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I. RICHTLIJNEN VOOR DE DOCENT 
 
Beste docent, 
 
Dit lesontwerp geschiedenisdidactiek werd ontwikkeld binnen het kader van een 
onderzoeksproject van de  School of Education (2008/26), getiteld "De spanning 
tussen gerichtheid op het heden en historisch denken bij aanstaande leraren 
geschiedenis".  
 
Het lesontwerp bestaat uit de volgende delen: 

1. Een opdracht over de Kruistochten  
2. Achtergrondinformatie over de diverse invloeden op het geschiedenisonderwijs: 

(op basis van de informatie in dit gedeelte kan je een doceerles of een onderwijsleergesprek 
samenstellen) 

a. geschiedenisonderwijs en samenleving 
b. normatieve teksten over het geschiedenisonderwijs in Vlaanderen 
c. geschiedenisonderwijs & geschiedenis als academische discipline 

3. Een bespreking van de resultaten van het onderzoek 
4. Aanbevelingen voor de klaspraktijk 
5. Discussie aan de hand van een vragenlijst  

 
Vooraleer u aan deze les begint, zijn er een aantal praktische richtlijnen waarmee u 
dient rekening te houden: 
 

1. Gebruik geen expliciete titel (zoals bvb. die op het titelblad van dit 
lesontwerp) ter aankondiging van deze les. Op die manier verraadt u teveel 
over het eigenlijke lesonderwerp en zijn de opdrachten niet meer interessant 
voor de studenten. Gebruik een titel als ‘Opvattingen, ideeën en praktijken in 
het hedendaagse geschiedenisonderwijs’. 
 

2. Vraag aan de studenten om de opdrachten op voorhand te maken: 
a. Voor de opdracht rond de Kruistochten moeten de studenten op 

voorhand het aangeboden materiaal doornemen, op basis hiervan 
een aantal keuzes maken (met het oog op een les over de 
Kruistochten zoals ze die zelf zouden willen geven) en die keuzes 
kunnen motiveren en beargumenteren. De studenten dienen dit 
niet op voorhand in te leveren. 

b. Voor de opdracht rond de vragenlijst (cfr. discussie) moeten de 
studenten op voorhand aangeven met welke stellingen ze akkoord 
gaan en met welke niet. De studenten geven één ingevuld 
exemplaar van deze vragenlijst af en brengen een tweede ingevuld 
exemplaar mee naar de les. 
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3. Het lesontwerp is zo opgesteld dat je het doorlopend kan behandelen. 
Opdrachten en stukken informatieve tekst wisselen elkaar af.  
 

Het doel van deze les is de studenten bewust te maken van hun opvattingen en houdingen ten 
aanzien van het gebruik van heden en verleden in het geschiedenisonderwijs. Op het einde van 
deze les moeten studenten zich een beeld kunnen vormen van de wijze waarop ze heden en 
verleden spontaan met elkaar combineren bij het voorbereiden van een les. De studenten 
dienen inzicht te verwerven in de mogelijke valkuilen van bepaalde benaderingen zodat zij op 
een inhoudelijk en didactische verantwoorde wijze met heden en verleden kunnen omgaan. 
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II. DE KRUISTOCHTEN BEHANDELEN: HOE EN WAAROM? 
 

A. Praktisch (voor de docent) 
 
1. Geef de studenten de opdracht het materiaal van de gedragstaak op voorhand te 

lezen en hun keuzes met betrekking tot (1) doelstellingen, (2) lesopener en (3) 
lescorpus te maken. 
 
opm.  Maak op voorhand een lijstje van uw eigen didactische en inhoudelijke 

overwegingen die uw keuzeproces beïnvloedden en kijk daarbij ook naar 
eventuele spanningen daartussen. 

 
2. Vraag de studenten naar hun keuzes en visualiseer deze in een schema. 

 
3. Bouw het schema systematisch op aan de hand van de vragen. Onderneem de 

volgende stappen:  
a. Eerst visualiseert u de keuzes: 

- trek streepjes of noteer een getal zodat u een idee heeft van de 
verdeling van de opvattingen in de klasgroep 

 
bvb. 3 (studenten kiezen) voor doelstelling 1; bvb. 5 (studenten kiezen 
voor lescorpus van) versie 3 

 
b. Vervolgens betrekt u hierbij ook de motivatie van de studenten 

- noteer in kernwoorden de argumenten die de studenten geven 
voor hun keuzes 

 
Deze kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met de  leefwereld van de 
leerlingen, kennis van de actualiteit, interesse voor een specifiek 
historisch aspect, noodzakelijke kennis,… 

 
- tracht tot een benaming te komen voor iedere versie: een soort 

van label  
 
=> Voorbeelden van dergelijke labels kunnen zijn: kennisgericht,                   
aandacht voor (re-)constructie, vaardighedengericht, 
maatschappijgericht, theoretisch, verledengericht etc. (tracht 
voornamelijk te achterhalen welk verband uw studenten zien binnen 
elke benadering)   
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B. Concrete opdracht en uitwerking 

 
1. Overzichtsschema van de gemaakte keuzes: 

 
Bijhorende vragen: 

 
a. Welke doelstellingen kies je voor de Kruistochten? 
b. Welk lescorpus? 
c. Welke instap? 
 

2. Overzichtsschema inclusief motivatie (= uitbreiding van de keuzetabel): 
 

Bijhorende vragen: 
 

a. Waarom kies je hiervoor?  
(help de discussie eventueel op gang door middel van volgende  
vragen): 

1. Heb je hiervoor inhoudelijke argumenten? Zo ja, welke? 
2. Spelen bepaalde didactische overwegingen een rol in je keuze? Zo ja, 

welke? (leeftijd leerlingen, bevattingsvermogen leerlingen, 
beschikbare tijd, vereisten leerplannen of eindtermen, etc.) 

b. Stel je spanningen vast tussen didactische en disciplinegebonden  
overwegingen?  
Zo ja, welke?  

KEUZE VERSIE 1 VERSIE 2 VERSIE 3 

Doelstellingen Doelst. 1 
 

Doelst. 5 Doelst. 2 Doelst. 4 Doelst. 3 Doelst. 6 

Lescorpus    

Instap    

KEUZE VERSIE 1 VERSIE 2 VERSIE 3 

Doelstellingen Doelst. 1 Doelst. 5 Doelst. 2 Doelst. 4 Doelst. 3 Doelst. 6 

Lescorpus    

Instap    

Waarom die doelstellingen?    

Waarom dat lescorpus?    

Waarom die instap?    

Kenmerken (enkel kernwoorden) 

Benaming (verledengericht) (hedengericht) (postmodern) 
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III.  GESCHIEDENISONDERWIJS GECONTEXTUALISEERD  
 
A. Geschiedenisonderwijs en samenleving 

 
Een vaak gehoorde verzuchting van leerlingen in de lessen geschiedenis in het middelbaar 
onderwijs is: “Mevrouw/Meneer, waarom moeten we dat leren? Dat is toch allemaal heel lang 
geleden gebeurd? Wat hebben wij daar nu aan?”. Deze verzuchting sluit aan bij de regelmatig 
terugkerende vraag naar de relevantie van het schoolvak geschiedenis. Zoals van andere 
schoolvakken wordt ook van geschiedenis verwacht dat het jongeren mede voorbereidt op hun 
participatie aan de samenleving. Om aan deze maatschappelijke verwachtingen tegemoet te 
komen, legitimeren leraren – evenals historici – het onderricht in de geschiedenis vaak door te 
verwijzen naar de identiteit- en burgerschapsvormende kwaliteiten ervan.i 
 
Zoals regelmatig blijkt uit het discours van politici, wordt het schoolvak geschiedenis vaak als 
een geschikt instrument beschouwd in de ‘strijd’ tegen antidemocratische opvattingen, racisme 
of andere vormen van uitsluiting. Er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de studie van 
het verleden – en van alle verleden vormen van misbruik en geweld – leerlingen de ogen opent 
en hen immuun maakt voor de aantrekkingskracht ervan. In 2006, naar aanleiding van een 
aantal uitspraken van voormalig premier Guy Verhofstadt, schreef historicus en publicist Marc 
Reynebeau hierover: “In de redenering van de premier volstaat het dat jongeren weten wat het 
fascisme in het verleden heeft aangericht, opdat ze de gruwel niet zouden herhalen. Het 
historisch gevormde geweten moet dan alleen de Joden en politieke dissidenten van toen 
vervangen door de hedendaagse allochtonen”.ii En Reynebeau vervolgt zijn betoog over de 
instrumentalisering van het verleden als volgt: “Dat is inderdaad ook wat veel historici graag 
beweren: dat een dergelijk geschiedenisonderwijs garant staat voor de vorming van kritische, 
verdraagzame en democratisch ingestelde jongeren”.iii De bijdrage die het vak geschiedenis 
volgens deze opvattingen levert aan de samenleving, is het vormen van democratische burgers 
die kennis hebben van de ‘juiste’ waarden en normen en daar ook naar handelen. De functie 
van geschiedenis wordt hierbij beperkt tot een moreel-pragmatische: het verleden biedt een 
reservoir van voorbeelden van menselijk handelen waaruit wenselijk en onwenselijk gedrag, 
goed en kwaad kunnen worden afgeleid.iv Het is echter niet zo dat deze benadering enkel 
‘negatieve’ resultaten zou hebben. Immers, het ontwikkelen van een kritische houdingen bij 
leerlingen behoort ook tot deze eigentijdse burgerschapsidealen. 
 
Naast deze moraliserende en burgerschapsvormende kwaliteiten wordt er aan het onderricht 
van geschiedenis ook een identiteitsvormende functie toegekend. In deze visie zou de studie 
van het verleden van de natie jongeren kunnen helpen zich te oriënteren in een sterk 
geglobaliseerde en multiculturele samenleving. Wanneer alle jongeren hetzelfde verleden 
bestuderen, zo redeneert men, ontstaat een gevoel van samenhorigheid dat bevorderend is 
voor de omgang met elkaar in de samenleving.v Het vak geschiedenis wordt op deze manier 
geïnterpreteerd als een verstrekker van zekerheden – onder meer inzake oorsprong en 
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identiteit – in onzekere tijden. Maar hierbij dringt zich onmiddellijk de vraag op welk of wiens 
verleden men dan moet onderwijzen. Vele klassen in het middelbaar onderwijs hebben een 
multiculturele samenstelling. Jongeren van verschillende nationaliteiten en 
levensbeschouwingen zitten naast elkaar op de schoolbanken. Kunnen en/of willen leerlingen 
met een islamitische of een Chinese achtergrond zich wel identificeren met de West-Europese, 
'Belgische' of 'Vlaamse' versie van de geschiedenis?vi 
 
De voorgaande visie is gebaseerd op de idee dat kennis van het verleden leidt tot 
bestaansverheldering, een beter begrijpen van de wereld waarin mensen leven.vii In de jaren 
1995 en 1996 werd er onder 14- en 15-jarigen in dertig Europese landen een grootschalig 
onderzoek – genaamd Youth & History – uitgevoerd naar hun beleving van geschiedenis. Uit de 
verschillende antwoordmogelijkheden op de onderzoeksvraag ‘Wat betekent geschiedenis voor 
jou?’, werd door de overgrote meerderheid gekozen voor de stelling: ‘Het (geschiedenis) toont 
de achtergronden van het huidige bestaan en verklaart hedendaagse problemen’. De 
geschiedenisleraren van deze leerlingen werden eveneens ondervraagd en ook zij gaven aan 
dat één van de belangrijkste doelstellingen van hun onderwijs is dat leerlingen het heden beter 
begrijpen.viii Andere mogelijke antwoorden, zoals geschiedenis is ‘een middel om mijn leven te 
begrijpen als onderdeel van historische veranderingen’ of ‘iets wat dood is en niets te maken 
heeft men mijn huidige leven’, scoorden veel lager. Dit verlangen naar maatschappelijke 
relevantie van het vak geschiedenis wordt mede ondersteund door het algemeen aanvaarde 
pedagogische principe dat vraagt om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de 
jongere.ix  
 
Hoewel deze visie op het schoolvak geschiedenis  als een identiteit- en  burgerschapsvormend 
vak wenselijk kan zijn vanuit opvoedend of maatschappelijk perspectief, is het dit minder 
eenduidig vanuit een disciplinair perspectief. Historici vragen om ook oog te hebben voor de 
studie van het verleden ‘om het verleden’. Het verleden in zijn eigen context en met zijn eigen 
specifieke logica is eveneens de moeite waard om te bestuderen, zo redeneert men. Het 
verleden wordt hier niet beschouwd als een voorgeschiedenis op de eigen tijd, maar als een 
specifieke cultuur die vreemd is aan de eigen cultuur. Een dergelijke benadering van het 
verleden kan dan ook een oefening zijn in het afstand nemen van eigentijdse opvattingen zodat 
er voldoende openheid is voor de studie van het verleden. Historici vragen eveneens aandacht 
voor het feit dat het verleden nooit rechtstreeks kenbaar is, maar enkel via bemiddelingen. 
Zowel de huidige samenleving als samenlevingen uit het verleden in zowel heden als verleden 
ken(n)(d)en aan het verleden een bepaalde betekenis toe. Het verleden komt nooit 
onbemiddeld tot ons maar altijd via gekleurde voorstellingen ervan. Aandacht voor deze 
representaties en reconstructies van het verleden is noodzakelijk. Op dit niveau situeert zich 
immers het onderscheid tussen geschiedenis en verleden.  
 
