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Voorwoord 

 

Drie jaar geleden nam ik de beslissing om nog eens te gaan studeren. Wat een fantastische 

verrijking. Maar het spreekwoord ‘de laatste loodjes wegen het zwaarst’ kwam op mijn pad. De 

scriptie bleek nog een hele uitdaging. Zonder de steun van een aantal mensen was het niet 

gelukt. Daarom wil ik allereerst dr. Susan Hogervorst bedanken voor het kritisch evalueren van 

de tekst en mij in de juiste richting te de duwen tijdens onze gedachtewisselingen. Ook een 

woord van dank aan alle leerkrachten geschiedenis die tijd voor mij hebben vrijgemaakt voor de 

interviews. Zonder jullie was er ook geen scriptie geweest. Daarbij oprechte dank aan mijn lieve 

collega’s Lieve Wouters voor het nalezen van dit werk en aan Tinne De Kinder voor het mij 

wegwijs maken in het computerprogramma Nvivo. Als laatste wil ik vooral mijn gezin bedanken. 

Een voltijdse baan en een studie combineren was onmogelijk geweest zonder jullie steun. Jan, 

Bas en Ella, bedankt voor alles. 

Mijn interesse voor het Belgisch koloniaal verleden werd gewekt toen ik voor mijn 

studie Cultuurgeschiedenis het ruiterstandbeeld van Leopold II in Oostende onderzocht voor 

de cursus ‘Historische beeldvorming’. Een korte inscriptie ‘Dankbaarheid van het Congolese 

volk’ verwijst naar de tekst die vroeger bij het standbeeld hing: ‘Dank van de Congolezen aan 

Leopold II om hen te hebben bevrijd van de slavernij van de Arabieren.’ Wanneer we het 

standbeeld van naderbij bekijken, zien we dat de naakte Congolese vrouwen op een stereotype 

en racistische manier worden voorgesteld.1 Het doet ons een beetje denken aan de gekende 

voorstelling van Zwarte Piet. De stad probeerde in 2016 een duiding te geven bij dit 

gecontesteerde standbeeld van Leopold II. Desondanks bleek dit niet voldoende te zijn om de 

racistische beeldtaal van deze sculptuur uit te leggen. De koning blijft vanuit de hoogte 

neerkijken op de nederige slaven. Aangezien deze beeldengroep voor veel controverse zorgde, 

werd in 2004 door de actiegroep ‘De stoeten Ostendenoare’ een hand van een Congolese slaaf 

in de linkse beeldengroep afgehakt. Ze wilden de betrokkenheid van Leopold II bij de 

gruweldaden in Congo aankaarten. De handen werden in de tijd van Belgisch Congo afgehakt 

als bewijs van executie van slaven die niet voldeden. De groepering was erop uit om excuses 

te krijgen van het Belgisch koningshuis in verband met het betwistbare verleden van Belgisch 

Congo en dan vooral de rol die Leopold II hierin had gespeeld.2  

 
1 Marte Van Hassel, Het koloniale monument. Richting een hedendaags alternatief voor het Belgisch 
koloniaal erfgoed (Masterproef UGent, Gent 2016). 
2 ‘Standbeeld Leopold II krijgt Congolese hand toch niet terug.’ De Standaard, 21 februari 2019. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_stoeten_Ostendenoare
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Als leerkracht geschiedenis was ik verbaasd om zo weinig kennis te hebben van dit deel 

van onze Belgische geschiedenis. Hebben we het er in de secundaire school of hogeschool wel 

over gehad? De afgehakte hand van de beeldengroep is een duidelijk bewijs dat in België het 

laatste decennium een nieuwe interesse en andere opvattingen over Afrika en dan in het 

bijzonder voor de koloniale periode zijn ontstaan. Het idee dat het kolonialisme een positieve 

impact had, heeft het laatste decennium plaatsgemaakt voor een kritische houding.  
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Inleiding 

 

‘Er is een probleem met het koloniaal verleden van België. Doe er iets mee.’1 

 

Het Belgisch koloniaal verleden is de laatste tijd een veelbesproken onderwerp. Met het bezoek 

van koning Filip aan Congo in juni 2020 is het onderwerp weer actueel. Zijn speech in de 

universiteit van Lubumbashi werd niet overal goed ontvangen. De koning bood zijn excuses aan 

voor het verleden, maar sprak vooral over de toekomst van het land.2 Een ander voorbeeld dat 

voor veel commotie zorgde, is een tweet over de ‘Antwerpse Handjes’ in maart 2021. In deze 

tweet van de Africa Archives, zijn volgens de eigenaar van het account, de ‘Antwerpse Handjes’ 

een verwijzing naar de wantoestanden tijdens de kolonisatie. Verschillende Belgen reageerden 

dat de stap van woke naar waanzin snel is gezet.3  

 

‘Belgians, they used to cut off your hand or your child’s hand if you didn’t fill your quota 

for the day. They sell “chocolate hand” candies today. If you don’t think that’s absolutely 

DIABOLICAL then idk what to tell you.’4 

 

