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Wereldoorlog populairst
Welk tijdvak boeit leerlingen volgens
hun docenten het meest?
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Stelling:
‘Allochtone leerling is minder 
geïnteresseerd in de oorlog 
dan autochtone leerling’ 

Allochtone interesse
Deel docenten dat eens is met stelling
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Hetzelfde als vroeger
Is de interesse in de oorlog veranderd
sinds eigen schooltijd docenten?
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D e Amersfoortse havo-leerling Meghan 
Lippmann (15) kijkt op van haar ge-
schiedenisopdracht en antwoordt zon-

der aarzelen. ‘De interessantste periode uit de 
Nederlandse geschiedenis? De Tweede We-
reldoorlog.’ Naast haar zit Marit Koch (16): 
‘Ja, Tweede Wereldoorlog.’ Klasgenoot Anna 
Tutunjian (16), bij het raam, moet even den-
ken, maar zegt dan: ‘Tweede Wereldoorlog.’ 

Zo gaat het niet alleen op de Amersfoortse 
scholengemeenschap Het Nieuwe Eemland, 
maar op scholen in heel Nederland. Van 
vmbo tot vwo, van stad tot platteland, van 
zwarte tot witte school, overal zeggen scho-
lieren de Tweede Wereldoorlog verreweg het 
interessantst te vinden. 

‘Ze zijn er dol op,’ zegt geschiedenisdo-
cent Kees de Lange van het Etty Hillesum 

College in Deventer. ‘Ze vinden de Tweede 
Wereldoorlog gewoon erg spannend,’ zegt 
Otto de Groot van het Ashram College in Al-
phen aan den Rijn. Al tijdens de eerste les van 
dit schooljaar vroegen vmbo-leerlingen aan 
Nadia Moussaoui, docente aan het (zwarte) 
Amsterdamse Huygens College: ‘Juf, wan-
neer beginnen we nou met de oorlog?’

Elsevier enquêteerde samen met onder-
zoeksinstituut ResearchNed geschiedenisdo-
centen in het voortgezet onderwijs. Conclu-
sie: acht op de tien docenten zeggen dat van 
alle tijdvakken de leerlingen die van de we-
reldoorlogen het interessantst vinden. Op 
verre afstand volgen de tweede helft van de 
twintigste eeuw en de Grieken en Romeinen.

Als de docenten de interesse van hun 
leerlingen voor de Tweede Wereldoorlog 
moeten belonen met een cijfer dan zouden ze 
gemiddeld een acht geven. Leerlingen van nu 

interesseren zich volgens hen minstens zo-
veel voor de Tweede Wereldoorlog als toen 
de leraren zelf nog op school zaten. 

De vraag is alleen: welke oorlog? Is de 
oorlog waarin de leerlingen zo geïnteresseerd 
zijn dezelfde Tweede Wereldoorlog als die 
van vroeger, of omhelzen ze de moderne ver-
sie ervan? Zeg maar: WO 2.0, de oorlog die is 
aangepast aan de politieke en maatschappe-
lijke idealen van nu?

Robert Stiphout en Ruud Deijkers

Elsevier en ResearchNed vroegen geschiedenisdocenten wat hun leerlingen van de 
Tweede Wereldoorlog weten en hoe groot de interesse is. Het gesomber over een 
oorlog die wordt vergeten en over leerlingen die de feiten niet kennen, blijkt mis-
plaatst. Scholieren vinden WO II juist superinteressant. Dat heeft wel een prijs.

oorlogsgeneratie sterft uit, maar tweede wereldoorlog leeft 
onder scholieren meer dan ooit. wat leren ze over dé oorlog?

WO 2.0
geschiedenis

Toelichting bij het onderzoek

Onderzoeksbureau ResearchNed uit 
Nijmegen benaderde namens Elsevier 

de geschiedenissecties van vijfhonderd 
scholen in het voortgezet onderwijs met 
het verzoek om aan geschiedenisdocenten 
te vragen een vragenlijst in te vullen. Ook 
via de nieuwsbrief van de digitale school 
zijn docenten opgeroepen mee te doen aan 
het onderzoek. 