Historici zijn het onderling echter niet altijd eens over wat de precieze ‘functie’ van 
geschiedenis dan moet zijn en of geschiedenis eigenlijk wel een ‘functie’ moet hebben. Sinds de 
vroege jaren 1990 werd hierover door historici in het Nederlandse taalgebied heel wat 
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gediscussieerd. Deze discussies ontstonden na een periode waarin de sociale wetenschappen 
snel aan aanzien hadden gewonnen bij vele historici. Sommige historici – zoals Jo Tollebeek en 
Tom Verschaffel – focussen sterk op de eigenheid en de zelfstandigheid van de studie van het 
verleden. Het verleden staat niet in dienst van het heden, zo luidt hun redenering.x Andere 
historici – zoals Ed Jonker – pleiten dan toch weer meer voor het creëren van een band tussen 
de studie van het verleden en de hedendaagse samenleving. De Nederlandse historicus Ed 
Jonker meent dat je bij de studie van het verleden als vanzelf het heden betrekt. Iedere impuls 
tot onderzoek van het verleden ontstaat immers vanuit een bepaalde bekommernis van de 
historicus van vandaag, zegt Jonker. Als voorbeeld geeft hij de onderzoeker die geïnteresseerd 
is in de godsdienstoorlogen van de 17de eeuw. Wellicht komt die interesse, aldus Jonker, voort 
vanuit de verontrusting met het religieus fundamentalisme in de huidige samenleving. 
Historisch onderzoek kan nu eens vertrekken vanuit een fascinatie voor het verschil met het 
verleden en dan weer vanuit de interesse voor de continuïteit met het verleden. De band 
tussen heden en verleden is echter onvermijdelijk, aldus Jonker. Daarnaast oppert Jonker ook 
dat er een gevaar schuilt in het de zuivere, gedistantieerde en waardevrije geschiedbeoefening. 
Bij een dergelijke studie van het verleden verliest men alle contact met het heden. Op die 
manier zou de geschiedbeoefening als sociaal irrelevant kunnen worden beschouwd. De studie 
van het verleden wordt dan een maatschappelijke luxe, aldus Jonker. Vroeger en vandaag 
moeten dus niet volledig van elkaar worden afgescheiden, er zijn parallellen of verbanden terug 
te vinden die even boeiend zijn als de verschillen.xi 
 
Wanneer je echter alleen maar focust – vanuit educatieve of maatschappelijke overwegingen – 
op die aspecten van het verleden die interessant zijn voor het heden dan kan dat als gevolg 
hebben dat het schoolvak gereduceerd wordt tot een exclusief op maatschappelijke vorming 
gericht schoolvak. Dit roept onvermijdelijk negatieve herinneringen op aan de strijd tussen 
geschiedenis en maatschappelijke vorming in de jaren 1970-1980 zowel in Vlaanderen als in 
Nederland.xii Daarnaast verwaarloost deze benadering andere waardevolle aspecten van het 
onderricht in geschiedenis, zoals interesse stimuleren voor en het leren analyseren van datgene 
wat vreemd en onbekend is aan onze cultuur. 

 
B. Normatieve teksten: eindtermen en leerplannen 

 
Dat de overheid een niet geringe invloed uitoefent op de formulering van de doelstellingen van 
het schoolvak geschiedenis, kon al op basis van het voorgaande worden vermoed. Maar wat 
stipuleert zij dan precies? Het wettelijk kader waarnaar leraren geschiedenis zich moeten 
richten, is dat van de eindtermen.xiii Deze vakgebonden eindtermen werden tussen 1991 en 
2000 vormgegeven: voor de 1ste graad werden ze ingevoerd in september 1997 en voor de 2de 
en 3de graad op 1 september 2002.xiv De verschillende koepels of netten pasten hun 
leerplannen aan deze eindtermen aan.xv   
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In de vakgebonden eindtermen voor geschiedenis worden vier fundamentele doelstellingen 
vooropgesteld die doorheen de zes jaren van het middelbaar onderwijs moeten worden 
gerealiseerd. Deze vier doelen zijn: (1) de ontwikkeling van historisch besef, (2) culturele 
vorming, (3) identiteitsvorming en (4) vorming tot sociale weerbaarheid. Twee van deze vier 
doelstellingen zijn specifiek gericht op de hedendaagse samenleving. En ook in de definiëring 
van historisch besef in de eindtermen tracht men het verband te leggen met het heden: “Het 
tot stand brengen van historisch besef houdt in dat de leerlingen zich ervan bewust zijn dat de 
historische en hedendaagse werkelijkheid grotendeels het gevolg zijn van verandering en 
evolutie in verschillende maatschappelijke domeinen. (…) Geschiedenisonderwijs wordt 
functioneel wanneer de leerlingen erin slagen het verleden in relatie te brengen met het heden 
en de toekomst”.xvi Opvallend is dat in de huidige geschiedenisdidactiek de klemtoon steeds 
meer ligt op het specifiek historische karakter van historisch denken of redeneren en dus niet 
of in elk geval niet alleen op het verband met het heden. De Nederlandse geschieddidacticus, 
Arie Wilschut, betoogt dat leerlingen pas historisch kunnen denken als ze aan drie voorwaarden 
voldoen.  Ten eerste moeten ze respect betuigen voor de feiten en het bewijsmateriaal uit het 
verleden. Ten tweede dienen leerlingen de toevalligheid en onvoorspelbaarheid van historische 
ontwikkelingen te aanvaarden. Leerlingen moeten, met andere woorden, leren inzien dat 
historische ontwikkelingen niet vooraf bepaald zijn en dus heel anders hadden kunnen lopen. 
En ten derde moeten leerlingen begrijpen dat mensen tijdsgebonden wezens zijn met een 
wisselend waardepatroon. Mensen dachten en oordeelden in het verleden anders dan nu, 
zonder daarom dommer of minder rationeel te zijn.xvii In de geschieddidactische 
conceptualisering van historisch denken wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van 
contextualisering. Leerlingen moeten leren om gegevens in hun historische context te 
plaatsen.xviii In de vakgebonden eindtermen komen deze geschieddidactische inzichten niet of 
in elk geval niet expliciet tot uiting.  
 
Naast deze vakgebonden eindtermen moeten leraren ook proberen de vakoverschrijdende 
eindtermen (de zogenaamde 'voeten') te verwezenlijken. Deze zijn sinds 1 september 2010 in 
een vernieuwde gedaante van kracht.xix Deze ‘voeten’, die primair gericht zijn op het kunnen 
functioneren in de actuele samenleving en die bepaalde attitudes bij leerlingen beogen, 
behoren tot de opdracht van alle leraren en dus niet enkel tot die van de leraar geschiedenis. 
Toch zou je bij een aantal van deze ‘voeten’ kunnen opmerken dat ze wel nood hebben aan de 
specifieke expertise van de geschiedenisleraar, meer bepaald bij diegene die te maken hebben 
met erfgoed- en herinneringseducatie (voet 4.5; 7.4 & 7.5), bijvoorbeeld eindterm 7.4: 
“leerlingen trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, 
racisme en xenofobie”.   
 
Een eerste opmerking die je bij deze eindterm kan plaatsen, is of het überhaupt mogelijk is dat 
er lessen worden getrokken uit het verleden (voor vandaag). Ga je dan niet voorbij aan de 
uniciteit en contextgebondenheid van historische gebeurtenissen? Je zou er bijvoorbeeld van 
kunnen uitgaan dat je aan de hand van een les over de Kruistochten – met een bespreking van 
alle geweldplegingen tussen christenen en moslims – leerlingen kan leren toleranter te zijn ten 
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aanzien van andersgelovigen. Maar als je op deze manier, met als doel meer 
geloofsverdraagzaamheid, het verleden benadert, dan kan de verleiding groot zijn om weinig 
oog te hebben voor de specifieke context van de Kruistochten. Immers, kennis van deze context 
zou de vergelijking enkel compliceren.  
 
Ten tweede kan je je afvragen waarom deze eindterm vakoverschrijdend is. Door deze 
eindterm onder de vakoverschrijdende koepel te plaatsen, wordt immers de indruk gewekt dat 
iedereen zomaar “lessen uit het verleden” kan trekken.xx Je kan hierbij de vraag stellen of dit 
wel zo wenselijk is? Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie stelt duidelijk dat met 
betrekking tot deze voeten over herinneringseducatie de inbreng van en de uitvoering door de 
geschiedenis- en PAV-leerkrachten noodzakelijk is.  Op de website van het Comité stelt men het 
als het volgt: “Zeker, herinneringseducatie heeft een bijzondere band met het historisch-
wetenschappelijk karakter van de geschiedschrijving, maar valt er niet mee samen. Net daarom 
verdient herinneringseducatie een vakoverschrijdende benadering en is het te beperkt als het 
enkel in de les geschiedenis aan bod komt. Dat wil echter geenszins zeggen dat 
herinneringseducatie los te koppelen valt van een historische benadering. (…) De herinnering 
moet dus steeds ingebed worden in de historische context. (…) De inbreng van de geschiedenis-
en PAV-leerkracht blijft essentieel.”xxi  
 
De vakgebonden eindtermen geschiedenis dienden als basis voor de herformulering van de 
bestaande leerplannen door de respectieve koepels. In Vlaanderen kunnen drie verschillende 
leerplannen worden onderscheiden: het leerplan van het vrij onderwijs (VVKSO), van het 
gemeenschapsonderwijs (GO) en van het onderwijs van steden en gemeenten (OVSG).xxii  Het 
GO- en OVSG-leerplan zijn zeer gelijkaardig, maar ze verschillen duidelijk van het leerplan van 
het VVKSO. Het leerplan geschiedenis van het gemeenschapsonderwijs – en ook dat van het 
OVSG – vertaalt op relatief letterlijke wijze de eindtermen. In zijn visietekst getuigt dit leerplan 
net als de eindtermen van een sterke gerichtheid op het heden: “Vandaag echter wil men met 
de studie van samenlevingen in het verleden veel verder gaan en zijn de doelstellingen van 
historische vorming ook maatschappelijk geïnspireerd en verankerd in het heden. (…) 
Geschiedenisonderwijs wordt maatschappelijk relevant wanneer leerlingen erin slagen om, 
vanuit confrontatie met het verleden, hun gedrag in het heden in vraag te stellen en van daaruit 
toekomstperspectieven te formuleren”.xxiii  
 
Opvallend is ook dat de ontwikkeling van historisch besef in de visietekst van het leerplan voor 
het gemeenschapsonderwijs steeds gekoppeld wordt aan de andere (op het heden 
georiënteerde) fundamentele doelstellingen. Zo staat er bijvoorbeeld: “De historische vorming 
levert ook een essentiële bijdrage tot de ontwikkeling van persoonlijke en sociale identiteiten. 
Leerlingen hebben immers historisch besef nodig om zich te situeren in de historische evolutie 
en om zich een opinie te kunnen vormen omtrent toekomstperspectieven: welke weg hebben we 
reeds doorlopen, waar staan we, wie zijn we, (…): dit zijn fundamentele vragen die het 
geschiedenisonderwijs met het oog op het ontwikkelen van zulk besef kan helpen 
verhelderen”.xxiv Wie door het leerplan bladert en naar de concrete suggesties inzake de 



 

blz. 12/39 

uitvoering van de specifieke leerplandoelstellingen kijkt, bemerkt dat er met regelmaat 
gevraagd wordt om “te koppelen aan de actuele samenleving, en waar mogelijk, aan hun [= van 
de leerlingen] eigen leefwereld”.xxv Als pedagogisch-didactische wenk bij leerplandoelstelling 64 
(“De leerlingen kunnen minstens twee aspecten van de samenleving van de Griekse stadsstaten 
historiseren en/of actualiseren”) wordt bijvoorbeeld voorgesteld: “De leerlingen vergelijken aan 
de hand van artikels of documentaires over hedendaagse vormen van slavernij (bv. de Indiase 
tapijtindustrie, cacaoplantages in Ivoorkust) slavernij in Griekenland met hedendaagse 
slavernij”.xxvi De noodzaak aan expliciete contextualisering – slavernij bij de oude Grieken ging 
gepaard met heel andere opvattingen en motieven dan vandaag – wordt nergens aangehaald.  
 
