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Van Heutsz-monument: wat te doen?
Het tv-programma Andere Tijden heeft een uitzending
aan het Van Heutsz-monument in Amsterdam gewijd.
De Amsterdamse stadsdeelraad die voor het monument moet zorgen, had aan veel personen en instellingen in heel Nederland om advies gevraagd wat er
met het verwaarloosde monument moest gebeuren.
Dankzij deze uitzending kun je meedenken.

OPDRACHT

In 1968 voerden provo’s acties tegen
alles wat zij in vorige generaties veroordeelden. Daartoe behoorde ook Van
Heutsz en zijn monument in Amsterdam. Op deze foto bekladden zij het
portret van Van Heutsz. Later haalden
zij het portret van het monument af. Het
is tot nu toe onvindbaar gebleven.

NAAR ANTWOORDBLAD

a Welke twee standpunten staan vanaf de oprichting van het
Van Heutsz-monument in 1934 over Van Heutsz tegenover
elkaar?
b Met welke feiten kunnen beide meningen onderbouwd
worden?
c De AT-uitzending gaat vooral over het monument: wat
moet er met het in die tijd zeer verwaarloosde monument
gebeuren?
Bekijk en beluister de uitzending. Leg de standpunten vast
van verschillende personen en groepen.
d Neem nu zelf aan de discussie deel.
e Geef tenslotte aan welk criterium of welke criteria voor jou
de doorslag hebben gegeven voor je standpunt voor of
tegen het gehele of gedeeltelijke behoud of het afbreken
van het monument.

Hier zie je een groot deel van
het monument zoals het er nu
uitziet. Moet het portret van Van
Heutsz worden nagemaakt en
opnieuw worden bevestigd aan
de voorkant van de sokkel
waarop een standbeeld staat?
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a Welke twee standpunten staan vanaf de oprichting van het
Van Heutsz-monument in 1934 over Van Heutsz
tegenover elkaar?
- de deelraad Zuid van Amsterdam
b Met welke feiten kunnen beide meningen onderbouwd
worden?
- de Indonesiër A. Muharam
c De AT-uitzending gaat vooral over het monument: wat
moet er met het in die tijd zeer verwaarloosde monument
gebeuren?
Bekijk en beluister de uitzending. Leg de standpunten vast
van verschillende personen en groepen:
- Amsterdamse politici en rijke burgers in de jaren ’20

- Amsterdamse arbeiders in de jaren ’20

- H. Aspeslagh van het Instituut Clingendael, dat de
opdracht had gekregen de meningen te inventariseren en
een nota erover uit te brengen

- zoon van Van Heutsz

- de Indonesische luitenant-generaal Soejono

d Neem nu zelf aan de discussie deel.
e Geef tenslotte aan welk criterium of welke criteria voor jou
de doorslag hebben gegeven voor je standpunt voor of
tegen het gehele of gedeeltelijke behoud of het afbreken
van het monument.