In totaal 339 geschiedenisdocenten van 
vmbo, havo en vwo deden in april mee. 
Met een unieke code konden ze inloggen 
op een digitale lijst met vragen en stellin-
gen. De kernvraag van het onderzoek is 
hoe het is gesteld met het thema Tweede 

Wereldoorlog in het geschiedenisonder-
wijs. De docenten spraken zich uit over het 
maatschappelijke en educatieve belang van 
de Tweede Wereldoorlog, en of dit thema 
in de afgelopen decennia een andere bete-
kenis heeft gekregen. Ook gaven ze aan of 
ze voldoende tijd en ruimte hebben om 
aandacht te besteden aan de Tweede We-
reldoorlog in hun lessen. Ook was er ruimte 
voor persoonlijke opvattingen over onder 
meer integratie van minderheden, oorlog 
en vrede.

Van de docenten heeft 57 procent ten-
minste tien jaar ervaring in het onderwijs. 
De gemiddelde leeftijd is 43 jaar. De jong-
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Tikkeltje pacifistisch
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Deel docenten dat stelling beaamt
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Waar doen leerlingen volgens docenten
buiten schooltijd kennis op over oorlog?

   91 procent

                      40

                      40

                  34

         21

  12

 10

 3

1

Docenten jonger dan 40

Docenten 40 jaar of ouder

Vals voorgelicht

©ELSEVIER BRON: ELSEVIER/RESEARCHNED 2010

Lichten �lms, series en computerspellen
leerlingen verkeerd voor over de oorlog?

Docenten mee eens

         48 procent

31

      36

vmbo

havo

vwo

             44 

 34

jonger dan 40

40 jaar en ouder

Stelling: ‘Historisch besef is belangrijker
dan feitenkennis’

Stelling: ‘Zelf de feiten kennen is beter dan
weten hoe je feiten opzoekt’

Stelling: ‘Slachtoffers van Tweede Wereldoorlog 
verdienen meer aandacht dan helden’

Stelling: ‘Geschiedenisdocenten jonger dan
40 jaar weten minder over Tweede Wereldoorlog 
dan oudere docenten’

16
           29

57 procent
      50

64
        74

15
            30

Feiten en slachtoffers
Deel docenten dat stelling beaamt

©ELSEVIER BRON: ELSEVIER/RESEARCHNED 2010

procent

Kennis over oorlog

©ELSEVIER BRON: ELSEVIER/RESEARCHNED 2010

Engelse kinderen weten niks van oorlog. 
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klaar is met de oorlog. 
In plaats van minder, komen er alleen 

maar meer (lokale) monumenten en herden-
kingen. De negendelige NPS-serie De Oor-
log trok afgelopen winter meer dan een mil-
joen kijkers. Maar het beste bewijs zit in de 
schoolbanken van het voortgezet onderwijs. 
Voor het eerst dient zich daar een generatie 
aan van wie nog maar weinig grootouders de 
oorlog hebben meegemaakt. En juist deze 
leerlingen lopen ermee weg. Hoe kan dat? 

De oorlogsgeneratie mag dan uitsterven, 
hun nageslacht is erin geslaagd het tij te keren 
en de herinnering levender dan ooit te maken. 
Sterker nog: voor ons collectieve bewustzijn 
en onze nationale identiteit is de oorlog be-
langrijker dan ooit. 

‘De Tweede Wereldoorlog is de maat der 
dingen geworden,’ zegt onderzoeker Kees 
Ribbens van het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie. ‘Hij is uitgegroeid tot 
een wezenlijk en structureel onderdeel van 
de Nederlandse identiteit.’ Wie niks van de 
oorlog weet, is geen goede Nederlander. Niet 

voor niets is de Tweede Wereldoorlog opge-
nomen in het Basisexamen Inburgering voor 
immigranten. En wat te denken van de Canon 
van Nederland, de leidraad voor het geschie-
denisonderwijs? Zowel de Tweede Wereld-
oorlog als de Holocaust kreeg er een plek in. 

Ribbens: ‘De Tweede Wereldoorlog is 
een grand narrative, hét grote geschiedenis-
verhaal van Nederland. We spreken nog altijd 
van dé oorlog, alsof er nooit een andere was. 
De Tweede Wereldoorlog is voor Nederland 
wat de Founding Fathers zijn voor de Ver-
enigde Staten. En misschien nog wel meer.’ 