Wanneer je slavernij bij de antieke Grieken behandelt, dan is het allereerst belangrijk een 
onderscheid te maken tussen de Atheners en de Spartanen. Beide stadsstaten gaven immers 
een andere invulling aan slavernij. In Athene waren slaven voornamelijk niet-Grieken, terwijl bij 
de Spartanen het eerder ging om de autochtone (Griekse) Dorische en Messeense bevolking die 
werd onderworpen. In Athene was de overgrote meerderheid van de slaven bezit van een 
individuele meester die de slaaf kon inzetten, verhuren, verkopen en behandelen naar eigen 
goeddunken. Wanneer een slaaf in Athene een welwillende meester had, dan bestond er een 
reële kans op vrijlating. Slaven konden zichzelf ook vrijkopen. In tegenstelling tot onze 
gebruikelijke opvattingen over slavernij was het niet zo dat slaven in Athene per definitie arm 
waren en burgers rijk. Je behoorde tot een bepaalde groep in de Atheense samenleving – 
burger, metoik of slaaf – omdat je specifieke juridische rechten had of niet. Individuele rijkdom 
was geen criterium. In Sparta was de situatie anders. Alle slaven waren het bezit van de staat. 
Ze werden toegewezen aan een meester die voor hen verantwoordelijk was, maar die niet over 
het recht beschikte om hen te verkopen of vrij te laten. Vrijlatingen waren in Sparta eerder 
schaars. Daarenboven waren er in Sparta twee categorieën van ‘onvrijen’: de perioiken en de 
heloten. De perioiken waren Messeniërs die een beperkte vrijheid hadden (eigen woning en een 
stukje grond), maar die tegelijkertijd niet autonoom waren en gehoorzaamheid aan de 
Spartanen verplicht waren. Zo moesten ze de opbrengst van hun arbeid afstaan. De heloten 
waren volledig onvrij. Zij werden beschouwd als minderwaardig en moesten zware arbeid 
verrichten. xxvii 
 
Slaven in het antieke Griekenland waren meestal krijgsgevangen uit oorlogen – dus niet-
Grieken, de zogenaamde barbaroi of werkkrachten opgekocht en verkocht door 
slavenhandelaren of mensen die niet bij machte waren hun schulden af te lossen. Slavernij 
werd aanzien als een natuurlijk instituut en voor zover we weten is het fenomeen nooit 
expliciet publiekelijk betwist of aangeklaagd als moreel onaanvaardbaar. In het vergelijken van 
antieke slavernij met hedendaagse vormen van slavernij is het dan ook belangrijk de specifieke 
context van beide te onderstrepen. Uiteraard zijn er overeenkomsten: de Indiase kinderarbeid 
in de tapijtindustrie is meestal het gevolg van de financiële schulden van de ouders, de zgn. 
schuldslavernij die ook in de Klassieke Oudheid bestond. Maar het gaat in Indië en evenzeer in 
Ivoorkust over kinderen die arbeid moeten verrichten. Dat is wel een groot punt van verschil: in 
de antieke Oudheid ging het voornamelijk over volwassenen. (Natuurlijk is de invulling van de 



 

blz. 13/39 

begrippen ‘kind’ en ‘volwassene’ ook heel anders bij de oude Grieken dan vandaag.) Een 
tweede punt van verschil is dat de ‘slaven’ van vandaag arme mensen zijn, terwijl dit bij de 
Atheners en Spartanen zeker niet altijd opging.xxviii  
 
Daar waar het leerplan van het gemeenschapsonderwijs in de eerste plaats als een praktisch 
werkinstrument is geconcipieerd, stelt het leerplan van het VVKSO veeleer een globale visie op 
het vak geschiedenis voor. Door de halfopen structuur waarin geen concrete uitwerking van 
leerstofinhouden wordt gegeven, laat het meer ruimte voor de interpretatie en de eventuele 
inhoudelijke voorkeur van de leraar geschiedenis.xxix Dit leerplan heeft ook duidelijk aandacht 
voor het leggen van verbanden tussen de eigentijdse samenleving en het verleden en 
beklemtoont van meet af aan het “historisch bewustzijn als einddoel”.xxx In tegenstelling tot het 
leerplan van het gemeenschapsonderwijs geeft dat van het VVKSO eveneens aan dat er 
verschillende manieren zijn om het begrip historisch bewustzijn of historisch besef te 
omschrijven. Deze verschillende omschrijvingen leggen andere klemtonen dan de definitie die 
in de eindtermen wordt gegeven.xxxi Daarnaast vraagt het leerplan van het VVKSO om aandacht 
te besteden aan de beeldvorming en reconstructie van het verleden zowel door de eigentijdse 
samenleving als door samenlevingen uit het verleden: “De kennis die we van het verleden 
hebben, is dus voorlopig en veranderlijk. Beelden van het verleden zijn voor discussie vatbaar. 
(…) Heel wat leerlingen hebben bij de instap in het secundair onderwijs al een beeld van het 
verleden. (…) Soms wetenschappelijk onderbouwd, soms minder. In het secundair onderwijs 
proberen we leerlingen kennis te laten maken met de manier waarop een historicus zich een 
beeld vormt van het verleden”.xxxii In het leerplan van het VVKSO wordt de band tussen heden 
en verleden meer geproblematiseerd dan in het leerplan van het gemeenschapsonderwijs. Dit 
wordt bijvoorbeeld duidelijk in de aandacht die gevraagd wordt voor het onderscheid tussen 
geschiedenis en verleden.  Het eindresultaat dat het leerplan hiermee beoogt, is dat het door 
leerlingen geconstrueerde historisch referentiekader dient als “de bril waarmee de leerlingen 
tijdens en na hun schooltijd naar de (historische, huidige en toekomstige) werkelijkheid 
kijken”.xxxiii  
 
Uiteraard bepalen niet enkel deze curriculaire voorschriften de praktijk van het 
geschiedenisonderwijs en is de invloed van de individuele leraar en van leerboeken en ander 
didactisch materiaal evenzeer beslissend. Maar omwille van het bindend karakter van deze 
teksten mag men er toch van uitgaan dat zij mede bepalen welke vorm het 
geschiedenisonderricht in het middelbaar onderwijs heeft.xxxiv Deze vormgeving verschilt in de 
besproken leerplannen. Elk van beide legt andere accenten, voornamelijk in de specifieke wijze 
waarop men omgaat met het verleden. In het leerplan van het VVKSO wordt sterk gefocust op 
geschiedenis als reconstructie van het verleden en op het inzicht van leerlingen in het 
onderscheid tussen de eigenlijke werkelijkheid en de beeldvorming over die werkelijkheid. In 
het leerplan van het gemeenschapsonderwijs wordt eerder aangestuurd op het leggen van 
verbanden tussen heden en verleden. Deze onderling verschillende vormen van omgang met 
het verleden gaan terug op opvattingen en ideeën die zich doorheen de tijd binnen de 
wetenschappelijke discipline hebben ontwikkeld.  
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C. Geschiedenisonderwijs in relatie tot de wetenschappelijke 
discipline 

 
In hun artikel over de actuele socialiserende rol van het geschiedenisonderwijs spreken historici 
en geschieddidactici Werner Goegebeur en Karel Van Nieuwenhuyse over de diverse 
spanningen waar het huidige onderricht in de geschiedenis mee te kampen heeft. Eén ervan 
noemen zij “conflicterende benaderingen van het verleden”.xxxv Niet alleen in een samenleving, 
maar ook in de wetenschappelijke beoefening van geschiedenis circuleren er diverse 
opvattingen over de wijze waarop het verleden moet worden benaderd en bestudeerd.xxxvi 
Deze benaderingen en de discussies daarover binnen de academische discipline hebben – 
weliswaar gedeeltelijk en vaak met aanzienlijke vertraging – invloed uitgeoefend op het 
geschiedenisonderwijs.  
 
Reeds bij de aanvang van de professionalisering van de discipline geschiedenis in het midden 
van de 19de eeuw, vormde de ‘gepaste’ omgang met het verleden voorwerp van discussie.xxxvii 
Hoe moest men het verleden bestuderen? Aan de hand van welke benadering deed men het 
meeste recht aan het verleden? Het historisme leverde hieromtrent een eerste antwoord. 
Historisten spraken over een breuk tussen heden en verleden: de eigentijdse samenleving 
verschilde te zeer van de samenlevingen uit het verleden om nog zoals in de voorafgaande 
periode te kunnen spreken over een vanzelfsprekende continuïteit tussen heden en verleden. 
Daarom riepen ze op tot aandacht voor de eigenheid, de specificiteit van iedere historische 
periode.xxxviii Dat kon – binnen de historistische logica – vooral gerealiseerd worden door 
historische bronnen als centraal uitgangspunt te nemen voor de studie van het verleden. 
Leopold von Ranke, de voorman van het historisme, stelde dat deze bronnen ‘bloss zeigen, wie 
es eigentlich gewesen’.xxxix De voornaamste functie van de geschiedschrijving werd nu het 
weergeven van het verleden en niet (meer) het aanreiken van lessen voor het heden. Deze 
benadering van het verleden betekende echter niet dat het verleden helemaal geen betekenis 
meer had voor het heden.xl De uit de oudheid daterende visie Historia Magistra Vitae was niet 
volledig verdwenen. Het verleden speelde nog altijd een rol als leverancier van exempla, onder 
meer binnen de context van het op Bildung en cultuuroverdracht gerichte humanioraonderwijs. 
Dit type van onderwijs bleef invloedrijk tot in het midden van de 20ste eeuw. De 
geschiedenisleraar in het humanioraonderwijs wilde zijn of haar leerlingen de ‘juiste’ deugden 
en waarden bijbrengen door te onderwijzen over de levens en verwezenlijkingen van 
navolgenswaardige ‘grootheden’ uit het verleden. Daarnaast werd er binnen dit onderwijs erg 
gefocust op de culturele vorming van de leerlingen: zij moesten ingewijd worden in de ‘canon’ 
van de westerse, hoofdzakelijk christelijke cultuur. Deze nadruk op cultuuroverdracht en de 
specifiek historistische benadering van het verleden vinden we onder meer terug in de 
besproken eindtermen en leerplannen waar om de culturele vorming van de leerlingen wordt 
gevraagd.xli 
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De Tweede Wereldoorlog bracht een radicale verandering teweeg in deze benadering van het 
verleden. Deze verandering is deels het resultaat van opvattingen die al op het einde van de 
19de eeuw en in het interbellum opgang maakten.xlii Volgens de historici George Iggers en 
Edward Wang waren er twee belangrijke punten van kritiek op het model van Ranke.xliii 
Allereerst meenden de critici dat het Rankeaanse model te zeer een weerspiegeling was van 
een pre-industriële samenleving. Het was geënt op een wereld die niet langer bestond. Critici 
wezen in dit verband ook op het gebrek aan aandacht voor de politieke en sociale 
consequenties van de opkomst van de eigentijdse massamaatschappij. Het was duidelijk, aldus 
de critici, dat het model van Ranke niet meer toegepast kon worden op de moderne, 
geïndustrialiseerde samenleving. Kortom, het Rankeaanse model was gedateerd. Een tweede 
punt van kritiek betrof het gegeven dat de Rankeaanse school een te enge invulling van de 
geschiedwetenschap hanteerde. Er werd immers hoofdzakelijk aandacht besteed aan de 
politieke, diplomatische en militaire geschiedenis. En ook het bronnenmateriaal was te beperkt: 
de focus lag immers bijna uitsluitend op geschreven, officiële documenten. Binnen de 
historistische geschiedbeoefening werd, volgens de critici, te weinig stilgestaan bij de sociale 
context van historische ontwikkelingen. In reactie op deze beperkingen van het historisme 
gingen verscheidene historici zich toeleggen op de sociale, economische en culturele 
geschiedenis. Een voorbeeld van een historicus die afstapte van het Rankeaanse model is Karl 
Lamprecht.xliv Hij schreef een geschiedenis van Duitsland waarin sociale en culturele elementen 
een constitutieve rol speelden. Daarbij stapte hij af van een geschiedenis aan de hand van de 
daden van ‘grote helden’ als Bismarck. Ook in Frankrijk werden de eerste stappen in de richting 
van de sociale geschiedenis gezet met de Annales-school van Lucien Febvre en Marc Bloch als 
belangrijke vertegenwoordigers.xlv In deze periode tot aan de Tweede Wereldoorlog is er reeds 
sprake van een paradigmawissel, nl. van een staatsgeoriënteerde naar een sociaal en cultureel 
gerichte geschiedbeoefening. Dit betekende echter niet dat het Rankeaanse model daardoor 
volledig had afgedaan; het bleef integendeel heel wat geschiedschrijving inspireren. 
 
