De IJzeren eeuw in de klas
Ten oorlog!
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Indonesië is in de negentiende eeuw een
kolonie van Nederland en heet NederlandsIndië. Nederland probeert haar macht in het
gebied steeds verder uit te breiden maar dat
gaat niet zonder slag of stoot. In Atjeh in het
noorden van Sumatra wordt hevig weerstand
geboden. De Nederlandse Generaal van Heutsz
wordt naar Sumatra gestuurd om voor eens
en altijd een einde te maken aan de opstand.
Daarvoor moet hij de Atjeese leider Toekoe
Oemar verslaan. De strijd is gruwelijk en
heftig maar er staat ook veel op het spel voor
beide partijen.

Kijkvragen
1 Generaal van Heutsz wordt eind 19e eeuw
naar Nederlands-Indië gestuurd om oorlog te
voeren.
a Naar welk gebied wordt hij gestuurd?
b Waarom wordt hij juist daar naar toe
gestuurd?
c Wie is zijn belangrijkste vijand?
d Hoe verloopt de strijd tussen de twee
strijdende partijen?
2 Van Heutsz speelt een belangrijke rol in de
omvorming van Nederlands-Indië van
handelskolonie naar inlijvingsgebied.
Leg dit uit.

Vakgebied
Geschiedenis
Kernbegrippen
Industrialisatie - verzuiling - emancipatie –
confessionalisme – schoolstrijd
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma geschiedenis, domein B
Oriëntatiekennis. Tijdvak 8, Modern
imperialisme in de 19e eeuw.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘De
IJzeren eeuw in de klas’. Op Schooltv.nl staan
nog meer videoclips bij deze serie,
bijvoorbeeld ‘Een nieuwe wereld’ over de
ontwikkeling van de wetenschap in de 19e
eeuw.
Antwoorden
1a Atjeh, Noord Sumatra b De bevolking
verzet zich daar al jaren tegen de
Nederlandse overheersing c Toekoe Oemar d
De oorlog wordt gewonnen door de
Nederlanders, maar het verzet blijft bestaan
2 In de tijd van van Heutsz wordt het
eilandenrijk definitief ingelijfd 3 Een
vrouwenfiguur op een stenen sokkel, een
zonneboog en twee leeuwen met
wapenschilden b Eigenlijk niets 4 Het
optreden van van Heutsz in Indië wordt
tegenwoordig sterk afgekeurd 5 Door de
industrialisatie is er een toenemende
behoefte aan grondstoffen en afzetgebieden

3 Dit monument in Amsterdam is oorspronkelijk
bedoeld voor van Heutsz.
a Beschrijf het monument.
b Wat op het monument verwijst er direct naar
van Heutsz?
4 In 2004 wordt het monument omgedoopt
tot ‘Monument Indië-Nederland 1596-1949’
Waarom is dit besluit destijds genomen?
Verdiepingsvraag
5 Beschrijf het verband tussen drang van
Nederland om haar macht en grondgebied in
Nederlands-Indië uit te breiden in verband
worden gebracht en de toenemende
industrialisatie in de negentiende eeuw?
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