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Ken jij
Nederlands-Indië?

Ogen
die
Spreken

1
Dit was ooit Nederlands-Indië.
Hoe heet dit gebied nu?
1. India
2. Maleisië
3. Indonesië
4. Nederlandse Antillen

De Indische archipel bestond (en bestaat) uit duizenden eilanden, waarvan meer als de helft
bewoond was. Er leefden (en leven) talloze stammen, met elk hun eigen taal en cultuur.
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De eerste Nederlandse schepen
arriveerden hier in 1596. Ze kwamen
om:
1. Hout te verkopen
2. Specerijen te kopen
3. Handelsposten te bouwen
4. Oorlog te voeren

De eerste Nederlanders in het huidige Indonesië waren zeelieden die voor Portugal voeren. Pas later kwamen er schepen van individuele handelaren aan.
Vanaf 1596 werden die activiteiten samengevoegd en zo ontstond vanaf 1602 de VOC die in Nederland het alleenrecht kreeg om daar te handelen.

Ogen
die
Spreken

3
In 1602 nam de VOC de handel over
van losse Nederlandse handelaren.
Behalve de VOC uit Nederland
waren er handelaren actief uit:
1. Portugal
2. China, Java en inheemse vorsten
3. het Midden-Oosten
4. Alle bovenstaande
De specerijen en zijde waren populair over
de hele wereld en dus kon je daar goed
geld aan verdienen.
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De VOC wilde samenwerken
met al die handelaren:
1. Heel graag
2. Liever niet
3. Als het niet anders kon

Bij de VOC waren de kapiteins en de koopmannen over het algemeen Nederlanders en werden
matrozen overal geworven. Er dienden Duitsers, Portugezen, Noord-Afrikanen, Engelsen, Scandinaviërs
en veel lokalen aan boord bij de VOC. En dat deden ze lang niet altijd vrijwillig.
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Nederland kent nu 17.5 miljoen
inwoners. Nederlands-Indië
was ontzettend uitgestrekt. Hoeveel
mensen woonden daar in 1930?
1. 8 miljoen, waarvan 2 miljoen wit.
2. 32 miljoen, waarvan 2 miljoen wit.
3. 61 miljoen, waarvan 300.000 wit.
4. 61 miljoen, waarvan 2 miljoen wit.

De archipel kende vele volkeren die onder eigen heersers tegen elkaar vochten, omdat iedereen een
groot rijk wilde hebben. De Europeanen maakten handig gebruik van deze rivaliteit en wisten zo de
meest strategische punten te veroveren. Daar richtten ze handelsposten in.
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De mate waarin iemand in
Nederlands-Indië belangrijk was,
werd bepaald door:
1. Kennis en kunde.
2. Geboorteplaats.
3. Huidskleur: hoe witter hoe beter.
4. Hard werken.

Niet heel de archipel werd gelijk veroverd. Dat was een proces van honderden jaren. De laatste eilanden
werden begin 20ste eeuw ingelijfd. Veel lokale heersers mochten blijven zitten, zolang ze de
doelstelling van de handelaren niet in de weg stonden en arbeiders leverden voor de plantages.
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Het leger was actief in Indië en heette
daar KNIL. Waar staat die afkorting voor?
1. Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
2. Koninklijk Nederlands-Indisch Legioen
3. Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger
4. Koninklijk Nederlands-Indiaas Leger

ff

Het leger in ‘de oost’ was klein en slecht bewapend. De marine was groter, maar slecht onderhouden.
De luchtmacht werd te laat gemoderniseerd en beschikte over veel te weinig vliegtuigen om het gebied
e ectief te kunnen verdedigen.
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De primaire rol van KNIL voor de
tweede wereldoorlog was:
1. Nederlands-Indië beschermen tegen
aanvallen van buitenaf.
2. Als een soort politie lokale onrust bestrijden.
3. Andere landen aanvallen.