Pas na de Tweede Wereldoorlog zette de crisis van het historisme zich definitief door.xlvi De 
gruwel van de oorlog had een context gecreëerd waarin er niet langer kon geloofd worden in 
de exemplarische, opvoedende kracht van het verleden. Studie van de ‘deugdzame helden’ uit 
het verleden had immers deze gruwelen niet verhinderd. Na 1945 meende een aantal historici 
dat geschiedenis als een sociale wetenschap moest worden beoefend. Er moest aansluiting 
gezocht worden bij het alledaagse leven van de gewone mens. Het nationale geschiedverhaal 
stond niet meer exclusief in het centrum van de belangstelling. De aandacht voor internationale 
en regionale geschiedenis nam toe. Ook op methodologisch vlak werd de discipline 
geschiedenis meer en meer gemodelleerd als een sociale wetenschap: analytische methodes – 
statistische analyses, grafieken en tabellen – doen hun intrede in het historisch onderzoek. 
Deze gerichtheid op de sociale wetenschappen ging tot 1965 nog steeds gepaard met een 
geloof in de mogelijke dienstbaarheid van geschiedenis aan de eigentijdse maatschappij. Deze 
dienstbaarheid bestond niet langer uit het bestuderen van helden, maar wel uit het 
blootleggen van maatschappelijke processen.xlvii Dit geloof in de dienstbaarheid van de 
discipline aan de maatschappij werd echter aangetast vanaf de tweede helft van de jaren 1960. 
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De oorzaak hiervoor is de ontgoocheling in de moderne industriële samenleving. Het gevoelen 
van breuk tussen heden en verleden werd vanaf dan sterker ervaren.xlviii Dit betekende een 
stimulans voor de cultuurgeschiedenis, ook al zou de sociale geschiedenis blijvend worden 
beoefend.xlix  
 
Ook in het geschiedenisonderwijs liet dit nieuwe, radicaler ervaren van breuk zich in de jaren 
1960-1970 voelen. Het vak werd als verouderd en wereldvreemd beschouwd. Vanaf nu diende 
het schoolvak te reflecteren op het verleden vanuit de eigentijdse samenleving. Het verleden 
diende behandeld te worden in de mate waarin het bijdroeg tot het voorbereiden van 
leerlingen op hun functioneren in een democratische en pluralistische samenleving. Deze 
gerichtheid op het heden werd ondersteund door de pedagogische en didactische vraag tot 
aansluiting bij de leefwereld van het kind of de adolescent.l Op het ogenblik van deze discussies 
over het ‘nieuwe’ geschiedenisonderwijs werd er door de grote meerderheid leraren als 
vanouds lesgegeven, volgens het model van de humaniora. De discussie over deze ‘nieuwe’ 
opvattingen ontpopte zich pas tot een reële strijd tussen de vakken geschiedenis en 
maatschappelijke vorming bij de invoering van het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO). 
Vanuit de optiek van het VSO werd geopperd dat je het vak geschiedenis beter kon vervangen 
door een op de eigentijdse samenleving gericht vak. Het verleden moest enkel aandacht krijgen 
in de mate dat het maatschappelijk relevant was. Dan was er toch helemaal geen nood meer 
aan een vak geschiedenis dat het verleden om het verleden bestudeert? Mede als gevolg van 
het uitvoerige protest van toenmalige leraren geschiedenis liep het niet zo’n vaart en bleef 
geschiedenis toch als een apart schoolvak behouden. Deze crisis liet duidelijk sporen na in het 
hedendaagse geschiedenisonderwijs.li Een maatschappelijk georiënteerde benadering van het 
verleden is bijvoorbeeld heel duidelijk aanwezig in de passages in de eindtermen en 
leerplannen waar de functie en relevantie van het vak geschiedenis onmiddellijk in relatie tot 
de eigentijdse samenleving wordt gesteld.lii 
  
Vanaf de jaren 1980 werd de invloed van het postmodernisme merkbaar binnen het denken 
over het verleden. In deze denkrichting wordt ervan uitgegaan dat het verleden nooit 
rechtstreeks of onbemiddeld kenbaar is. Het verleden dient zich altijd aan door middel van 
historische representaties en reconstructies. In het heden wordt het verleden immers steeds 
opnieuw vormgegeven zowel door historici als door de bredere samenleving. Iedere 
samenleving benadert het verleden vanuit een bepaald perspectief, tracht het te reconstrueren 
en geeft er vervolgens betekenis aan.liii In het geschiedenisonderwijs impliceert deze 
postmoderne benadering dat leerlingen aandacht hebben voor de evoluerende en mogelijk 
conflicterende wijzen waarop er betekenis werd en wordt gegeven aan het verleden.liv Deze 
benadering wordt binnen het geschiedenisonderwijs met enige scepsis onthaald omdat ze te 
moeilijk wordt geacht voor middelbare scholieren en de mogelijkheid tot overrelativering in 
zich draagt. Immers, als alles interpretatie en reconstructie is, kunnen we niets meer zeggen 
over het verleden. Toch sluit het postmodernisme in de geschiedbeoefening zeer nauw aan bij 
constructivistische leertheorieën die ook hun weg naar het onderwijs hebben gevonden:  
eindtermen en leerplannen vragen immers dat  leerlingen actief participeren in de constructie 



 

blz. 17/39 

van kennis.lv Zoals reeds uit de eerdere bespreking van het leerplan van het VVKSO blijkt, zijn er 
in dit leerplan invloeden van deze postmoderne benadering aanwezig, m.n. in de omschrijving 
van het historisch bewustzijn.lvi  
 
Ook in de hedendaagse beoefening van de wetenschappelijke discipline zijn er talloze discussies 
en ‘onenigheden’ onder historici over de wijze waarop men met het verleden dient om te gaan 
en hoe het verleden zich dan verhoudt tot het heden. Dit kwam onder andere tot uiting tijdens 
een debat dat in 2010 werd georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Geschiedenis (VIGES) 
over de maatschappelijke rol van de geschiedenis.lvii Het debat werd voorafgegaan door korte 
uiteenzettingen van historici over de rol van (de discipline of het vak) geschiedenis in de 
samenleving. De Gentse sociaalhistorica Gita Deneckere en de Leuvense cultuurhistoricus Jo 
Tollebeek poneerden een aantal stellingen omtrent de eigentijdse verhouding tussen 
geschiedenis en samenleving. Vervolgens gingen ze in op wat vandaag de verhouding tussen 
heden en verleden ‘moet’ of ‘kan’ zijn. Beiden stelden vast dat vanaf de jaren 1970 de band 
tussen historici en de samenleving steeds brozer is geworden. Ze zijn steeds meer uit elkaar 
gegroeid. Op de vraag hoe het vandaag dan verder moet, geven beide historici echter een 
verschillend antwoord.  
 
Deneckere stelt dat de historicus moet zoeken naar een nieuwe habitus, waarin de waarheid 
omtrent het verleden en de zin van het verleden met elkaar gecombineerd worden. Het publiek 
wil graag kennis maken met het ‘authentieke’ verleden en wil graag betekenis kunnen 
toekennen aan dat verleden, stelt Deneckere. Het ‘droge’ en op feiten gerichte academische 
discours sluit echter niet aan bij dit publiek verlangen. Het grote publiek is immers maar 
geïnteresseerd in een verleden dat ze zich voor ogen kunnen halen, waar ze kunnen mee 
meeleven. Deneckere verwijst hieromtrent naar het werk van Saul Friedländer, The Years of 
Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939-1945. Friedländer slaagt er, volgens 
Deneckere, in om de lezer mee te voeren in een gevoel van ongeloof over wat er gebeurde. De 
lezer voelt zich ongemakkelijk bij het lezen: hij/zij is betrokken. Aan de hand van bepaalde 
literaire technieken verschaft Friedländer moreel inzicht aan de lezer, zonder daarvoor 
uitdrukkelijk te moraliseren of lessen te trekken uit het verleden. Het is deze emotionele 
betrokkenheid van het publiek die Deneckere graag wil gerealiseerd zien. Het verleden moet 
zin krijgen, zonder daarom de historische waarheid geweld aan te doen.  Deneckere oppert dat 
het zeer belangrijk is om het contact met de maatschappij te herstellen. Historici moeten 
trachten het publiek te engageren “in de maatschappelijke debatten over historisch onrecht, 
geschiedenis en gerechtigheid” aldus Deneckere.lviii Jo Tollebeek ziet een heel andere ‘publieke’ 
functie voor de discipline geschiedenis. De geschiedbeoefening dient niet om de samenleving 
“te dienen”. Integendeel. De bijdrage die geschiedenis kan leveren aan de maatschappij is haar 
dwars zitten, haar zogenaamde verworvenheden in vraag stellen. Een historicus is 
gespecialiseerd in het ‘kijken met afstand’. Afstand die noodzakelijk is om het vreemde, 
onherkenbare verleden te kunnen bestuderen. Door deze continue oefening in het ‘afstand 
nemen’ is de historicus ook de geknipte persoon om afstand te nemen van het heden en het in 
vraag te stellen. “De historicus moet de samenleving in opspraak brengen”, aldus Tollebeek.lix  
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IV. HET GEBRUIK VAN HEDEN EN VERLEDEN IN HET GESCHIEDENIS-
ONDERWIJS 
 

Uit het voorgaande blijkt dat er op verschillende niveaus wordt nagedacht over de rol en 
functie van het vak geschiedenis in het middelbaar onderwijs. Deze ideeën hebben rechtstreeks 
of onrechtstreeks impact op de praktijk – zowel op het ontwikkeld didactisch materiaal, i.c. de 
leerboeken als op het lesgeven – van het geschiedenisonderwijs. Uit de analyse van de 
eindtermen en leerplannen komt het sterke maatschappelijke verlangen naar aansluiting bij het 
heden tot uiting. Vanuit de academische discipline wordt er duidelijk gevraagd om alternatieve 
benaderingen van het verleden. Op welke manier gaan (toekomstige) leraren geschiedenis om 
met deze invloeden? Wat zijn de opvattingen en houdingen van deze leraren ten aanzien van 
de relatie tussen en het gebruik van heden en verleden in het geschiedenisonderwijs? 
 
Om een antwoord te kunnen formuleren op deze vragen, voerden we een empirisch onderzoek 
uit bij toekomstige leraren geschiedenis.lx Aan de hand van twee onderzoeksinstrumenten, een 
vragenlijst en een gedragstaak, hebben we getracht de opvattingen en houdingen van deze 
student-leraren met betrekking tot het gebruik van heden en verleden in het 
geschiedenisonderwijs in kaart te brengen.  
 
In een eerste fase gingen we op zoek naar de verschillende manieren waarop heden en 
verleden zich tot elkaar kunnen verhouden bij de beoefening van geschiedenis. Op basis van 
een beknopt literatuuronderzoek en van gesprekken met lectoren in de lerarenopleiding 
geschiedenis, leraren geschiedenis en academische historici kwamen we tot de definiëring van 
drie mogelijke wijzen van omgaan met heden en verleden. Het zijn hypothetische profielen die 
bestaan uit clusters van opvattingen over de rol van het heden en het verleden in de 
geschiedenisles en over de functie van het gebruik van primaire en secundaire bronnen hierin. 
Deze drie profielen van geschiedenisleraren zijn ‘theoretisch denkbare types’ die in mindere of 
meerdere mate kunnen voorkomen, al dan niet in combinatie met een ander type. Geen enkele 
leraar hoort dan ook exclusief in één van deze categorieën thuis. 
 

1. De verledengerichte geschiedenisleraar 
 
In deze benadering – die zich grotendeels door het historisme laat inspireren – 
wordt het verleden centraal geplaatst en krijgt het een onafhankelijke status 
toegekend. De klemtoon ligt op de eigenheid van het verleden. Het uitgangspunt van 
het onderwijs van deze geschiedenisleraar is dat het verleden fundamenteel anders 
is dan het heden. Leerlingen moeten – volgens deze visie – kennis maken met het 
vreemde en onbekende uit het verleden. Dit type leraar beklemtoont dat 
fenomenen uit het verleden in hun specifieke historische context moeten worden 
gekaderd. Deze verledengerichte leraar meent tevens dat leerlingen vooral aan de 
hand van primaire bronnen tot het ‘echte’ verleden kunnen doordringen. Door 
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echter volledig te focussen op de specificiteit van het verleden kunnen leerlingen het 
vak geschiedenis als wereldvreemd gaan beschouwen. Hierdoor kan bij hen ook de 
indruk ontstaan dat de studie van het verleden helemaal niet belangrijk is aangezien 
het volledig los staat van hun eigen wereld. De verledengerichte geschiedenisleraar 
besteedt ook aandacht aan de discontinuïteit tussen heden en verleden. Het 
belangrijkste doel van de geschiedenisles voor dit type leraar is het ontwikkelen van 
het vermogen het verleden in zijn historiciteit te bestuderen, en zich daartoe te 
onthechten van de eigen tijd. Leerlingen dienen het verleden in zijn eigen context en 
met zijn eigen specifieke logica te begrijpen. Op epistemologisch vlak zal de 
verledengerichte leraar er over het algemeen vanuit gaan dat we het verleden 
onmiddellijk kunnen kennen. Deze ‘realistische’ benadering van het verleden houdt 
in dat geschiedenis en verleden aan elkaar worden gelijkgesteld. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen de geschiedenis als studie over het verleden en het 
verleden zelf. Vanuit dit ‘realisme’ zal de verledengerichte geschiedenisleraar ook 
stellen dat alle historische kennis waarover we beschikken zeker, objectief en 
vaststaand is. 
  