In de zomer van 2021 kreeg de ‘Bijzondere Kamercommissie Congo-Koloniaal Verleden’ 

de opdracht het koloniaal verleden van België onder ogen te zien, het trachten te verwerken en 

maatregelen te voorzien om het veroorzaakt leed te herstellen. Ondertussen is het 

expertenrapport van deze bijzondere commissie klaar en is de aanbeveling terug te vinden dat 

het koloniaal verleden beter in het onderwijs belicht moet worden.5 

 
1Uitspraak Congolese historica Leslie Sabakinu in: Mondiaal Nieuws, 30 juni 2020 
https://www.mo.be/interview/60-jaar-na-de-onafhankelijkheid-de-manier-waarop-belgi-naar-het-
koloniale-verleden-kijken, geraadpleegd op 6 april 2022. 
2 ‘Congolezen scherp over toespraak koning Filip in Lubumbashi: "Mooie woorden, maar nu is het tijd voor 
daden"’, VRTNWS, 10 juni 2022 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/10/koning-filip-in-de-congolese-
mijnprovincie-katanga-er-is-geen/, geraadpleegd op 2 juli 2022. 
3 ‘Antwerpse handjes onder vuur op sociale media, Bart De Wever zet puntjes op de i’, Gazet van 
Antwerpen, 31 maart 2021 https://www.gva.be/cnt/dmf20210331_93331236, geraadpleegd op 7 april 
2022. 
4 Ibidem 
5 Geciteerd uit: VrtNws, ‘Expertenrapport Congo-commissie is af: "Belangrijke leidraad voor verwerking 
van koloniaal verleden van België", 27 oktober 2021 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/27/expertenrapport-congo-commissie-is-af-belangrijke-
leidraad-vo/, laatst geraadpleegd op 1 juli 2022. 

https://www.mo.be/interview/60-jaar-na-de-onafhankelijkheid-de-manier-waarop-belgi-naar-het-koloniale-verleden-kijken
https://www.mo.be/interview/60-jaar-na-de-onafhankelijkheid-de-manier-waarop-belgi-naar-het-koloniale-verleden-kijken
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/10/koning-filip-in-de-congolese-mijnprovincie-katanga-er-is-geen/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/10/koning-filip-in-de-congolese-mijnprovincie-katanga-er-is-geen/
https://www.gva.be/cnt/dmf20210331_93331236
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/27/expertenrapport-congo-commissie-is-af-belangrijke-leidraad-vo/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/27/expertenrapport-congo-commissie-is-af-belangrijke-leidraad-vo/
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Deze recente voorbeelden maken deel uit van een langere ontwikkeling die begon in 

1998 door de bestseller van Adam Hochschild, De geest van Leopold II en de plundering van de 

Congo.6 Kort daarna maakte de cineast Peter Bate de documentaire ‘White king, red rubber, 

black death’, die te zien was in tal van televisiestations zoals BBC, RTBF en VRT.7 Er kwam een 

twist tussen oud-kolonialen en een groep van jongeren en intellectuelen die al langer kritiek 

uitten op de koloniale regimes. Het kolonialisme stond voor deze laatste groep gelijk aan 

onderdrukking, uitbuiting, moordpartijen en genocide. De oud-kolonialen lanceerden een 

tegenaanval door getuigenissen van voormalig kolonialen op video vast te leggen om zo het 

‘ware’ beeld van het koloniale Congo voor de nabestaanden te bewaren. De samenleving werd 

op dat moment geconfronteerd met tegenstrijdige signalen over het koloniale verleden.8 Tegen 

het einde van 2018 werd de reeks ‘Kinderen van de kolonie’ uitgezonden.9 Dit gebeurde kort na 

de heropening van het Koninklijk museum voor Midden-Afrika. Het zijn elementen die meer 

inzicht geven in het Belgisch koloniaal verleden en zorgen voor een beter begrip van de 

heerschappij van de kolonialen tegenover de Congolezen. Er is steeds een grotere roep om de 

dekolonisatie door te trekken in musea, leerplannen, schoolboeken, bibliotheken, straten en 

pleinen. Binnen al deze veranderingen moeten leerkrachten zich staande houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Adam  Hochschild, King Leopold's Ghost : A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa (Boston 
1998). 
7 Hugh Williams, White King, Red Rubber, Black Death, BBC 2003. 
8 Guy Vanthemsche, ‘Het kolonialisme, morele oordelen en historische analyse’, Hermes. Tijdschrift voor 
leraren geschiedenis 12(43) (2008), 9. 
9 Kinderen van de kolonie was een zesdelige docureeks over de Belgische koloniale geschiedenis die 
tussen november 2018 en januari 2019 werd uitgezonden op de VRT-zender Canvas. 
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1. Probleemschets en vraagstelling 

 

Het hoofddoel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de uitdagingen waarmee 

leerkrachten Geschiedenis worden geconfronteerd bij het lesgeven over het Belgisch koloniaal 

verleden. De rol die de leerkracht speelt in het vormen van kritische burgers en de uitdagingen 

bij het aanbrengen van het Belgisch koloniaal verleden in de lespraktijk zijn nog  onderbelicht in 

de literatuur. In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: wat zijn de uitdagingen 

van leerkrachten geschiedenis bij het lesgeven over het Belgisch koloniaal verleden in het huidig 

Vlaams geschiedenisonderwijs? Aan de hand van de volgende deelvragen wordt hierover naar 

een antwoord gezocht: 

1. Wat zijn de kaders waarbinnen leerkrachten geschiedenis lesgeven over het Belgisch 

koloniaal verleden? 