Het geschiedenisonderwijs speelt hierin 
een cruciale rol. Alle geschiedenisdocenten 
zijn ervan overtuigd dat de Tweede Wereld-
oorlog bijzondere aandacht verdient, meer 
nog dan de Eerste Wereldoorlog of de Koude 
Oorlog. En dat heeft zijn weerslag op de leer-
lingen. In het Elsevier/ResearchNed-onder-
zoek zeggen bijna alle docenten het belang-
rijk te vinden om leerlingen te betrekken bij 
herdenkingen. Bijna allemaal nemen ze leer-
lingen mee naar een museum, monument, 

voormalig concentratiekamp of andere plek 
die herinnert aan de oorlog.

Het blijft niet bij historische feiten. Maar 
liefst 97 procent van de docenten wil ook een 
morele boodschap overbrengen. En dat is niet 
de boodschap dat oorlog soms ‘goed’ is; dat 
je soms moet vechten voor je vrijheid. Daar-
voor is het licht-pacifistische lerarenkorps 
van in meerderheid D66- en PvdA-stemmers 
niet te porren. 

Wel vinden zeven op de tien docenten dat 
de Tweede Wereldoorlog leerlingen helpt om 
te begrijpen wat de gevolgen zijn van ‘intole-
rantie’. En acht op de tien zijn van mening 
dat de Tweede Wereldoorlog leerlingen helpt 
de waarde te onderkennen van democratie, 
vrijheid en grondrechten. ‘Als ze beseffen 

Bange dagen
Dat leerlingen zo bezig zijn met de Tweede 
Wereldoorlog is verrassend. Al in 1947, twee 
jaar na de oorlog, had de toenmalige minister 
van Justitie, Johannes van Maarseveen (KVP) 
het in een speech bezorgd over ‘de nevel van 
vergetelheid’ die hij zag opdoemen voor de 
oorlog. In 1991 leek zijn voorspelling uit te 
komen. Het pas opgerichte Nationaal Comité 
4 en 5 mei worstelde met de vraag hoe jonge-
ren te betrekken bij de herinnering aan de 
Tweede Wereldoorlog. 

Passend in de tijdgeest schreven drie 
jonge redacteuren dat jaar in Elsevier: ‘Ge-
noeg! Een jonge generatie neemt afscheid 
van de Tweede Wereldoorlog.’ De jonge 
schrijver Martin Bril stelde in het stuk vast: 
‘Herdenken is iets voor mensen die iets te 
herdenken hebben.’ En daar behoorde zijn 
‘onbetrokken generatie’ niet toe. 

Heel Nederland hield er rekening mee dat 
met het uitsterven van de Nederlanders die de 
oorlog hadden meegemaakt ook de herinne-
ring aan die oorlog zou verdwijnen. Inmid-
dels is het zover. De Nederlanders die de oor-
log als volwassene hebben meegemaakt, zijn 
goeddeels dood. Maar kijk eens: 65 jaar na 
de Bevrijding blijkt uit niets dat Nederland 

Arie Wilschut, docent Hogeschool Amsterdam:

‘Tweede Wereldoorlog zou 

thema moeten zijn als alle 

andere. Maar het is meer’

Voor oud en jong
Nationaal Comité verlegde 
accent herdenking naar nu

D irect na haar oprichting in 1987 
stond het Nationaal Comité 4 en 5 

mei voor een probleem: aan de ene kant 
moest de herdenking op 4 mei recht 
doen aan de  uitstervende generatie oor-
logsbetrokkenen, en aan de andere kant 
moest het 4 en 5 mei actualiseren om 
jongeren aan te spreken en om de her-
denking levend te houden. 

In Zestig jaar herrie om twee minu-
ten stilte van historica Maud van de 
Reijt is te lezen dat het Nationaal Co-
mité in de jaren negentig langzaam maar 
zeker afstand  nam van de focus op oor-
logsbetrokkenen en een herdenking or-
ganiseerde voor zowel oud als jong. Zo 
werd het aantal te leggen kransen door 
bij de oorlog betrokken organisaties te-
ruggebracht van  64 naar vijf. 

Het Comité zorgde ervoor dat 4 mei 
voor ouderen en jongeren een verschil-
lende betekenis kreeg. Voor ouderen 
zou de Tweede Wereldoorlog centraal 
blijven. Voor jongeren zou het ‘een mo-
ment van bezinning en verlangen naar 
een menswaardige wereld zonder oor-
log en politiek geweld worden’.