Een voorbeeld: Dit type leraar zal in een les over de heksenvervolgingen in de 16de 
eeuw aandacht besteden aan de specifiek godsdienstige definiëring van het 
fenomeen hekserij in die tijd.lxi Hij/zij zal ingaan op de implicaties daarvan voor de 
omgang met heksen. Dit type leraar wil vooral dat leerlingen inzicht verwerven in de 
specifieke maatschappelijke en religieuze context waarin de heksenvervolgingen zich 
afspeelden.  

 
2. De hedengerichte geschiedenisleraar  

 
Voor dit type leraar is het heden het uitgangspunt van de geschiedenisles. Hij of zij 
tracht het heden zo vaak mogelijk te betrekken in de les, onder andere door te 
verwijzen naar hedendaagse sociale kwesties of recente controversiële 
gebeurtenissen. Dit type leraar gebruikt de huidige samenleving als maatstaf voor de 
studie van het verleden. Het verleden is namelijk (enkel) interessant daar waar het 
leidt tot een beter begrip van de eigen tijd. Bestaansverheldering wordt in deze 
lessen als voornaamste doel vooropgesteld. Deze benadering kan resulteren in een 
sterk hodiecentrisme en in een voorstelling van de eigen tijd als het – doorheen 
eeuwen voorbereide – culminatiepunt (lineair-progressief denken). Daarnaast kan 
deze benadering leiden tot de idee dat alles altijd terugkeert in de geschiedenis en 
kunnen leerlingen aldus de idee ontwikkelen dat vele aspecten of gebeurtenissen 
‘van alle tijden’ zijn. De klemtoon in de verhouding tussen heden en verleden ligt 
voor de hedengerichte leraar niet op de discontinuïteit maar op de continuïteit, niet 
op het verschil maar op de gelijkenis tussen beiden. Dit type leraar zal dus niet het 
onthechten, maar het aansluiten bij het heden en de eigen samenleving 
beklemtonen. Op epistemologisch vlak zal de hedengerichte geschiedenisleraar het 



 

blz. 20/39 

verleden wellicht eveneens beschouwen vanuit het ‘realisme’. Net zoals de 
verledengerichte leraar meent hij/zij dat het verleden rechtstreeks kenbaar is en dat 
onze kennis van het verleden objectief en zeker is.  
 
Een voorbeeld: De hedengerichte leraar zal bijvoorbeeld in zijn of haar les over de 
heksenvervolging in de 16de eeuw parallellen aantonen tussen de vervolgingen in de 
Nieuwe Tijd en de extreem gewelddadige vervolgingen van heksen in verschillende 
Afrikaanse landen vandaag. 
 

3. De postmoderne geschiedenisleraar 
 
Dit type geschiedenisleraar besteedt veel aandacht aan het verschil tussen 
geschiedenis en verleden. Het uitgangspunt van het geschiedenisonderwijs bij deze 
leraar is dat in de geschiedenis het verleden steeds opnieuw wordt 
ge(re)construeerd. Hij of zij wil dat leerlingen er zich van bewust worden dat het 
verleden nooit rechtstreeks kenbaar is, maar altijd via bemiddelingen tot ons komt. 
Deze leraar wil dat zijn/haar leerlingen begrijpen dat iedere samenleving – vroeger 
en nu – op een bepaalde manier met het verleden omgaat en er bepaalde 
betekenissen aan toekent. Leerlingen moeten – in deze benadering – gevoelig 
gemaakt worden voor de diverse perspectieven die kunnen gehanteerd worden 
wanneer je naar het verleden kijkt. Deze aandacht voor het perspectivisme kan 
resulteren in een zeker relativisme bij leerlingen. Ze kunnen hieruit immers besluiten 
dat we eigenlijk niets ‘echt’ weten over het verleden.  Wat we weten is immers tot 
ons gekomen via representaties of reconstructies van mensen. Al onze kennis van 
het verleden is subjectief, zo kunnen ze redeneren. Hieruit kunnen leerlingen 
vervolgens besluiten dat het niet de moeite waard is om het verleden te bestuderen 
omdat we er eigenlijk toch niets over kunnen zeggen. Alle kennis over het verleden 
is immers relatief. De postmodern geïnspireerde leraar gebruikt het heden om de 
leerlingen aan te tonen hoe de samenleving vorm geeft aan het verleden en hoe het 
collectief geheugen mede een rol speelt in de recreatie van dit verleden. Bewustzijn 
van het eigen, eigentijds perspectief en trachten het perspectief van anderen – 
zowel uit heden als verleden – te begrijpen, is het voornaamste doel van de 
geschiedenisles voor dit type leraar. Deze postmodern geïnspireerde leraar zal het 
heden voornamelijk aanwenden om aan te tonen hoe de eigentijdse samenleving 
met het verleden omgaat en er betekenis aan geeft. Op epistemologisch vlak is een 
perspectivistische benadering inherent aan de postmoderne oriëntatie. De 
postmoderne geschiedenisleraar meent immers dat geschiedenis niet gelijkstaat met 
het verleden, maar de reconstructie is van het verleden. Historische kennis is voor 
dit type leraar alleszins niet vastomlijnd. Kennis over het verleden verandert immers 
steeds opnieuw door de verschillende perspectieven van waaruit men het verleden 
interpreteert. 
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Een voorbeeld: In zijn of haar les over de heksenvervolgingen in de 16de eeuw zal 
deze leraar bijvoorbeeld aandacht besteden aan het fenomeen ‘heks’ doorheen de 
tijd, aan hoe heksen in verschillende samenlevingen – vroeger en nu – werden 
voorgesteld en uiteenlopende eigenschappen (goed, kwaad, mooi, lelijk,…) kregen 
toegeschreven. Vervolgens zal dit type leraar proberen aan te tonen hoe de 
hedendaagse revival van hekserij gestoeld is op selectieve associaties met 
(vermeende) vormen van hekserij uit het prechristelijke verleden. Aan de hand 
daarvan kan hij of zij immers aantonen hoe het verleden steeds opnieuw 
gerecupereerd wordt in functie van nieuwe interesses of nieuwe doelstellingen. 

 
Zoals gezegd past geen enkele leraar perfect binnen één van deze drie types, die geconcipieerd 
werden als prototypen en daardoor scherp werden geformuleerd om ze goed van elkaar te 
kunnen onderscheiden. De meeste leraren zullen zich herkennen in een combinatie van deze 
drie, vaak wel met een zekere voorkeur voor één van de benaderingen. Elk van deze 
categorieën heeft zowel positieve en nastrevenswaardige als negatieve aspecten. Streven naar 
een zeker evenwicht tussen de drie benaderingen is het meest aan te raden. Aan het eind van 
dit didactisch instrument, in deel VII, wordt een voorbeeld gegeven van hoe je het thema van 
de Kruistochten op deze drie verschillende manieren kan benaderen. 

 

 
Terugkoppeling naar II: opdracht over de Kruistochten 
Overloop samen met de studenten het aangeboden materiaal en vraag hen – vanuit hun kennis 
over de drie benaderingen – de verschillende bronnen en lescorpi in te delen in één van de drie 
categorieën (verledengericht, hedengericht of postmodern). Overloop kort de redenen waarom 
zij denken dat bepaalde bronnen tot een bepaald profiel behoren. 
 
 
Deze drie verschillende benaderingen van de relatie tussen heden en verleden werden gebruikt 
ter inspiratie bij de ontwikkeling van twee onderzoeksinstrumenten, een vragenlijst en een set 
gedragstaken (cfr. opdracht rond Kruistochten). Voorbeelden van stellingen die werden 
geformuleerd voor de vragenlijst zijn: (1) Als geschiedenisleraar moet je het verleden in zijn 
eigenheid laten en niet voortdurend vergelijken met het heden. (verledengericht) (2) Het 
nastreven van de vakoverschrijdende eindterm over burgerzin is bij uitstek de 
verantwoordelijkheid van de geschiedenisleraar. (hedengericht) (3) Bij het gebruik van 
historische fictiefilms in de geschiedenisles is het noodzakelijk aandacht te hebben voor de wijze 
waarop filmmakers het verleden in beeld hebben gebracht. (postmodern gericht). Aan de hand 
van deze vragenlijst en de gedragstaak hebben we getracht te achterhalen welke opvattingen 
en houdingen (toekomstige) leraren geschiedenis hebben ten aanzien van het gebruik van 
heden en verleden in hun onderwijspraktijk. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 300 studenten 
(ongeveer 270 professionele bachelors voor secundair onderwijs en een 30tal masters in de 
geschiedenis). 
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Resultaten 

 
De statistische analyse van de vragenlijst resulteerde in een schaal die bestaat uit 12 items. In 
functie van het onderzoek werd een vragenlijst gecreëerd van 60 items. Aan de hand van een 
statische factoranalyse van deze vragenlijsten kwamen we tot 12 items die de studenten op 
een zeer gelijke wijze beantwoordden. Student-leraren die akkoord gingen met één van deze 
items gingen meestal ook akkoord met de overige. Hetzelfde geldt voor het tegenovergestelde: 
als ze het niet eens waren met één item dan meestal ook niet met de overige items van de 
schaal. Wat naar voren komt uit deze analyse is dat de ondervraagde student-leraren over het 
algemeen sterk op het heden gericht zijn en weinig schroom voelen ten aanzien van het 
veroordelen van het verleden vanuit een hedendaags denkkader. Dit blijkt duidelijk uit het 
gegeven dat ze akkoord gingen met items als: “Het vak geschiedenis laat leerlingen kennis 
maken met misstanden in het verleden. Het is belangrijk dat leerlingen in de geschiedenisles ook 
een kritisch oordeel over deze misstanden leren formuleren”; “Het is nuttig om een les over de 
slavernij in het verleden te starten met de vreselijke problematiek van de kindslaven vandaag” 
en “In de geschiedenisles kan de standenmaatschappij worden behandeld als voorbeeld van de 
schending van de mensenrechten”. Toekomstige leraren zijn blijkbaar weinig gevoelig voor 
anachronismen of voor het veroordelen van het verleden vanuit een eigentijds waardepatroon. 
Deze vaststelling komt overeen met bevindingen uit internationaal onderzoek zoals dat van 
Bodo von Borries die eveneens beschrijft hoe licht sommige geschiedenisleraren (net als hun 
leerlingen) het verleden veroordelen vanuit hedendaagse perspectieven.lxii  
 
Zowel uit de statistische analyse van de vragenlijst als uit de analyse van de gedragstaak komt 
naar voren dat de onderzochte groep toekomstige leraren zeer sterk gefocust is op het heden. 
Zij herkennen zich in de eerste plaats in stellingen uit het profiel van de hedengerichte leraar, 
maar voelen tevens affiniteit met aspecten uit het postmoderne profiel, waarin het heden ook 
een belangrijke rol speelt. De meesten onder hen geven aan dat zij zich in hun 
geschiedenislessen verantwoordelijk voelen voor het behandelen van het heden of de 
actualiteit. Het aantonen van de verbondenheid tussen heden en verleden wordt door 
ongeveer alle studenten – in mindere of meerdere mate – beschouwd als een onderdeel van 
hun opdracht als geschiedenisleraar. De wijze waarop en de mate waarin de studenten heden 
en verleden met elkaar in verband brengen, verschilt wel.  
 
Op basis van de resultaten van de gedragstaak kan er in de groep ondervraagde studenten een 
tweedeling worden gemaakt. Een eerste groepje studenten geeft aan dat zij zich verplicht 
voelen het heden of de actualiteit te introduceren in de les.  Zij verwijzen hierbij hetzij naar de 
eindtermen en leerplannen, hetzij naar het vakdidactisch advies dat zij in hun opleiding krijgen. 
Deze student-leraren willen het liefst hun les starten of beëindigen met het heden, zodat zij 
zich gedurende de les zelf volledig kunnen focussen op het verleden zelf. Een aantal onder hen 
is van mening dat voortdurend verwijzen naar of verbanden leggen met het heden vaak leidt 
tot verwarring bij de leerlingen.  
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Eén van de studenten zegt hierover: “Ja, euh, ik denk dan bijvoorbeeld aan de cartoon over 
Bush en aan het krantenartikel over die Iraanse jongen die was…dat ik persoonlijk dat niet zo 
een heel goed idee zou vinden om mee te beginnen, allez een les te beginnen met iets 
hedendaags eigenlijk…ik denk dat de leerlingen dan misschien verward zullen geraken en 
verschillende situaties dan zullen door elkaar halen omdat die wel gelijkenissen hebben…maar ik 
denk dat het duidelijk is dat ge de situatie van George Bush niet kunt vergelijken met de 
kruisvaarders”. Hoewel deze kleine groep studenten omzichtiger omgaat met het gebruik van 
het heden in zijn of haar lessen, impliceert dit niet dat zij niet overtuigd zijn van de noodzaak 
het heden te behandelen, al halen zij hiervoor voornamelijk ‘externe’ argumenten aan.  
 
De tweede en grootste groep studenten vindt het gebruik van het heden in de geschiedenisles 
vanzelfsprekend en nastrevenswaardig. Het verbinden van heden en verleden levert volgens 
deze groep tal van voordelen op. Hun motiveringen bevatten didactische argumenten, 
opvoedende argumenten en argumenten die het schoolvak legitimeren.  
 