2.  Hoe reflecteren leerkrachten geschiedenis op hun eigen rol bij het lesgeven over het 

Belgisch koloniaal verleden? 

3. Hoe reflecteren leerkrachten geschiedenis op de interactie met leerlingen tijdens het 

lesgeven over het Belgisch koloniaal verleden? 

 

Vele scholen zijn op dit moment een mengelmoes van verschillende culturen. Vanwege 

de toenemende interesse in en controverse rond dit koloniale verleden, is het belangrijk om de 

rol van de leerkracht Geschiedenis in het Vlaams secundair onderwijs te onderzoeken bij de 

vormgeving van het Belgisch koloniaal verleden en de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan.  

Historicus Guy Vanthemsche, schrijft dat de schokgolf die het kolonialisme heeft 

veroorzaakt nog steeds voelbaar is. Het koloniale verleden is volgens hem nog steeds een 

ideologische kwestie en ondertussen ook een politieke kwestie geworden. De contrasterende 

beelden over Congo, reeds beschreven in het eerste deel, kennen volgens Vanthemsche een 

lange voorgeschiedenis. Hij verwijst ook naar het feit dat er de laatste jaren allerlei emoties naar 

boven komen door de contacten met verschillende culturen en religies. Dit komt waarschijnlijk 

voort uit het feit dat deze regio’s niet meer verankerd zijn in een bepaalde cultuur. Sommige 

mensen hebben daarom schrik om te worden overspoeld door vreemde culturen. Identiteit 

krijgt zo een negatieve inhoud en kan gelinkt worden aan racisme. Dit alles heeft zijn oorsprong 
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in het koloniale verleden.10 Zestig jaar na het verdwijnen van de imperialistische rijken met hun 

kolonies is het kolonialisme duidelijk nog steeds onderwerp van debat en moeten leerkrachten 

met deze gevoelige leerinhouden in een heel gepolariseerde maatschappij aan de slag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Idesbald Godderis, Amandine Lauro en Guy Vanthemsche ed., Koloniaal Congo. Een geschiedenis in 
vragen (Antwerpen 2020),13-15. 
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2. Status quaestionis 

 

 

Dit werk is zeker niet het eerste onderzoek naar de omgang in het onderwijs met het Belgisch 

koloniaal verleden. In dit bestaande onderzoek is veel aandacht uitgegaan naar 

schoolboekenonderzoek. Aangezien handboeken geschiedenis in de lespraktijk een belangrijke 

rol spelen, wordt hier eerst een overzicht van gegeven. Marc Depaepe beschrijft dat 

schoolboeken in historisch onderzoek traditioneel worden gezien als een spiegel van de 

samenleving. Ze weerspiegelen de zogenaamde waarden en normen die in de samenleving hoog 

in het vaandel staan en die belangrijk genoeg worden geacht om via onderwijs aan de volgende 

generatie  te worden doorgegeven.11  

  In 1982 analyseerde Boonants de evolutie van de beeldvorming van Belgisch-Congo in 

de geschiedenisboeken van het middelbaar onderwijs van België, van 1904 tot 1965. Ze komt 

tot de conclusie dat er tussen 1900 en 1920 zeer weinig aandacht is voor Congo en dat het 

geschreven is vanuit het standpunt van de verwezenlijkingen van koning Leopold II. Tussen 1920 

en 1945 wordt er meer aandacht aan de kolonisatie besteed. Echter, het wordt nog steeds 

geschreven vanuit het positieve standpunt van Leopold II. De eerste lastige bemerkingen waren 

volgens Boonants te horen tussen 1945 en 1960, maar het belang van Leopold II blijft men 

onderstrepen. Tussen 1960 en 1965 is er minder belangstelling voor de kolonisatie.12 

In een doctoraatsstudie bevestigt De Baets deze conclusie waarin hij bemerkt dat de 

handboeken van 1960 tot 1984 de koloniale fase niet meer opnemen. In zijn onderzoek 

onderzoekt hij de beeldvorming over vreemde culturen in handboeken geschiedenis van het 

lager en middelbaar onderwijs van 1945 tot 1984. De Baets concludeert dat de kritische geluiden 

tegen de misdaden in Congo in geen enkel schoolboek terug te vinden zijn.  Vanaf 1970 spreekt 

men zich kritischer uit over de Belgische kolonisatie.13 

Historicus Karel Van Nieuwenhuyse deed het meeste diepgaande onderzoek naar de 

implementatie van het Belgisch koloniaal verleden in de lessen geschiedenis. Hij onderscheidt 

twee periodes vanaf de Tweede Wereldoorlog. Hij noemde de periode van 1945 tot 1960, de 

 
11 Marc Depaepe, ‘Studying the history of education by means of textbooks: some reflections from our 
own research experiences’ In: Michel Berré e.a. ed. ‘Les manuels scolaires dans l’histoire de l’éducation : 
un enjeu patrimonial et scientifique’ (Mons 2011), 110. 
12 Bernadette Boonants, Het beeld van Belgisch Kongo in de geschiedenishandboeken van het 
middelbaar onderwijs in België, 1904 tot heden (Masterscriptie KU Leuven, Leuven 1982). 
13 A. Baets, Beeldvorming over niet-Westerse culturen: de invloed van het geschiedenisleerboek op de 
publieke opinie in Vlaanderen 1945-1984 (Doctoraatsthesis UGent, Gent 1988). 
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tijd van ‘triomfalisme en verheerlijking’. Het begon steeds met de ontdekkingsreizen van Henry 

Morton Stanley, vervolgens de rol van Leopold II en ten slotte het ‘beschavingswerk’ in Belgisch 

Congo. Er werd in de handboeken vooral heel lovend gesproken over Belgisch Congo. Leopold II 

werd onder andere geprezen vanwege zijn strijd tegen de Arabische slavenhandelaars en de 

opbouw van de gezondheidszorg, het onderwijs en de infrastructuur. De negatieve kanten 

werden niet ontkend, maar wel geminimaliseerd.  