Uit het jongste Nationaal Vrijheids-
onderzoek van het Comité blijkt dat 85 
procent van de jongeren tussen dertien 
en zeventien jaar weet wat 4 mei is. Op 
4 mei denkt 36 procent van hen aan oor-
logsslachtoffers uit de Tweede Wereld-
oorlog. Iets meer (39 procent) denkt aan 
alle oorlogsslachtoffers waar en wan-
neer dan ook. Als thema voor 2010 koos 
het Comité voor wereldwijde vrijheid.

Israël: ‘Kijk eens wat de joden nu doen.’ 
Hoe groot is het probleem nu? 

In de door Elsevier en onderzoeksinsti-

Shoah in de klas
Niet alleen islamitische scholier 
heeft moeite met de Holocaust

In 2003 zei toenmalig VVD-Kamerlid  
Ayaan Hirsi Ali op basis van ‘meerdere 

betrouwbare bronnen’ dat op zwarte scho-
len voor voortgezet onderwijs in de grote 
steden geen les meer wordt gegeven over de 
jodenvervolging in de Tweede Wereldoor-
log. Islamitische leerlingen zouden dat on-
mogelijk maken door agressief gedrag in de 
klas. 

Sindsdien doen docenten regelmatig 
anoniem hun beklag over vooral Marok-
kaanse leerlingen die moeite hebben met de 
behandeling van de Holocaust (ook wel 
Shoah genoemd). De een ontkent de joden-
vervolging, de ander wil er niet van weten 
wegens de behandeling van Palestijnen door 

tuut ResearchNed gehou-
den enquête onder geschie-
denisdocenten zegt bijna 
een op de tien weleens te 
hebben meegemaakt dat hij 
de Holocaust niet of nau-
welijks ter sprake kon bren-
gen in de klas. Het meren-
deel laat zich daardoor niet 
uit het veld slaan. Bijna 2 
procent van de docenten 
geeft aan de Holocaust nu 
op een andere manier te be-
handelen.  Nog geen half 
procent zegt de Holocaust 
niet of nauwelijks meer te 
behandelen. 

Opmerkelijk: niet al-
leen islamitische leerlingen 
hebben moeite met de Ho-

locaust. Eén docent gaf aan te hebben mee-
gemaakt dat ook rechts-extremistische leer-
lingen ertegen in verzet kwamen. 
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Holocaust leeft meest
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Welk thema's zijn volgens docenten 
het populairst onder de leerlingen?
Jodenvervolging

Collaboratie en verzet in Nederland

Leven onder Duitse bezetting

Duitse opmars en Nederlandse capitulatie

Bevrijding van Nederland

Oorzaken en aanleiding voor de oorlog

Nasleep: wederopbouw en ontstaan VN en EU
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Waar komen docenten te weinig aan toe
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wat een voorrecht het is in vrijheid te leven 
ben ik klaar,’ zegt docent Kees de Lange. 

‘Eigenlijk zou de Tweede Wereldoorlog 
een geschiedenisthema moeten zijn als alle 
andere,’ zegt Arie Wilschut, hoofddocent ge-
schiedenis en geschiedenisdidactiek aan de 
Hogeschool van Amsterdam. ‘Maar het is 
meer.’ Hij haalt de Amerikaanse historicus 
Dominick LaCapra aan: ‘Die schreef: “Een 
cijfer drukt uit hoe goed iemand presteert, 
maar wie een onvoldoende haalt voor Ausch-
witz is ook meteen een slecht mens.”’

De Tweede Wereldoorlog, kortom, is een 
soort lakmoesproef voor moderne burgers 
geworden. Ben je ‘goed’ of ‘fout’? Ben je 
voor ‘tolerantie’ en ‘vrijheid’? Waardeer je 
de democratie en respecteer je mensenrech-
ten? Onderwijs ín de oorlog is zo vermengd 
geraakt met morele lessen van de oorlog. En 
het is duidelijk dat het laatste de herinnering 

aan de oorlog urgent heeft gehouden.

idealen
Dit is niet van de ene dag op de andere ge-
gaan. Sinds Nederland in de jaren zestig oog 
kreeg voor de jodenvervolging groeide de 
oorlog uit tot het morele ijkpunt tussen goed 
en kwaad. De Holocaust, hét gezicht van het 
kwaad, wordt al sinds de jaren tachtig opge-
voerd in de strijd tegen racisme en fascisme. 
Koningin Beatrix zei op 5 mei 1980: ‘Het 
herdenken waarvoor wij samen zijn geko-
men, moet meer zijn dan een nostalgisch stil-
staan bij het verleden. Wie durft te zeggen dat 
de huidige wereld geen onderdrukking, geen 

rassenwaan, geen ideologische overheersing 
te zien krijgt.’