(1) didactische argumenten:  
 

Dit type van argumenten wordt het meest gegeven ter verantwoording van het incorporeren 
van het heden in de geschiedenisles. Starten of verbanden leggen met het heden heeft 
volgens deze student-leraren het grote voordeel dat je onmiddellijk de aandacht van je 
leerlingen trekt.lxiii Door de link te leggen met de wereld van vandaag, breng je het verleden 
dichterbij de leerlingen, aldus de bevraagde student-leraren. Het verleden wordt minder 
vreemd en ongewoon, en dus gemakkelijker te begrijpen.  

 
Kanttekening  
Wat opvalt is dat wanneer de studenten spreken over het leggen van verbanden tussen heden 
en verleden, zij het enkel hebben over het aantonen van de gelijkenissen en niet van de 
verschillen tussen heden en verleden. Dit is begrijpelijk omdat het strookt met hun motivering: 
wie het verleden kenbaar wil maken voor zijn of haar leerlingen, focust best niet op verschillen 
maar op gelijkenissen met het heden. Is het echter inderdaad zo dat leerlingen het verleden 
beter begrijpen of interessanter vinden doordat je hen wijst op de overeenkomsten met het 
heden? De Canadese onderwijskundige Kieran Egan betoogt bijvoorbeeld dat leerlingen zich 
tot de leeftijd van 15 in een fase van ‘romantisch denken’  bevinden.lxiv In deze fase zijn 
leerlingen – aldus Egan – voornamelijk geboeid door exotische, vreemde en niet-alledaagse 
verhalen. Aansluiten bij ‘de leefwereld van de jongeren’ krijgt zo een heel andere betekenis. 
Deze theorie van Egan suggereert dat het heden of de actualiteit niet in iedere 
geschiedenisles moet worden binnengebracht. Een les over het verleden zonder de introductie 
van het heden is niet a priori een ‘slechte’ of ‘onvolledige’ les. Daarnaast kan het systematisch 
parallellen trekken tussen heden en verleden ook een vertekend beeld opleveren van het 
verleden. Leerlingen zouden het idee kunnen krijgen dat het verleden eigenlijk niet zo heel 
anders is dan het heden, en dat mensen altijd vanuit dezelfde motieven en volgens dezelfde 
logica hebben gehandeld als vandaag.  
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(2) opvoedende argumenten: 
 

Voornamelijk in het onderdeel van de gedragstaak waar de student-leraren doelstellingen 
over de Kruistochten moesten formuleren, maar ook uit hun antwoorden op bepaalde 
stellingen van de vragenlijst komt duidelijk tot uiting dat zij willen bijdragen aan de 
burgerschapsvorming van hun leerlingen. Aan de hand van vergelijkingen tussen heden en 
verleden proberen deze studenten hun leerlingen waarden en normen bij te brengen die 
onmisbaar zijn in een democratische samenleving. Met betrekking tot de doelstellingen over 
attitudes geven bijna alle studenten aan dat zij leerlingen een meer tolerante en 
ruimdenkende houding willen aanleren. Dit doen zij omdat ze menen dat dit vanuit de 
samenleving van hen verwacht wordt als leraar in het middelbaar onderwijs. Eén van de 
toekomstige leraren wil zelfs proberen om zijn leerlingen aan de hand van een les over de 
Kruistochten te inspireren tot een meer pacifistische houding: “(…) als je de Kruistochten 
beziet, dan denk ik dat iedereen wel zoiets heeft van ‘waarom is dit nodig geweest?’, ‘is dit 
niet absurd geweest?’. Om dan de link met vandaag eens door te trekken van ‘is het niet beter 
om gewoon samen te leven, dan ruzie te maken over…’ Allez, zoiets als de Kruistochten heeft 
eigenlijk al bewezen dat het voor niets goed is en dat het eigenlijk een nuloperatie is, sterker 
zelfs, dat het alleen maar miserie oplevert…”lxv 

 
Kanttekening 
Hoe goedbedoeld de intenties van deze student-leraren ook zijn, de wijze waarop zij het 
verleden inzetten voor dit doel roept een aantal vragen op. Mensen zijn historische wezens 
met een eigen, doorheen de tijd variërend waardepatroon. Het verleden inzetten als een soort 
van catalogus waaruit je voorbeelden kan halen om je leerlingen aan te tonen hoe ze zich niet 
moeten gedragen, is vanuit historisch oogpunt problematisch. Leerlingen zullen immers op 
deze manier leren het verleden te veroordelen – ‘de 16de eeuwse heksenjagers waren allemaal 
slechte mensen en de bevolking beleed een naïef en achterlijk bijgeloof’ – zonder 
gestimuleerd te worden de specifieke context en logica van het historisch fenomeen te 
doorgronden. De kans is dan ook heel groot dat leerlingen op die manier een attitude van 
morele superioriteit ten aanzien van het verleden ontwikkelen. Een dergelijke attitude kan 
zeer expliciete vormen aannemen, maar zij is bijvoorbeeld ook impliciet aanwezig in het 
spreken over periodes die ‘nog’ gekenmerkt worden door bijgeloof. Natuurlijk wil dit niet 
zeggen dat het verleden ‘goedgepraat’ moet worden. Een contextuele benadering houdt 
immers ook in dat je kijkt of er op het ogenblik van het gebeuren geen kritische 
tegenstemmen waren en dat – als die er niet waren – de leerlingen nadenken over het 
waarom van die afwezigheid. Daarnaast kan je leerlingen doen reflecteren over hoe het komt 
dat bepaalde fenomenen uit het verleden, zoals heksenvervolgingen of slavernij, voor hen 
bijna niet te begrijpen zijn. Gecontextualiseerd historisch denken moet zeker niet moreel 
vrijblijvend zijn, maar vertrekt liefst niet van het moreel veroordelen van het verleden. 
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(3) argumenten die het bestaan van het schoolvak legitimeren: 

 
Deze laatste (en minst gehanteerde) categorie van argumenten ten voordele van het 
betrekken van het heden in de geschiedenisles, is gericht op de verdediging van het 
bestaansrecht van het vak geschiedenis. De studie van het verleden helpt om de eigen 
samenleving beter te begrijpen, zo zegt men. Hoewel er gelijkenissen zijn met de argumenten 
waarin naar de maatschappelijke behoefte tot burgerschapsopvoeding wordt verwezen, 
willen deze student-leraren vooral het belang van hun vak duidelijk maken aan hun leerlingen 
en niet alleen aan de samenleving. Door leerlingen duidelijk te maken dat kennis van het 
verleden het verstaan van de eigen, complexe samenleving bevordert, slaag je er volgens 
deze student-leraren in om hen meer te motiveren voor je lessen.  Eén van de studenten zegt 
hierover:  “Ja, ze [de leerlingen] laten zien dat die gespannen verhouding tussen de westerse 
wereld en het Midden-Oosten dat dat eigenlijk wel heel ver terug te brengen is…terug te gaan 
in het verleden om dat te kunnen begrijpen.” Op deze manier zou het verleden dus relevant 
worden voor de leerlingen. 

 
 

Kanttekening 
Het legitimeren van een vak als geschiedenis waarvan de meeste leerlingen niet onmiddellijk 
het concrete nut voor zichzelf inzien, is geen eenvoudige opdracht. Dat je automatisch naar 
die argumenten grijpt die de relevantie ervan voor onze samenleving aantonen, is logisch en 
begrijpelijk. Maar wanneer de relevantie van het vak enkel kan worden aangetoond door het 
te verbinden met het heden, kan het logische gevolg zijn dat enkel die aspecten uit het 
verleden die ons iets ‘leren’ over het heden mogen worden behandeld. En kunnen we eigenlijk 
zoveel leren uit het verleden? Is iedere context niet anders en dus ook het gebeuren in die 
context? Is het conflict in het Midden-Oosten niet vooral anders dan de situatie tijdens de 
Kruistochten? Toch moet dit niet resulteren in de conclusie dat geschiedenis niet zinvol is 
vanuit maatschappelijk oogpunt. Integendeel. Als geschiedenisonderwijs er in slaagt 
leerlingen te leren contextualiserend te denken – met oog voor de historiciteit van 
denkbeelden, de complexiteit van historische gebeurtenissen en de wijze waarop de eigen 
maatschappij met het verleden omgaat – dan stelt het jongeren in staat te participeren aan 
een open, democratische maatschappij waarin publiek debat en kritische zin sterk worden 
gewaardeerd. Geschiedenisonderwijs is met andere woorden maatschappelijk zinvol, maar 
wellicht op een minder instrumentele manier dan stereotiepe uitspraken over ‘leren uit het 
verleden’ suggereren.  
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Kort samengevat komt uit ons onderzoek naar voren dat de onderzochte groep (toekomstige) 
leraren geschiedenis: 
 

1. voornamelijk vanuit een hedengericht perspectief omgaat met de relatie tussen 
heden en verleden:  
Het heden wordt ingezet omdat het leerlingen helpt bij het begrijpen van het 
verleden en omdat het het verleden aantrekkelijker maakt (didactische 
argumenten). Daarnaast meent de meerderheid van de student-leraren dat de 
studie van het verleden voornamelijk een beter begrip van het heden tot doel heeft 
(educatieve argumenten en argumenten die het bestaan van het schoolvak 
legitimeren).   

 
2. (veelal) een realistische, niet-perspectivistische benadering van heden en verleden 

hanteert: 
Hierbij wordt het verleden als direct kenbaar aanzien en is er minder aandacht is 
voor de beeldvorming en reconstructie van het verleden. 
Een aantal studenten heeft wel aandacht voor de perspectivistische benadering en 
beklemtoont het interpretatieve karakter van de geschiedenis. Zij behandelen 
daardoor het verleden anders. Eén van de studenten geeft bijvoorbeeld aan dat ze 
haar leerlingen wil bijbrengen dat het begrip ‘kruistocht’ doorheen de eeuwen 
verschillende betekenissen kreeg toegeschreven. Zo toont zij aan dat het woord 
‘kruistocht’ in de Middeleeuwen vooral vanuit religieuze motieven werd 
gedefinieerd. Dit in tegenstelling tot vandaag in de context van de strijd tegen het 
Midden-Oosten. Zo gebruikte Bush het woord in de eerste plaats in termen van 
politiek en vrijheid. Vanuit het islamitisch perspectief daarentegen wordt het eerder 
gedefinieerd vanuit economisch winstbejag. De grote meerderheid van de studenten 
hanteert echter een realistische benadering van het verleden. Daarin krijgen heden 
en verleden een gelijkaardig statuut toegekend: heden en verleden zijn bronnen van 
informatie waaruit we kennis kunnen halen voor een beter begrip van nu en 
vroeger. Bij deze studenten was er dan ook geen aandacht voor de wisselende 
betekenis van begrippen in een verschillende context. 
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V. SUGGESTIES VOOR DE KLASPRAKTIJK 
 

1. Bewaar een evenwicht tussen de drie benaderingen. Ieder heeft positieve en negatieve 
aspecten. In de onderstaande tabel worden een aantal voorbeelden hiervan opgesomd 
per profiel. Probeer in uw lessen rekening te houden met deze elementen en focus liefst 
niet op één benadering, maar tracht de drie te combineren. 

 

 

 Verledengericht Hedengericht Postmodern 

 

+ 
 

1. aandacht voor 
eigenheid van het 
verleden 

2. aandacht voor 
discontinuïteit tussen 
heden en verleden  
 

1. stimuleren van 
aandacht en 
interesse van de 
leerlingen 

2. hulpmiddel voor 
beter begrip van 
heden en verleden  

3. aandacht voor 
continuïteit tussen 
heden en verleden  

1. aandacht voor 
reconstructie van het 
verleden (in diverse 
periodes & 
samenlevingen) 

2. gevoeligheid voor het 
feit dat de (verleden) 
werkelijkheid enkel 
kenbaar is via 
bemiddeling 

 

- 
 

1. wereldvreemdheid 
(te sterke focus op 
enkel het verleden, 
isoleert het vak van 
onze eigen wereld) 

2. nostalgische 
verheerlijking van het 
verleden (nadruk op 
verschil tussen heden 
en verleden kan 
resulteren in het 
‘ophemelen’ van het 
verleden t.n.v. het 
heden) 
 
 

1. versmalling van de 
inhoud van het vak 
geschiedenis  
(selectie van die 
aspecten van het 
verleden die relevant 
of interessant zijn 
voor heden)  

2. moreel veroordelen 
van verleden (door te 
vergelijken met de 
‘superieure’ 
eigentijdse 
samenleving  
gevangen in het 
eigen perspectief 
(gebrek aan 
onthechting van het 
eigen perspectief 
betekent geen 
openheid voor 
specificiteit van het 
verleden) 

1. relativisme             
(een te sterke 
klemtoon op de idee 
dat kennis van het 
verleden nooit  
rechtstreeks mogelijk 
is en steeds 
verandert omwille 
van diverse 
perspectieven, kan 
leiden tot de idee dat 
we nooit iets kunnen 
kennen) 

2. onverschilligheid of 
demotivatie (iets wat 
niet kenbaar is, is niet 
relevant, dus niet de 
moeite van het 
bestuderen waard) 
 

 



 

blz. 28/39 

2. In het huidige geschiedenisonderwijs is de invloed van de onuitgesproken 
maatschappelijke verwachtingen en van de officiële, normatieve teksten die veel meer 
dan vroeger de kaart van het heden trekken duidelijk merkbaar. De negatieve aspecten 
van een sterke hedengerichtheid m.n. (1) het ‘vermaatschappelijken’ en het 
‘verhedendagen’ van het vak geschiedenis en het verleden, (2) het moreel veroordelen 
van het verleden vanuit eigentijdse morele waarden en (3) het hanteren van een ‘enge’, 
hedendaagse blik op het verleden die empathie met het verleden bemoeilijkt, zijn 
aanwezig in het geschiedenisonderwijs. In de door ons onderzochte groep student-
leraren komen de twee andere benaderingen (verledengericht en postmodern) veel 
minder aan bod. Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt, zijn deze twee perspectieven 
eveneens interessant om het verleden te bestuderen.  
 