Vanaf 1960 is het thema van het Belgisch koloniaal verleden bijna volledig verdwenen 

uit de handboeken geschiedenis. Van Nieuwenhuyse schrijft dat de auteurs van de handboeken 

de voorgaande handboeken kopieerden, maar met nog minder informatie. In de jaren zeventig 

en tachtig spreekt Van Nieuwenhuyse over ‘koloniale amnesie’14. Nochtans waren er op dat 

moment al kritische wetenschappelijke artikelen verschenen over Congo. Maar in de 

handboeken van het geschiedenisonderwijs vond men alleen maar enkele kritische voetnoten.  

Vanaf de jaren negentig wordt het verschil tussen het Nederlandstalige en het Franstalige 

onderwijs alsmaar groter. In de Nederlandstalige leerplannen staat dat de kolonisatie en de 

postkoloniale tijd behandeld moeten worden. In het Franstalige leerplan staat letterlijk dat de 

termen imperialisme, dekolonisatie en de Noord-Zuid relaties moeten worden behandeld. Vanaf 

het jaar 2000 werden de nieuwe leerdoelen in beide gemeenschappen ingevoerd en vanaf dat 

moment krijgt het Congolese koloniale verleden weer meer aandacht. Desondanks is er in de 

handboeken nog heel weinig aandacht voor kritiek op dit woelige verleden.15 

Ook ander onderzoek dat verder gaat dan schoolboekenonderzoek is reeds verricht. 

Cuypers ging in 2018 aan de slag met diepte-interviews bij leerlingen om te achterhalen wat de 

invloed van de lessen koloniale geschiedenis was. Ze constateert dat het grootste deel van de 

geïnterviewden vindt dat het Belgisch koloniaal verleden in de geschiedenislessen meer aan bod 

moet komen. Desondanks bemerkte de meerderheid van de leerlingen dat dit verleden niet echt 

belangrijk is in hun leven en niet van betekenis is bij de vorming van hun identiteit.16 Bij deze 

studie van Cuypers wordt vooral de rol van de leerling centraal geplaatst. Dit onderzoek focust 

ook op kwalitatief onderzoek, maar zal de rol van de leerkracht centraal plaatsen.  

Ceuppens maakte al vele studies rond het Belgisch koloniaal verleden. Ze 

is antropologe en wetenschappelijk commissaris van het Koninklijk Museum van Midden-Afrika 

 
14 Het niet kritisch omgaan van België met het koloniaal verleden. 
15 Karel Van Nieuwenhuyse, ‘Increasing criticism and perspectivism: Belgian-Congolese (post)colonial 
history in Belgian secondary history education curricula and textbooks’, International Journal of 
Research on History Didactics, History Education, and Historical Culture 36 (2014), 183-204. 
16 S. Cuypers, Belgisch-Congolese jongeren aan het woord. Omgang met het Congolese verleden. In: 
Brood en Rozen, Gent, Amsab, 25 (2016), 1, 28-45. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antropologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Museum_van_Midden-Afrika
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en verricht onderzoek naar het Belgische en Congolese koloniale verleden, de Congolese 

diaspora in België.17  Volgens haar kan een discussie moeilijk worden omdat bij een 

gemeenschap een collectief geheugen niet door alle leden wordt gedeeld. Men kan volgens haar 

niet uitsluiten dat Congolezen onder elkaar op een andere manier spreken over het Belgische 

koloniale verleden, dan met niet- Congolezen in het algemeen en met Belgen in het bijzonder.18 

Dit onderzoek wil nagaan wat de aanpak is van leerkrachten geschiedenis bij de discussies die 

kunnen ontstaan in verband met het Belgisch koloniaal verleden in de klas.  

Deze studie vertrekt vanuit het standpunt van de leerkracht. Daarom wordt in dit 

onderzoek de rol van de leerkracht algemeen belicht. Bernd Stienaers en Karel Van 

Nieuwenhuyse onderzochten op welke manier geschiedenisleerkrachten in Vlaanderen het 

nationale verleden representeren. Het werd een kwalitatief onderzoek met een beperkt aantal 

leerkrachten.19 Op pedagogisch vlak is uiteraard wel literatuur terug te vinden over de rol van 

de leraar. Het beschrijven van de visie van leerkrachten op onderwijs gebeurt in de literatuur op 

uiteenlopende wijzen. Vaak zijn er wel gelijkaardige kenmerken terug te vinden. De visies op 

onderwijs verschillen omwille van de uiteenlopende persoonlijkheden van de leerkrachten. 