In de jaren erna werden aan de oorlogs-
herinnering idealen toegevoegd als democra-
tie, mensenrechten, tolerantie en vrijheid. 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei verhief 5 
mei tot een feest voor de vrijheid en 4 mei tot 
een dag om alle slachtoffers van oorlog en 
strijd te gedenken, en niet alleen die van de 
Tweede Wereldoorlog. 

Slim, dankzij al die idealen bleef de oor-
log actueel in de schoolbanken. Gevraagd 
naar de lessen van de oorlog, antwoordt 3-
vmbo van het Ashram College: ‘Onverdraag-
zaamheid. Wat toen met de joden gebeurde, 
doet Geert Wilders nu met moslims.’ ‘Met de 
Tweede Wereldoorlog kun je tenminste nog 
wat,’ zegt ook de Amersfoortse havo-scholier 
Marit Koch in de geschiedenisles. ‘Het leeft 

nog: laatst las ik het boek Haar naam is Sarah 
over een joods meisje in de oorlog. Dan heb 
je iets aan wat je leert. Nee dan Karel de 
Grote. Wat moet ik daarmee?’ 

Zelfs al zouden leerlingen het willen, ze 
kunnen zich niet onttrekken aan de oorlog en 
alle daarop geplakte idealen. Ze krijgen de 
kans niet van de omvangrijke herinneringsin-
dustrie, die met hulp van subsidies van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) over de herinnering waakt. 

Musea, archieven, concentratiekampen, 
belangenorganisaties van oorlogsslachtof-
fers, allemaal verspreiden ze lesmateriaal 
over de oorlog op scholen of openen ze spe-
ciaal voor leerlingen websites. ‘Je moet er af 
een toe een beetje vóór gaan liggen. Het is zo 
veel,’ zegt vmbo-docent Otto de Groot. 

De morele lading heeft de herinnering 
aan de oorlog levend gehouden, maar de 

keerzijde is wel dat de herinnering aan die 
oorlog steeds losser komt te staan van de spe-
cifieke geschiedenis. 

Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 
van 2010 blijkt dat 46 procent van de Neder-
landers met Dodenherdenking denkt aan alle 
oorlogsslachtoffers waar en wanneer ook ter 
wereld. Nog maar 39 procent denkt specifiek 
aan de slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog. Om de Tweede Wereldoorlog te red-
den, moeten we hem een beetje aanlengen 
met hedendaagse oorlogsellende, zo lijkt het.

Het gevaar bestaat ook dat de nadruk op 
de morele lading tot een vals beeld van de ge-
schiedenis leidt. Programmamanager Erf-
goed van de Oorlog, een initiatief van VWS,  
Ellen van der Waerden: ‘Wat je ziet, is dat de 
Holocaust door zijn enormiteit de herinne-
ring is gaan domineren. Uit het Nationaal 
Vrijheidsonderzoek 2007 bleek al dat drie-
kwart van de Nederlanders dacht dat de 

Tweede Wereldoorlog was uitgebroken van-
wege de jodenvervolging.’ Uit de Elsevier-
enquête blijkt ook dat van alle episodes uit de 
oorlog die van de jodenvervolging leerlingen 
het meest aanspreekt.

Ook in het geschiedenisonderwijs lopen 
de oorlog zelf en de lessen van de oorlog door 
elkaar. Les in WO 2.0 is ook les in actuele di-
lemma’s over democratie, vrijheid, tolerantie 
– en Geert Wilders. Doen de leraren het niet, 
dan doen leerlingen het zelf wel. Als docente 
Moussaoui over de Holocaust begint, zeggen 
leerlingen: ‘Maar wat de joden doen met Pa-
lestijnen, dat kan toch ook niet?’ Gaat al die 
actualiteit ten koste van de kennis? ‘Soms 
kom ik niet aan de Bevrijding toe,’ zegt Otto 
de Groot. 