3. Het introduceren van het heden is zeker waardevol.  Suggesties of overwegingen bij het 
gebruik van het heden: 
 

a. Reflecteer vooraf over het doel dat u wil bereiken met de introductie van het 
heden: 

1. omwille van didactisch-pedagogische redenen: 
 

a. aandacht of interesse van de leerlingen: 
o ga na of de leerlingen geïnteresseerd zijn in het heden of 

de actualiteit (cfr. Kieran Egan) 
o kies de ‘juiste’ actualiteit of het ‘juiste’ element uit de 

hedendaagse samenleving d.w.z. dat u iets moet kiezen 
dat tot de wereld van de leerlingen behoort en niet tot uw 
eigen wereld als leraar 
bvb. Als u ‘seksuele misbruiken’ – o.a. pausen die nakomelingen 
hadden ondanks de celibaatplicht – in de kerk wil bespreken in 
de 16de – 17de eeuw zou u kunnen verwijzen naar de 
hedendaagse misbruiken in de kerk – pedofilie door kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleders wat vaak in verband wordt 
gebracht met het celibaat. Probeer tijdens uw les na te gaan of 
dit bij leerlingen wel bekend en actueel is. Vraag bijvoorbeeld 
aan de leerlingen om ter voorbereiding van deze lessen het 
nieuws te volgen en zeg waar ze dan precies op moeten letten. 
Zodoende ben u zeker dat u uw vooropgesteld doel bereikt.  

o zorg altijd voor een goede contextualisering wanneer u 
heden en verleden met elkaar in contact brengt 
bvb. Toon aan dat seksualiteit bij clerici doorheen de eeuwen 
zeer verschillend werd geïnterpreteerd. Afhankelijk van de 
specifieke context werd een seksuele relatie immers getolereerd 
of afgekeurd. Het celibaat voor priesters werd pas in de zesde 
eeuw onder paus Gregorius de Grote echt ingevoerd. Op die 
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manier wilde men bereiken dat priesters minder afhankelijk 
werden van de plaatselijke heer die in hun behoeftes voorzag. De 
redenering luidde dat als priesters geen vrouw en kinderen 
hadden ze zich vrijer konden bewegen. Ook al werd het celibaat 
voor het eerst in de vierde eeuw ingevoerd, toch waren priesters 
tot in de zesde eeuw meestal getrouwd. Hetzelfde geldt voor de 
pausen tot paus Leo I (vijfde eeuw). Het is pas later en dan 
voornamelijk ten tijde van de Reformatie dat seksuele relaties 
van clerici uitdrukkelijk werden afgekeurd.  

 
b. bijbrengen van morele gevoeligheden (cfr. aanbrengen van 

onmisbare waarden voor een democratische samenleving): 
o gecontextualiseerd historisch denken hoeft niet moreel 

vrijblijvend te zijn: er is zeker ruimte in de geschiedenisles 
voor de kritische tegenstemmen in het verleden. Probeer 
gebeurtenissen in het verleden niet voortdurend te 
veroordelen vanuit hedendaagse waarden, normen of 
ideeën: als je een vergelijking wil maken tussen heden en 
verleden, doe dit dan met aandacht voor de specifieke 
context van het verleden zodat het verleden niet 
voorgesteld wordt als inferieur of mensen uit het verleden 
als naïef  
 

2. omwille van inhoudelijke redenen: 
 

a. beter begrip van de hedendaagse samenleving 
(bestaansverheldering): 
Kennis van het verleden kan helpen om hedendaagse 
problemen of situaties beter te begrijpen, maar pas op voor 
een te simplistische of generaliserende voorstelling van het 
verleden. Redenen en motivaties van mensen uit het 
verleden zijn niet dezelfde als die van mensen vandaag. Ook 
hier speelt de context van het verleden (en van het heden) 
een belangrijke rol. Doe recht aan het verleden door het in 
zijn eigenheid te laten en verlies de verschillen tussen heden 
en verleden niet uit het oog.  
Bvb. Kennis over de Kruistochten en de gespannen relaties tussen 
christenen en moslims kan misschien helpen om het huidige 
Midden-Oostenconflict beter te begrijpen. De Kruistochten zijn 
echter niet de onmiddellijke oorzaak van het huidige conflict. 
Daarenboven waren de motivaties en de redenen van de 
kruisvaarders en moslims in de Middeleeuwen helemaal niet 
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dezelfde als die van de moslims en de ‘westerlingen’ vandaag. 
Beklemtoon dit verschil. 
 

b. beter begrip van het (vreemde) verleden: 
Je kan door vergelijkingen te maken met het heden proberen 
om leerlingen te helpen het verleden beter te begrijpen. Ook 
hier is voorzichtigheid geboden opdat het verleden niet al te 
hedendaags wordt voorgesteld. 
Bvb. Wanneer u leerlingen onderwijst over de Atheense democratie 
kan u starten vanuit onze westerse democratie. U kan een aantal 
fundamentele principes aantonen die gelijklopend zijn, bvb. de 
overtuiging dat alle ‘burgers’ moeten kunnen stemmen, dat alle 
‘burgers’ een politieke stem hebben… Als u deze vergelijking trekt, 
vergeet dan vooral niet de leerlingen te wijzen op wie ‘burgers’ 
vandaag in het Westen zijn en wie dat bij de Atheners waren. Wijs 
erop dat bij de Atheners uit de Klassieke Oudheid vrouwen, slaven, 
vreemdelingen en armen niet mochten meestemmen. Wijs op het 
verschil in interpretatie van het begrip democratie in de 
verschillende tijdscontexten. 

 
b. Tracht het heden ook op een andere manier te gebruiken: 

 
Gebruik het heden niet enkel als een vergelijkingsmiddel of als een wijze van 
introductie, maar tracht leerlingen te laten zien welke invloed het heden 
heeft op onze interpretatie van het verleden. 
 
Bvb. Plaats voor de tijdspanne van 1940 tot nu een aantal fragmenten uit 
verfilmingen over het leven van Hendrik VIII naast elkaar. Bespreek de evolutie in de 
beeldvorming – in relatie tot de specifieke context van de tijd waarin de film werd 
gemaakt – met de leerlingen. Toon bijvoorbeeld aan hoe de rol van de vrouw 
verandert in deze verfilmingen: waar vrouwen aanvankelijk worden voorgesteld als 
hulpeloze, ‘smachtende’ vrouwen die nood hebben aan een ‘sterke’ man worden ze 
vandaag eerder geportretteerd als zelfstandig en allesbehalve hulpbehoevend.  
 
Bvb. Vergelijk een aantal oorlogsmonumenten ter herdenking van de Tweede 
Wereldoorlog over een tijdspanne van vijftig jaar. Bespreek de evolutie in de 
representatie van het leed (bv. de aanvankelijk exclusieve focus op verzetslieden die 
voor het vaderland waren gevallen; de zeer late 'ontdekking' van het joodse 
slachtofferschap, ...) en probeer dit historisch te verklaren. 
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VI.  DISCUSSIE  
 

Bespreking van schaal Hedengerichtheid  
(Deze schaal is het resultaat van de statistische factoranalyse van de vragenlijst. Studenten die 
akkoord gingen met een item van deze schaal gingen meestal met (bijna) alle andere akkoord; 
het omgekeerde geldt evenzeer, nl. als ze niet akkoord gingen met één dan ook niet met (bijna) 
alle andere.) 

 
 ITEMS SCHAAL 
 
1.  Leren historisch denken is leren inzien dat het heden een product is van het  

verleden. (HG) 
2.  Geschiedenisonderwijs moet er in de eerste plaats voor zorgen dat leerlingen  

vanuit hun kennis van het verleden actuele spanningsvelden kunnen verklaren. (HG)  
3.  Het geschiedenisonderwijs is niet verantwoordelijk voor de opvoeding van  

leerlingen tot goede burgers. (HG (omgekeerd gecodeerd)) 
4.  Het vak geschiedenis laat leerlingen kennis maken met misstanden in het  

verleden. Het is belangrijk dat leerlingen in de geschiedenisles ook een kritisch  
oordeel over deze misstanden leren formuleren. (HG) 

5.  Leren historisch denken is leren dat heden en verleden in een complexe  
wisselwerking staan tot elkaar. (PM) 

6.  Het is nuttig om een les over de slavernij in het verleden te starten met de  
vreselijke problematiek van de kindslaven vandaag. (HG) 

7.  Een geschiedenisleerkracht moet stilstaan bij de manier waarop de hedendaagse  
invulling van begrippen als 'gelijkheid' en 'rechtvaardigheid' onze kijk op  
maatschappijen uit het verleden kleurt. (PM) 

8.  In de geschiedenisles kan de standenmaatschappij worden behandeld als  
voorbeeld van de schending van de mensenrechten. (HG) 

9.  Ingaan op de machtsmechanismen van een hedendaagse dictatuur helpt  
leerlingen om het begrip absolutisme beter te begrijpen. (HG) 

10.  Leerlingen moeten leren inzien dat de reconstructie van het verleden berust op  
de interpretatie van het beschikbare bronnenmateriaal. (PM) 

11.  Leren historisch denken is leren inzien dat in de geschiedenis het verleden  
telkens opnieuw wordt gereconstrueerd. (PM) 

12.  Een belangrijk doel van de geschiedenisles is leerlingen vanuit een hedendaagse  
maatschappelijke problematiek naar het verleden  te leren kijken. (HG) 
 
HG = hedengericht   

 PM= postmodern 
 Omgekeerd gecodeerd  betekent dat de antwoorden op deze stellingen het  

tegengestelde moeten zijn van wat het desbetreffende profiel normaal gezien zou  
antwoorden (bvb. HG zal wel akkoord gaan met feit dat leraar geschiedenis  
verantwoordelijk is voor de opvoeding van leerlingen tot goede burgers en gaat  
dus niet akkoord met de stelling zoals ze in de vragenlijst en schaal staat). Het  
invoeren van een aantal omgekeerd gecodeerde stellingen diende om te  
achterhalen of de student-leraren consequent waren in hun keuzes. 
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OPDRACHT 
 

 Vraag aan de studenten om de schaal op voorhand in te vullen: ze geven per item aan of  
ze akkoord gaan of niet akkoord gaan. Laat de studenten deze opdracht op voorhand 
inleveren zodat u ze kan bekijken en de resultaten kan vergelijken. De studenten 
behouden zelf een tweede versie van hun antwoorden en brengen die mee naar de les. 

  
BESPREKING 

 
  Ter voorbereiding 
 

1. Noteer voor ieder item hoeveel studenten er akkoord gaan  
(bvb. voor een groep van 20 studenten: item 1 = 12/20 akkoord; 8/20 niet  
akkoord)  
 

2.  Probeer een algemeen beeld te verwerven over de opvattingen die er  
heersen in de groep: is de groep eerder hedengericht (met de meeste of  
alle HG items akkoord) of eerder postmodern?  
 

3. Noteer eventuele tegenstrijdigheden: 
    
   Bijvoorbeeld: 

Studenten die zowel akkoord gaan met item 7 als met item 8: ‘aandacht 
hebben voor de hedendaagse invulling van begrippen en hun invloed op 
onze kijk op het verleden’ valt eigenlijk niet te rijmen met ‘het behandelen 
van de standenmaatschappij als voorbeeld van het schenden van de 
rechten van de mens’. In item 8 wordt immers een hedendaags concept – 
mensenrechten – gebruikt om een fenomeen uit het verleden te 
be(ver)oordelen. Daaruit blijkt weinig gevoeligheid voor de 
contextgebonden betekenis van begrippen en de eventuele 
betekenisverandering doorheen de tijd. 