Iedereen wordt gevormd door eigen ervaringen, overtuigingen en culturele achtergronden. Ook 

heeft elke leerkracht een ander traject bij de hogere studies doorlopen. Daarenboven is het 

blijvend studeren en zich bijscholen bij de leerkrachten niet gelijklopend.20 

Leenders en Veugelers houden een pleidooi voor waardevormend onderwijs dat 

kritisch-democratische burgers vormt. Het onderwijs moet volgens hen het vermogen van 

leerlingen helpen ontwikkelen om zowel autonoom als sociaal betrokken te zijn. De leerkracht 

moet zich volgens hen niet neutraal opstellen. Elke keuze die de leerkracht maakt, is gebaseerd 

op waarden. Op die manier beïnvloedt de leerkracht de leerlingen. De leerkracht heeft een 

zekere invloed omdat dit niet anders kan, maar de leerling maakt uiteindelijk een eigen keuze. 

Leenders en Veugelers pleiten voor een kritische vorm van ontplooiing waarbij leerlingen hun 

waarden ontwikkelen.21 Dit onderzoek is nagegaan in hoeverre leerkrachten geschiedenis het 

 
17 Afrika museum Tervuren, https://www.africamuseum.be/en/staff/1018, laatst geraadpleegd op 5 juni 
2022. 
18 Bambi Ceuppens, Onze Congo? Congolezen over de kolonisatie (leuven 2003), 10. 
19Bernd Stienaers en Karel Van Nieuwenhuyse, ‘Het nationale verleden in het Vlaamse 
geschiedenisonderwijs. Een kleinschalig geschiedenisdidactisch onderzoek bij leerkrachten geschiedenis 
in 2014’, Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 76 afl.3 (2017).  
20 OECD, ‘Education at a Glance 2014’, https://www.oecd.org/education/Education-at-a-Glance-2014.pdf, 
laatst geraadpleegd op 6 april 2022. 
21 Hélène Leenders en Weil Veugelers, ‘Waardevormend onderwijs en burgerschap Een pleidooi voor een 
kritisch-democratisch burgerschap’, Pedagogiek  (2004), 24. 

https://www.africamuseum.be/en/staff/1018
https://www.oecd.org/education/Education-at-a-Glance-2014.pdf
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mogelijk vinden om neutraal of niet neutraal te blijven bij het behandelen van het Belgisch 

koloniaal verleden in de lespraktijk.  
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3. Theoretisch kader 

 

 

In dit onderzoek vormt moeilijke geschiedenis het centrale theoretische concept. 

Onderwijskundige Tsafrir Goldberg definieert het concept ‘moeilijke geschiedenis’ als 

geschiedenissen die leerlingen blootstellen aan historisch lijden en slachtofferschap en die een 

collectief trauma vormen.22 Volgens Goldberg kunnen de geschiedenis van het kolonialisme, de 

collaboratie met de nazi's, de opkomst van lokale dictaturen en gewelddadige burgeroorlogen 

als moeilijke geschiedenissen in Europa en Zuid-Amerika gezien worden.23 De moeilijkheid komt 

volgens hem voort uit de sterke emotionele of ethische reacties die leerlingen kunnen vertonen, 

waardoor hun vertrouwen in de veiligheid en moraliteit van deze wereld wordt ondermijnd.24 

Leerlingen en leerkrachten kunnen door een moeilijke geschiedenis tot het besef komen dat hun 

eigen land of de groep waartoe ze behoorden, de rol van dader speelde. Te weten komen dat 

hun land minderheden tot slachtoffer maakt, kan confronterend zijn en kan een gevoel van 

collectieve schuld opwekken.25  Deze studie onderzoekt of leerkrachten dit collectief trauma ook 

in de lespraktijk kunnen waarnemen, en hoe ze ermee omgaan. 

Historici en vakdidactici Carla Van Boxtel, Maria Grever en Stephan Klein halen aan dat 

empirisch onderzoek rond moeilijke geschiedenis zeer zeldzaam is.26 Ze leggen de nadruk op de 

wijze waarop het onderwijsveld kan omgaan met gevoelig erfgoed. Voor het Vlaamse onderwijs 

is op dit moment het Belgisch koloniaal verleden de ‘moeilijkste geschiedenis’. Niet alleen in de 

klas worden de leerlingen en leerkrachten geconfronteerd met deze materie. Het is volgens Van 

Boxtel, Grever en Klein belangrijk dat hier aandacht voor is in het onderwijs, omdat de identiteit 

van leerlingen voor een deel wordt gevormd door contacten met materiële en immateriële 

sporen uit het verleden. Net zoals Frijhoff, Ceuppens, Haug en Assmann verwijzen ze naar het 

feit dat de verscheidenheid binnen deze maatschappij zal leiden tot botsingen over erfgoed.27 