Dat de oorlog een actuele interpretatie 
nodig heeft, staat volgens veel docenten wel 
vast. De Tweede Wereldoorlog op zich is 
voor de scholier van nu ooit echt geschiede-
nis. De Groot: ‘Ze zijn van na 1990. Gorbat-
sjov is voor hen al prehistorie.’ Zaken die tot 
voor kort algemeen bekend waren, zijn dat nu 

Klas 3-vmbo in Alphen aan den Rijn:

‘Wat toen met de joden 

gebeurde, doet Geert 

Wilders nu met moslims’

In boeken zijn leerlingen een stuk min-
der geïnteresseerd volgens de docenten. 
Niet meer dan een op de tien gelooft dat 

Gek op televisie
Geen boeken, zelfs geen strips:
films zijn de informatiebron

Buiten school leren scholieren vooral van 
de televisie over de Tweede Wereldoor-

log. Zeker negen op de tien docenten noemt 
films en tv-series als bron van informatie 
voor leerlingen, blijkt uit een enquête van 
Elsevier en onderzoeksinstituut Research-
Ned onder geschiedenisdocenten. Volgens 
sommige docenten zijn scholieren, vooral 
jongens, dol op series als 13 in de Oorlog 
van de NPS, Band Of Brothers en the Paci-
fic over gewone Amerikaanse soldaten op 
het Europese en het Aziatische strijdtoneel. 
Ook films als Oorlogswinter en Zwartboek  
zijn in trek. Docenten laten zelf geregeld 
een film(fragment) zien, zoals Schindlers 
List over de Holocaust.

leerlingen daar kennis over 
de Tweede Wereldoorlog 
uithalen. Een teleurstelling 
dus voor uitgeverijen die in 
2010 veel literatuur over de 
oorlog publiceren omdat 
het dan 65 jaar geleden is 
dat de oorlog eindigde. 

Opmerkelijk is dat de 
vermeende desinteresse van 
leerlingen ook stripboeken 
betreft. Toch is het aantal 
strips over de oorlog juist 
toegenomen, sinds de Anne 
Frank Stichting in 2006 het 
stripboek De Ontdekking 
publiceerde om jongeren te 
interesseren voor de oorlog. 
Dit jaar verschijnen naast 
een graphic novel over het 

leven van Anne Frank nog twee strips;  een 
fictief  verhaal over verzetsstrijders en  het 
boek Scherven over jonge soldaten.
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Deel docenten dat stelling beaamt
procent

Overige
gemeenten

Stelling: ‘Onderwijs is vooral gericht op
Nederland in de Tweede Wereldoorlog’

Stelling: ‘Onderwijs over Tweede Wereldoorlog
geeft scholier negatief beeld van Duitsland’
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Boodschappen die docenten willen 
overbrengen in lessen over de oorlog
Les helpt gevolgen intolerantie begrijpen

Les helpt democratie, vrijheid, rechten waarderen

Les helpt hedendaagse con�icten begrijpen

Les helpt begrijpen dat oorlog soms nodig is

Les helpt allochtonen te delen in ons verleden

Andere boodschap

Geen boodschap
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Deel docenten dat Holocaust ooit niet
of nauwelijks ter sprake kon brengen
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dachten dat heel Nederland in het verzet zat.

integratie
Niets wijst er nu nog op dat de oorlog alsnog 
wordt vergeten, zoals minister Van Maarse-
veen in 1947 voorspelde. Volgens Jan van 
Kooten en Nine Nooter, directeuren van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei, blijft de herin-
nering in het teken staan van idealen als de-
mocratie, vrijheid en grondrechten. 

Sterker, de rol van de Tweede Wereldoor-
log als ideaalvehikel zal alleen maar groter 
worden. ‘Nieuw dit jaar is het thema Vrijheid 
Wereldwijd,’ zegt Nooter. Van Kooten: ‘We 
willen mensen laten nadenken over hoe zij 
kunnen bijdragen aan wereldwijde vrijheid.’