 
 
Groepsgesprek 
 
Confronteer de studenten met de resultaten en bespreek ze met hen. Tracht 
samen te redeneren over de resultaten en over de mogelijke tegenstrijdigheden 
vanuit de kennis die ze verworven hebben in de les. 
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VII. TOEPASSING VAN DE DRIE PERSPECTIEVEN OP HET THEMA  VAN DE 
KRUISTOCHTEN 

 

Het is zeker niet eenvoudig om tot een goed evenwicht te komen tussen de 
verschillende benaderingen wanneer je dit op een concreet onderwerp toepast. 
Hieronder wordt een voorbeeld uitgewerkt van hoe je het thema van de Kruistochten 
kan benaderen vanuit deze drie invalshoeken. Wanneer je deze drie perspectieven of 
aspecten van elk van de drie met elkaar combineert, krijg je een veelzijdige blik op de 
Kruistochten. Wanneer je enkel één van de invalshoeken gebruikt, wordt je beeld 
automatisch eenzijdiger. Iedere invalshoek heeft zijn waarde. Het hieronder uitgewerkte 
voorbeeld is een mogelijke toepassing, er zijn natuurlijk nog tal van andere 
mogelijkheden.  

 
1. Verledengericht 

 
De verledengerichte geschiedenisleraar zal bijvoorbeeld focussen op de specificiteit van 
de religieuze context ten tijde van de Kruistochten. Hoewel in de voorbije decennia vaak 
is geopperd dat de kruisvaarders de tocht naar Jeruzalem ondernamen uit persoonlijk 
winstbejag, toont recent onderzoek naar de beweegredenen van de kruisvaarders aan 
dat hun motivatie sterk religieus was. De Nederlandse mediëvist Antheun Janse 
beschrijft hoe in de historiografie van de Kruistochten talloze motieven werden gegeven 
als verklaring voor het op weg gaan van een massa kruisvaarders. Winstbejag is één van 
deze motieven. Janse zegt hieromtrent: ‘Als de zakelijke overeenkomsten van de eerste 
kruisvaarders iets duidelijk hebben gemaakt, dan is het wel dat deelname extreem duur 
was. Niet alleen kostte de onderneming zelf een vermogen, waarbij de eigen familie 
vaak ook diep in de buidel moest tasten, maar ook liep men gevaar de eigen bezittingen 
tijdens de onderneming te verliezen. Bovendien was de tocht uitputtend, onzeker en 
gevaarlijk.lxvi’ Daarnaast werd gezegd dat paus Urbanus erop uit zou geweest zijn de 
gebieden in het Oosten aan zijn bezittingen toe te voegen en er wereldlijke macht over 
uit te oefenen. Janse antwoordt hierop: ‘Dat de paus een verborgen agenda had en zijn 
hulpactie in feite wilde gebruiken om zijn suprematie in de oosterse kerk te herstellen, 
kan niet worden uitgesloten, maar er bestaat geen enkele concrete aanwijzing voor. 
Speelde het kerkelijke streven naar wereldlijke macht dan een rol? Was de paus in feite 
uit op een vazalstaat in het Heilig Land? (…) Belangrijkste (tegen)argument is dat er 
helemaal niets geregeld was ten aanzien van de situatie na een eventuele herovering 
van Jeruzalem. En bovendien liet de paus de kansen die hem tijdens de expeditie werden 
geboden, liggen. (…) De paus liet zich in het Heilig Land niet zien.’lxvii

 Janse beschrijft hoe 
er vandaag weer meer belang gehecht wordt aan de religieuze motieven van de 
kruisvaarders. Allereerst beklemtoont hedendaags historisch onderzoek de religieuze 
verbondenheid met de christenen in het oosten. De kruisvaarders voelden zich verplicht 
om hun onderdrukte geloofsgenoten te hulp te snellen. Daarnaast stellen historici dat 
de Eerste Kruistocht gezien werd als een bevrijdingsoorlog: Jeruzalem en het Heilig Graf 
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moesten bevrijd worden van de bezoedeling door de heidenen. Een laatste argument 
dat wordt gegeven als bewijs voor de religieuze motivatie van de kruisvaarders is de 
eschatologische angst van de middeleeuwers. Janse zegt hierover: ‘Urbanus zou de 
komst van de antichrist hebben gebruikt om het belang van een spoedige herovering van 
Jeruzalem te onderstrepen. De heilige stad moest snel veroverd worden, omdat er 
anders geen christenen waren voor de strijd tegen de komende antichrist, die immers in 
Jeruzalem zou zetelen.’lxviii Naast aandacht voor dit aspect van de Kruistochten kan de 
verledengerichte geschiedenisleraar eveneens focussen op de specifieke verhouding 
tussen christendom en islam ten tijde van de Kruistochten. Immers, de manier waarop 
beide godsdiensten zich tot elkaar verhielden, kan verklaren waarom christenen en 
moslims elkaar op een verschillende manier benaderden in de periode van de 
Kruistochten. Het feit dat men bij de islamieten eerder kan spreken over ‘fluwelen’ 
heroveringen van de christelijke kruisvaarderstaten valt onder andere te verklaren 
doordat binnen de islam Jezus erkend werd als profeet. Binnen het christendom 
daarentegen zou de erkenning van Mohammed de verloochening van Christus en dus 
van het eigen geloof betekenen.lxix Heiligschennis, met andere woorden. Moslims 
voelden zich tot op zekere hoogte verbonden met (het geloof van) de christenen. De 
christenen daarentegen beschouwden de moslims als de nakomelingen van Ismaël, het 
kind dat voortkwam uit de verhouding tussen hun stamvader Abraham en de slavin van 
diens echtgenote Sara.lxx Bovendien waren Ismaël en zijn moeder door Abraham 
verjaagd. Het is begrijpelijk dat deze verschillende visies andere houdingen ten aanzien 
van elkaar voortbrachten. Aandacht en begrip voor deze zeer specifieke, religieuze 
context is vanuit het standpunt van de verledengerichte leraar noodzakelijk. 

 
2. Hedengericht 

 
De hedengerichte geschiedenisleraar zal eerder trachten om vanuit een hedendaagse 
insteek het verleden van de Kruistochten te benaderen. Hij kan dat doen door 
bijvoorbeeld te vertrekken vanuit het actuele moslimterrorisme en de manier waarop 
de westerse samenleving hiermee omgaat. Dit type geschiedenisleraar kan bijvoorbeeld 
vanuit de optiek van het hedendaagse ‘moslimvraagstuk’ gaan kijken op welke manier 
verschillende volkeren, gelovigen of volksgenoten met elkaar omgaan in tijden van 
conflict. Hoe werd en wordt de ‘ander’ voorgesteld? Hoe worden vijandbeelden 
geconstrueerd in een context van strijd?lxxi Op welke manier worden deze beelden als 
propaganda ingezet ter bevordering van de strijd? Welke zijn de weerkerende culturele 
mechanismen die gehanteerd worden in een dergelijk proces? Een vergelijking – 
uiteraard met voldoende aandacht voor de specificiteit van iedere context – zou kunnen 
gemaakt worden tussen de propaganda van de Romeinen tijdens de 
christenvervolgingen, van de volkspredikers en paus ten tijde van de Kruistochten, van 
de reformatoren tijdens de godsdienstoorlogen, van de nazi’s gedurende de Holocaust 
en van de Amerikanen en Europeanen tijdens de inval in Afghanistan.lxxii Een element 
dat besproken kan worden, is het gehanteerde taalgebruik in voorstellingen van de 
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vijand. Zo schreef bijvoorbeeld de Romeinse geschiedschrijver Suetonius over de 
christenen dat ze ‘onruststokers’ waren. In de oproep van paus Urbanus II tot de Eerste 
Kruistocht werden de moslims aangeduid als ‘dit kwaad’. De reformatoren, m.n. Martin 
Luther, stelden de toenmalige paus Leo X voor als ‘de Antichrist’. Hitler omschreef in zijn 
opus ‘Mein Kampf’ de Joden als ‘maden’ en ‘vergif’. Gedurende de eigentijdse oorlogen 
in Afghanistan en Irak spreken Amerikanen en (West-)Europeanen over ‘terroristen’, ‘de 
as van het kwaad’ en ‘schurkenstaat’. Naast aandacht voor het woordgebruik in het 
aanduiden van de vijand kan er ook gekeken worden naar de wijze waarop de 
propaganda verspreid werd. Naast allerlei mondelinge kanalen – zoals toespraken, maar 
ook propagandistische liedteksten – speelde ook het beeld een belangrijke rol. De 
antikatholieke illustraties van de kunstenaar Lucas Cranach bij het werk van Luther zijn 
hiervan een goed voorbeeld.lxxiii Maar ook in de 20ste eeuw, de periode waarin de media 
een hoge vlucht nemen en talloze nieuwe mogelijkheden creëren, blijven afbeeldingen 
een belangrijke plaats innemen. Een voorbeeld hiervan zijn de posters voor de film ‘De 
Eeuwige Jood’.lxxiv Aan de hand van het fenomeen propaganda als insteek voor een les 
over de Kruistochten kan de hedengerichte geschiedenisleraar zowel heden als verleden 
behandelen en met elkaar in contact brengen. Vanuit dit aspect kan hij/zij vervolgens 
overstappen naar de specifieke inhoud van de Kruistochten.  

 
3. Postmodern 

 
De postmodern geïnspireerde geschiedenisleraar zou ook kunnen vertrekken vanuit een 
hedendaagse context. Hij/zij zou aandacht kunnen besteden aan hoe sinds de 
negentiende eeuw de Kruistochten terug in het blikveld zijn gekomen en op welke 
manier de Kruistochten werden ge(re)presenteerd. In de eeuw van de Romantiek is er 
een ware revival van de Middeleeuwen en dus ook van de Kruistochten. In de romans 
van Sir Walter Scott en de prerafaëlitische schilderkunst komen allerlei middeleeuwse 
onderwerpen aan bod gaande van de strijd van heldhaftige ridders ten tijde van de 
Kruistochten tot uitingen van hoofse liefde.lxxv Deze negentiende-eeuwse 
(her)ontdekking van de Kruistochten kan men verklaren door op twee aspecten te 
wijzen. Een eerste aspect is dat van de opkomst van de nationale staten die in het 
‘eigen’ verleden gingen zoeken naar markante gebeurtenissen of belangrijke 
voorvaderen om de grootsheid van de natie te kunnen bewijzen en onderstrepen.lxxvi 
Ook in België gebeurde dit. Zo werd in 1848 op het Koningsplein te Brussel een 
indrukwekkend standbeeld van de kruisvaarderkoning Godfried van Bouillon onthuld. 
Hij werd ‘de eerste koning der Belgen’ genoemd. Door te verwijzen naar deze 
roemruchte persoonlijkheid trachtte de jonge natiestaat haar bestaan te legitimeren. 
Een tikje ironisch wanneer men weet dat Godfried van Bouillon waarschijnlijk niet eens 
op Belgisch grondgebied werd geboren.lxxvii De hernieuwde aandacht voor de 
Kruistochten is mede te verklaren door de kolonisatie van heel wat islamitische staten 
door Europese mogendheden. Door deze kolonisatie kwamen westerlingen rechtstreeks 
in contact met de ‘erfgenamen’ van de moslims die door hun voorvaderen in het 
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gevecht om het Heilig Land waren bestreden. De Westerse samenleving van de 
negentiende eeuw koesterde een grote belangstelling voor het Oosten en alles wat er 
mee te maken had. Het oriëntalisme was zeer populair.lxxviii Westerse historici 
interesseerden zich in de contacten in het verleden tussen het westen en de oriëntaalse 
wereld. Op die manier kwam het middeleeuwse religieus-militaire conflict tussen 
moslims en christenen in het vizier. Historicus Thomas Asbridge zegt hierover: “Vanaf de 
negentiende eeuw werd de kruistocht gepresenteerd als een koloniale daad en werd hij 
ineens gezien als een heldenfeit. Uit het Midden-Oosten kwam daar niet veel reactie op, 
tot in 1948 de staat Israël werd opgericht. Toen bekeek men de kruistocht opeens als een 
eerste poging om de streek rond Jeruzalem te bezetten en in te nemen.”lxxix Aan de hand 
van dit relaas over de negentiende-eeuwse interesse in de Kruistochten kan de 
postmodern geïnspireerde geschiedenisleraar met andere woorden aantonen hoe de 
representatie van de Kruistochten door de eeuwen heen veranderd is. In verschillende 
periodes werd vanuit het eigen heden aan het verleden van de Kruistochten een 
bepaalde betekenis toegeschreven. Het is dan ook zeer boeiend en verhelderend om te 
achterhalen waarom de Kruistochten in een bepaalde periode op een bepaalde manier 
werden voorgesteld. Op deze manier introduceert de postmoderne geschiedenisleraar 
verschillende perspectieven om naar de Middeleeuwse Kruistochten te kijken. Dit biedt 
de leerlingen de mogelijkheid om ook de eigen interpretatie van de Kruistochten in 
vraag te stellen. Daarnaast verwerven ze eveneens inzicht in de gevoeligheden rondom 
het begrip kruistocht vandaag. De voorstelling van de verschillende interpretaties en 
reconstructies van de Kruistochten doorheen de eeuwen biedt de leerlingen een 
complexer en vollediger beeld van de historische betekenis ervan. 
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