkvraag kan gaan over
bijvoorbeeld de inhoud, de tijdsperiode, de personen
en perspectieven in het documentaire-fragment.

de kijkvragen
de inhoud
• Leg uit waar dit fragment volgens jou over gaat.
• Beschrijf de belangrijkste gebeurtenis uit dit
fragment. Leg uit waarom je dit het belangrijkste
vindt.
• Schrijf op wat je is bijgebleven van dit fragment.
Noem minimaal drie punten. Leg uit waarom je
denkt dat dit je is bijgebleven.
• Bedenk een titel voor het fragment. Leg uit waarom
je voor deze titel hebt gekozen aan de hand van wat
je in het fragment ziet.
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bijlage

de tijdsperiode
• Over welke periode gaat dit fragment (het meest)?
Denk bijvoorbeeld aan De Tweede Wereldoorlog,
de periode ervoor of daarna.

de personen en
perspectieven*
• Wie zijn de belangrijkste personen in het fragment?
• In het fragment komen verschillende personen aan
het woord. Welk verhaal boeit je het meest? Leg uit
waarom.
• Vanuit welk perspectief wordt dit fragment verteld?
• Hoe denkt de documentairemaker over het verhaal
dat verteld wordt in dit fragment? Waaruit leid je
dat af?

een vergelijking
• Geef aan hoe dit fragment afwijkt van de fragmenten die je eerder hebt gezien. Let op wat je ziet,
hoort en zelf denkt.
• In hoeverre wijkt het verhaal dat wordt verteld in
het fragment af van wat je al wist van deze geschiedenis?



Begrippenlijst
* Perspectief (Standplaatsgebondenheid)
Hoe je denkt en handelt wordt bepaald door je
persoonlijke ervaringen, de positie die je
inneemt ten opzichte van anderen en waar je
vandaan komt. Dit bepaalt met welke blik jij
naar de wereld kijkt en haar ervaart.
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