Soldaten van het leger in Nederlands-Indië waren licht bewapend met een karabijn, een klewang
(kort zwaard) en een knuppel. In tijd van strijd hadden ze ook handgranaten.
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Nederlands-Indië werd vanaf eind
1941 aangevallen door een vijandige
macht. Dit was:
1. Duitsland
2. China
3. Japan
4. Rusland

Nederlands-Indië raakte in oorlog, omdat de Nederlandse regering in ballingschap de vijand de
oorlog verklaarde. Deze vijand zat niet op oorlog met Nederland te wachten, dus wees de verklaring af.
Pas toen Nederlandse onderzeeboten schepen tot zinken brachten, werd er teruggeschoten.
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De belangrijkste reden dat Japan NederlandsIndië wilde veroveren is:
1. Het bevrijden van lokale bevolking
van de Nederlandse onderdrukker.
2. Olie en rubber.
3. Goud.
4. Drinkwater.

ff

De VOC ging naar Indië vanwege kruiden
en specerijen. Japan was vooral op zoek
naar grondsto en voor hun industrie en
leger.
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De Japanners sloten veel mensen op
in kampen. Zij selecteerden hun
gevangen op:
1. Brutaliteit.
2. Leeftijd.
3. Witte huid en blauwe ogen.
4. Geslacht.

Nederlands-Indië raakte in oorlog, omdat de Nederlandse regering in ballingschap de vijand de
oorlog verklaarde. Deze vijand zat niet op oorlog met Nederland te wachten, dus wees de verklaring af.
Pas toen Nederlandse onderzeeboten schepen tot zinken brachten, werd er teruggeschoten.
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Na de tweede wereldoorlog begon
de Indonesische revolutie met de
Bersiap, een uiterst gewelddadige
opstand tegen:
1. De Nederlanders.
2. Bondgenoten van de Nederlanders.
3. De Indonesische adel.
4. Alle bovenstaande.

De Bersiap was een spontane opstand die ook de latere leiders van de revolutie (Soekarno, Hatta)
overviel. Het is een chaotische periode waarin jongeren (Permoeda’s) met veel geweld optreden
tegen eenieder die niet in hun denkbeelden geloven. Er komen tenminste ‘enige tienduizenden’ mensen
bij om, maar een aantal wetenschappelijke bronnen acht die aantal aan de lage kant.
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Na de onafhankelijkheid van Indonesië
kwamen tussen 1949 en 1962 de
Indische Nederlanders naar Nederland.
Hoe noemen we dat?
1. Volksverhuizing.
2. Evacuatie van Nederlands-Indië.
3. Repatriëring Nederlandse Indiërs.
4. Vakantie.
Zo’n 300.000 mensen wijken uiteindelijk uit
naar Nederland. De meeste daarvan komen in
de periode 1949-1952.
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In Nederland werden de Nederlandse
Indiërs opgevangen in kampen met
barakken. Eén zo’n kamp heette
De Schattenberg. Hoe heette dat kamp
in de tweede wereldoorlog?
1. De Schattenberg
2. Kamp Westerbork
3. De Zonnehoeve
4. Kamp Indië

Voor de tweede wereldoorlog kent Nederland diverse kampen die gebruikt worden om vluchtelingen
uit Duitsland op te vangen of voor recreatieve doeleinden. In de oorlog gebruiken de Duitsers deze
kampen om Joden, Sinti, Roma en andere gevangen te verzamelen, voordat ze naar
vernietigingskampen worden gestuurd.
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De verplichte reis van de Indische
Nederlanders was niet gratis.
Wie betaalde die?
1. De Nederlandse Overheid, die ook
het verblijf en eten in kampen
betaalde.
2. Crowdfunding.
3. De Indische Nederlanders kregen
een rekening voor reis,
verblijf en eten en mochten.
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Welk deel van de Nederlandse
bevolking heeft anno 2021 nog
een relatie met Nederlands-Indië?
1. Bijna niemand.
2. 250.000 mensen.
3. 1 miljoen mensen.
4. 3 miljoen mensen.

Zoals de fototentoonstelling ‘Ogen die Spreken’ in Park Eekhout laat zien, hebben veel Nederlanders
een band met Nederlands-Indië. Sommigen zijn er bewust mee bezig, anderen nooit. Iedereen is een
mix van talloze bloedlijnen en net zoals ‘de Indonesiër’ niet bestaat, kun je hetzelfde zeggen van de
‘Nederlander’. Maar we zijn allemaal mensen.