Bovendien krijgt de Tweede Wereldoor-
log een nieuwe taak als integratie-instrument. 
Immigrantenkinderen krijgen van huis uit 
weinig mee van de oorlog. Jonge Marokka-
nen veroorzaakten in 2006 een rel door na de 
Dodenherdenking met kransen te voetballen. 
Om immigrantenkinderen nu toch bij de her-
innering te betrekken, heeft VWS de oorlogs-
geschiedenis van herkomstlanden laten opte-
kenen. ‘Dat moet leiden tot nieuw educatief 
materiaal. Zodat de Tweede Wereldoorlog 
ook voor immigranten interessanter wordt,’ 
zegt Ellen van der Waerden. Docenten zien er 
in elk geval geen heil in. NIOD-onderzoeker 
Kees Ribbens: ‘De Tweede Wereldoorlog is 
een blijvertje.’ J

niet meer. Havo-docente Ma-
rieke Holwerda uit Amersfoort 
had haar ‘shock-moment’ in 
2009. ‘Havo-3 wist niet wie 
Anne Frank was. Pas toen ik 
een foto van haar liet zien, zei-
den ze: “O ja.”’

En alsof het al niet inge-
wikkeld genoeg is, moeten do-
centen ook nog eens films, se-
ries, computerspelletjes en 
websites als ‘bron van kennis’ 
corrigeren. ‘De film Pearl Har-
bor heeft niets met de werke-
lijkheid van doen,’ zegt Hol-
werda. De Groot: ‘Door com-
puterspelletjes weten 
leerlingen alles over wapens – het Duitse Lu-
ger-pistool, de Britse Sherman-tank – maar 
ze maken de gevechten ook heroïscher dan ze 
waren.’

Toch is er volgens de docenten geen re-
den om te somberen. In Engeland scoorden 
leerlingen vorig jaar een dikke onvoldoende 
in een kennisonderzoek. Een op de zes dacht 
dat Auschwitz een pretpark is, één op de 
twintig dat Hitler de Duitse bondscoach was. 
Zo bont maken Nederlandse leerlingen het 
volgens hun docenten bij lange na niet: 90 
procent van de docenten schat hun kennis 
hoger of veel hoger in. Havo-scholier Lipp-
mann ‘Alleen al die leiders kan ik niet ont-
houden: Lenin, Stalin, Goebbels.’ 

Evenmin is er reden om aan te nemen dat 
het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog 
achteruitging. Het geschiedenisonderwijs 
krijgt nog weleens het verwijt dat het aan de 
overdracht van feitenkennis ontbreekt, maar 
daar herkennen de docenten zich niet in. 

Je zou zelfs kunnen stellen dat het onder-
wijs van nu beter is dan dat van vroeger. Wie 
de lesboeken bekijkt, kan niet anders dan 
constateren dat alle belangrijke onderwerpen 
aan bod komen. Hoogstens is er wat erg veel 
aandacht voor de Holocaust. Maar ja, tot in 
de jaren tachtig was er veel minder aandacht 
voor de jodenvervolging. Na de oorlog kre-
gen kinderen zeker twee decennia lang vooral 
een verzetsmythe onderwezen. Kinderen 

Kennis is voldoende
Nederland weet meer over 
WO II dan over rest historie

Onderzoek naar de historische kennis 
van Nederlanders levert altijd het-

zelfde resultaat op: de Nederlander 
scoort een zware onvoldoende. Welke 
eeuw de Gouden Eeuw is, dat Neder-
land ooit een republiek was, wie Jeroen 
Bosch was, velen hebben geen idee. De 
gemiddelde score bij de Geschiedenis-
monitor van het Historisch Nieuwsblad 
in 2008? Een 5,2. 

Hoe anders is het gesteld met de 
kennis van de Tweede Wereldoorlog. 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei onder-
zocht in 2007 de kennis en inzichten van 
Nederlanders van dertien jaar en ouder 
en concludeerde dat zij heel behoorlijk 
scoren. Weliswaar geen 10, maar toch 
een dikke voldoende. Wel zijn er ver-
schillen per thema. Nederlanders zijn 
heel goed op de hoogte van de ideeën 
van Adolf Hitler en de gevolgen daar-
van, zoals de Holocaust. Ook de oorza-
ken van de Tweede Wereldoorlog en de 
rol van Nederland zijn bekend.

 Waar het volgens het Comité vooral 
aan schort, is de kennis van de oorlog 
over de grens. De oorzaken van de 
Tweede Wereldoorlog in Azië zijn bij-
voorbeeld minder bekend, net als het 
ontstaan van internationale organisaties 
als de Verenigde Naties na de Tweede 
Wereldoorlog. Een opmerkelijke fout: 
de jodenvervolging is bij het algemene 
publiek zo belangrijk geworden dat 
driekwart denkt dat het hier gaat om een 
oorzaak van de oorlog. 