 
22 Tsafrir Goldberg, ‘Delving into Difficulty: Are Teachers Evading or Embracing Difficult Histories?’, Social 
Education 84(2), 130. 
23 Ibidem, 131. 
24 Ibidem, 130. 
25 Ibidem, 130-131. 
26 Carla van Boxtel e.a. ed., Sensitive Pasts, questioning heritage (e-book uitgave; Oxford 2016), 12. 
27 Ibidem, 12. 
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Vele klasgroepen vertonen een grote diversiteit en dit zou kunnen resulteren in confrontaties 

tussen leerlingen met verschillende achtergronden.28 

Ook benadrukken Van Boxtel, Grever en Klein het belang van multiperspectiviteit. Zij 

pleiten voor een benadering van het verleden vanuit meerdere perspectieven, zodat er 

empathie kan ontstaan bij de leerlingen door zich beter in te leven in de omstandigheden uit 

het verleden.29  Dit onderzoek gaat bij de leerkrachten na op welke manier ze hiermee omgaan 

bij het onderwijzen van het Belgisch koloniaal verleden. Vertrekken vanuit het standpunt van de 

gekoloniseerden is heel belangrijk omdat er een grote toename is van leerlingen met Afrikaanse 

roots binnen de Europese scholen. Vertrekken vanuit het perspectief van de gekoloniseerden, 

kan ervoor zorgen dat deze leerlingen zich meer betrokken voelen en dat andere leerlingen zich 

op deze manier beter kunnen inleven in het lijden van anderen. Het is voor leerkrachten volgens 

Goldberg niet gemakkelijk om ‘moeilijke geschiedenissen’ te onderwijzen. Ze moeten volgens 

hem duidelijk zijn over wat ze met deze lessen willen bereiken. Kiezen leerkrachten voor 

herdenken of voor het aanwakkeren van empathie? Deze moeten beide op een andere manier 

worden uitgewerkt. Bij het lesgeven over moeilijke geschiedenissen is het van groot belang 

volgens hem, dat de leerkracht kritisch omgaat met de inhoud en zich vooral moet baseren op 

recente academische kennis.30  

Bjorn Wansink, vakdidacticus geschiedenis, belichtte in zijn onderzoek de rol van de 

leerkracht in verband met moeilijke geschiedenissen. Het gaat in zijn onderzoek over andere 

onderwerpen dan het koloniaal verleden, maar hij benadrukt dat leerkrachten op zoek zijn naar 

verantwoorde pedagogische kaders om gevoelige geschiedenis te bespreken.31 Het blijft voor 

Wansink belangrijk dat de gevoelige onderwerpen altijd contextgebonden zijn. Een moeilijke 

geschiedenis moet steeds binnen de juiste geschiedkundige achtergrond geplaatst worden. Wat 

gevoelig is, verschilt tussen mensen en verandert in de loop van tijd en plaats. Volgens hem 

worden gevoelige onderwerpen door sommige individuele leerkrachten tot zwijgen gebracht. 

Leraren kunnen bijvoorbeeld het bestaan van tegengestelde perspectieven ontkennen uit angst 

voor controverse in de klas. Het is daarom belangrijk dat leerkrachten geschiedenis zich bewust 

worden van hun zelfcensuur, omdat ze op die manier geen stem geven aan sommige leerlingen. 

 
28Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen (München 1992) 29-34. 
29 Carla van Boxtel e.a. ed., Sensitive Pasts, questioning heritage,19. 
30 Tsafrir Goldberg, ‘Delving into Difficulty’, 135. 
31 Bjorn Wansink en Beatrice de Graaf, ‘Terrorisme bespreken in de klas; lesmateriaal TerInfo biedt 
hulp’, Kleio (2019), 40. 
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Het bespreken van gevoelige onderwerpen in de klas kan volgens hem bijdragen aan vele 

vaardigheden binnen een democratische samenleving.32  

Moeilijke geschiedenis is een concept uit het erfgoedonderwijs en het 

geschieddidactisch onderzoek. Het maakt deel uit van de omgang met het verleden, ook wel 

collectieve herinnering genoemd. Collectieve herinnering werd vanaf de jaren tachtig één van 

de belangrijkste begrippen in de geesteswetenschappen. Binnen het toen opgekomen 

vakgebied memory studies wordt onderzocht waarom, hoe en op welke manier individuen, 

groepen en samenlevingen betekenis en uitdrukking geven aan het verleden.33  

Collectieve herinnering wordt door verscheidene academici op uiteenlopende manieren 

geduid. De Duits-Amerikaanse mediahistoricus Wulf Kansteiner stelt collectieve herinnering 

voor als het (voorlopige) resultaat van de voortdurende interactie tussen drie aspecten: de 

producenten van collectieve herinneringen, de consumenten van collectieve herinneringen en 

culturele tradities.34 Deze studie wil de ‘collectieve herinnering’, net zoals Kansteiner, zien als 

een dynamisch fenomeen omdat mensen behoren tot verschillende gemeenschappen die 

moeten te weten komen welk verleden belangrijk is voor wie en op welke manier de verhalen 

over het verleden worden verspreid.35  

In dit onderzoek wordt de focus gelegd op de leerkrachten, die we kunnen 

onderbrengen bij de producenten van collectieve herinneringen. Leerkrachten maken keuzes in 

de leerinhouden die worden gegeven, de manier waarop de leerstof wordt overgebracht en de 

bronnen die gebruikt worden. Ze brengen als het ware een bepaalde weergave over van het 

verleden. De productie van herinnering kan niet zonder de wisselwerking met de consumenten 

van collectieve herinneringen (leerlingen) en de invloeden van de culturele tradities waarbinnen 

de herinnering vorm krijgt op de producenten (leerkrachten) en consumenten (leerlingen). Maar 

zoals cultuurhistorica Susan Hogervorst aangeeft, is het onderscheid tussen producenten, 

consumenten en de culturele tradities niet altijd gemakkelijk aan te geven.36 Daarom zal bij de 

