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Beste docent,  beste leerling, 

 

Binnenkort breng je een bezoek aan het Indisch Herinneringscentrum. Een museum waar de 

geschiedenis van Nederlands-Indië van voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog wordt 

verteld. We kijken uit naar je komst! Als voorbereiding op het bezoek vragen we je 

onderstaande opdrachten te maken. Deze bestaan uit drie vaste opdrachten en een 

verdiepingsopdracht. Vergeet de antwoorden niet mee te nemen, deze zullen we tijdens de 

les bespreken Succes, en tot snel!  

 

  

 

                                                                                    Naam Leerling: ……………………… 

   Groep: ……………………… 

        

Filmpje ‘Wie Wat Waar is Indisch’ 

Bekijk het onderstaande filmpje ‘Wie Wat Waar is Indisch’ en beantwoord vraag 1 en 2. 

Tip: lees eerst de opdrachten voor het filmpje begint. 

Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hvOEcitOLDo.  

 

Opdracht 1 

Welke bevolkingsgroepen worden er genoemd in het filmpje? Noem er minimaal drie.  

 

Antwoord: ________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=hvOEcitOLDo
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Opdracht 2 

Link de volgende gebeurtenissen aan het juiste jaartal. 

 

A) De Republiek Indonesië wordt uitgeroepen                  

B) De VOC (Nederlanders) voor het eerst in Azië  

C) Nederland draagt de macht over aan Indonesië   

D) Nederland wordt de baas in Nederlands-Indië 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 3 

Ruim 300.000 Nederlanders kwamen na de Tweede Wereldoorlog van Nederlands-Indië naar 

Nederland. Dat zijn nu ongeveer 2.000.000 mensen met een Indische achtergrond! Hoe ziet 

jouw familie er uit? En waar zijn ze geboren? Maak een korte stamboom beginnend bij jou, 

je broertjes en zusjes, jouw ouders en jouw opa en oma. Schrijf steeds per persoon op 

wanneer en waar ze geboren zijn. Weet je het niet? Vraag het thuis of laat dat stukje open. 

Gebruik daarvoor een apart blaadje. Hieronder zie je en voorbeeld. 

Tip: je kan je stamboom ook mooier maker door er een echte boom van te maken.  
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Verdiepingsopdracht 

Bekijk de onderstaande foto. Deze komt uit de tentoonstelling ‘Twijfelindo’.  

 

Beschrijf in drie woorden wat je denk over deze persoon:  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Beschrijf in drie woorden wat mensen vaak over jou zeggen: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 