 
32 Bjorn Wansink e.a., ‘How to design lessons about the sensitive past? The web of perspectives’, 
Project: Discussing controversial topics in the classroom (2020) 
https://www.researchgate.net/publication/341940206_How_to_design_lessons_about_the_sensitive_p
ast_The_web_of_perspectives, laatst geraadpleegd op 6 april 2022. 
33 Astrid Erll en Ansgar Nünning, Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook 
(Berlijn 2008) 144. 
34 Wulf Kansteiner, ‘Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory 
Studies’, History and Theory, 41 (2) (2002), 180. 
35 Ibidem, 195. 
36 Susan Hogervorst, Onwrikbare herinnering. Herinneringsculturen van Ravensbrück in Europa, 1945-
2010 (Rotterdam 2010), 25. 

https://www.researchgate.net/publication/341940206_How_to_design_lessons_about_the_sensitive_past_The_web_of_perspectives
https://www.researchgate.net/publication/341940206_How_to_design_lessons_about_the_sensitive_past_The_web_of_perspectives
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analyses van de interviews de scheidslijn tussen producenten, consumenten en culturele 

tradities niet altijd heel strak afgebakend zijn. Ze beïnvloeden elkaar vaak.  

Volgens historicus Ed Jonker is collectieve herinnering een beladen gegeven, vooral 

wanneer het gaat over de herinnering aan een moeilijke geschiedenis. Hij gebruikt zelf het 

voorbeeld van de Holocaust, maar omgaan met een moeilijke verleden is ook toepasbaar op het 

koloniale verleden. Volgens Jonker ontstaat er een spanningsveld tussen een academische, 

zakelijke benadering en een meer emotionele en bewogen benadering die onder collectieve 

herinnering kan worden geduid.37 Ook in het onderwijs worden leerkrachten geconfronteerd 

met deze splitsing tussen geschiedenis en herinnering. Wat in de leerplannen in verband met 

moeilijke geschiedenis wordt voorgeschreven en op welke manier de leerlingen zelf herinneren 

en reageren zijn twee benaderingen van het verleden waartussen leerkrachten moeten 

balanceren. Bij het herinneren kan er bovendien volgens Jonker trauma ontstaan.38 Dit trauma 

kan ook van toepassing zijn op de consumenten van collectieve herinneringen (leerlingen) 

wanneer ze in een klassituatie in contact komen met een moeilijke geschiedenis. Historicus 

Willem Frijhoff spreekt over het feit dat herinneren en vergeten kernbegrippen zijn van de 

verwerking van grote trauma’s. Frijhoff stelt dat wanneer een moeilijk verleden in een later 

stadium herontdekt wordt, er trauma kan optreden met intense gevolgen voor de nakomelingen 

van de slachtoffers.39  Het zijn deze nakomelingen die vandaag in de klasgroepen terug te vinden 

zijn. Binnen deze klasgroepen moeten leerkrachten Geschiedenis aan de slag met een moeilijke 

geschiedenis, voor een gedifferentieerd publiek met verschillende collectieve herinneringen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Ed Jonker, Ordentelijke geschiedenis: Herinnering, ethiek en geschiedwetenschap (Utrecht 2008), 12. 
38 Ibidem, 16. 
39 Willem Frijhoff, ‘Traumatische herinnering. Bij wijze van inleiding’, Leidschrift 28 (3) (2013), 11-12. 
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4. Methoden, bronnen en opzet van de studie 

 

 

Om een antwoord te geven op de hoofdvraag van dit onderzoek bestaat een belangrijk deel van 

het onderzoek uit semi-gestructureerde interviews met leerkrachten Geschiedenis van de derde 

graad in het Vlaams secundair onderwijs. Er werd op voorhand een lijst opgemaakt van 

mogelijke vragen, maar het was vooral de bedoeling om de respondenten zelf zo veel mogelijk 

hun eigen verhaal te laten vertellen. Hoe en in welke volgorde de vragen gesteld zijn, was 

afhankelijk van de antwoorden van de respondenten. Er werd gebruikgemaakt van gesloten en 

open vragen die voortvloeiden uit de onderzoeksvraag en de deelvragen. Ook is er bij de 

vraagstelling vaak verwezen naar het theoretisch kader. De vragenlijst is in bijlage 1 toegevoegd.  

Ook is er doorgevraagd, waarbij werd gevraagd om details of voorbeelden zonder van 

onderwerp te veranderen. Het helpt om op antwoorden van de respondent verduidelijking of 

aanvulling te verkrijgen. Op deze manier konden de respondenten zelf nieuwe thema’s 

aanbrengen om verder op in te gaan bij de volgende groep respondenten.40 

Ik ben op zoek gegaan naar leerkrachten geschiedenis uit het algemeen secundair 

onderwijs (ASO) en het technisch secundair onderwijs (TSO). Het beroeps secundair onderwijs 

(BSO) werd door de onderzoeker niet opgenomen in de onderzoeksgroep, omdat de leerlingen 

hier niet het vak geschiedenis krijgen.  

Om de vragen van dit onderzoek te beantwoorden heb ik leerkrachten verzameld in 

relatief ‘witte klassen’ en een andere groep leerkrachten die lesgeven in meer ‘multiculturele’ 

klassen. Ook is er een gelijkmatige verdeling gemaakt tussen ervaren en minder ervaren 

leerkrachten. In dit geval een groep bestaande uit leerkrachten geschiedenis derde graad uit het 

ASO en TSO. Bij één school werden alle leerkrachten geschiedenis van de derde graad (Óscar 

Romerocollege Dendermonde) bij het onderzoek betrokken. Dit is mogelijk omdat ik als 

leerkracht van het Óscar Romerocollege gemakkelijk contact met deze onderzoeksgroep kon 

opnemen. Om niet te blijven hangen in dezelfde groep van collega’s is er binnen dit onderzoek 

via de sneeuwbalsteekproef op zoek gegaan naar respondenten waar geen persoonlijk contact 

mee is.41 Na elk interview werd de vraag gesteld of de respondenten een andere leerkracht 

geschiedenis derde graad kennen. Ook heb ik de pedagogische begeleiding van geschiedenis in 

 
40 D. B. Baarda, M.P.M. de Goede en J. Teunissen, Basisboek kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het 
opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (Groningen 2005), 66. 
41 Ibidem, 160.  
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Het Brussels hoofdstedelijk gewest aangeschreven om via hen in contact te komen met 

leerkrachten geschiedenis. Het vermoeden van de onderzoeker was dat in deze regio de 

klasgroepen veel diverser zijn. Op deze manier is voor een representatieve leerkrachtengroep 

gezorgd. De respondenten vormen een homogene groep en daarom streeft dit onderzoek naar 

vijftien respondenten. Omwille van deze uniforme groep werd er verwacht dat er sprake zal zijn 

van inhoudelijke verzadiging of saturatie.42 Dit bleek inderdaad het geval. 

 Naam Geboortejaar Onderwijsvorm Regio school 
1 Nele Huys 1978 ASO en TSO Oost-Vlaanderen 

Dendermonde 
2 Nele De Clercq 1984 ASO Oost-Vlaanderen 

Dendermonde 
3 Rika Jamart 1973 ASO en TSO Oost-Vlaanderen 

Gent 
Dendermonde 

4 Annelies Van Havermaet 1982 ASO Oost-Vlaanderen 
Dendermonde 

5 Pieter Lambrecht 1981 ASO Oost-Vlaanderen 
Dendermonde 

6 Gertjan Leenders 1990 TSO Vlaams-Brabant 
Dilbeek 

7 Anja Van Haut 1968 ASO en TSO Oost-Vlaanderen 
Zele 

8 Jonas Goossenaerts 1982 ASO Antwerpen 
Mechelen 

9 Stijn Rooms 1986 ASO en TSO Oost-Vlaanderen 
Sint-
Amandsberg 
Dendermonde 

10 Ann Aeyels 1978 ASO en TSO Antwerpen 
Boom 

11 Joris Vandoorsselaere 1987 ASO en TSO Oost-Vlaanderen 
Zele 

12 Sara Rombaut 1984 ASO en TSO Vlaams-Brabant 
Koekelberg 
Oost-Vlaanderen 
Buggenhout 

13 Kristof Claeys 1995 ASO en TSO Oost-Vlaanderen 
Sint-
Amandsberg 

14 Jente Van Lindt 1995 ASO Vlaams-Brabant 
Brussel 

15 Thomas Vanhulle 1992 ASO en TSO Oost-Vlaanderen 
Dendermonde 

 
42 Ibidem, 16 
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Na de interviews volgt de data-analyse. Om vertrouwd te raken met de data, heb ik 

binnen dit werk zelf ingestaan voor het maken van de transcripten. Dit betekent dat de audio-

opnames in tekst zijn omgezet. Met de gegevens die voortkwamen uit de interviews zijn de 

deelvragen beantwoord. Een eerste stap was het doornemen van de transcripten. Er is zowel 

een verticale als een horizontale analyse gemaakt. De verticale analyse heeft als resultaat een 

synthesetekst op te stellen van acht respondenten. Deze acht geven goed de variatie weer van 

de verschillende geïnterviewde leerkrachten. Daarna komt een horizontale analyse aan bod, 

waar de vijftien respondenten met elkaar worden vergeleken. Op die manier wordt gezocht naar 

de grootste overeenkomsten en eventuele verschillen tussen de leerkrachten in verband met 

hun omgang en ervaringen van het lesgeven over het Belgisch koloniaal verleden.  Hiermee is 

een globaal overzicht verkregen.  

 Om deze analyses grondig te maken zijn op basis van de verzamelde literatuur en 

interviews thema’s en begrippen geselecteerd (labels). Daarvan is een boomstructuur gemaakt, 

zodat de meer algemene begrippen kunnen worden opgesplitst in meer gedetailleerde en 

specifieke onderwerpen.43 Vervolgens is deze informatie ingegeven in het softwareprogramma 

Nvivo. Dit programma kan kwalitatieve data analyseren van vooral tekstuele informatie.44 

Omdat de onderzoeker zelf de interviews codeert, maakt dit onderzoek via Nvivo gebruik van 

de deductieve methode. Deze methode vertrekt van een vooraf aangemaakt codeboek.45 De 

thema’s die een directe link hebben met de hoofdvragen worden in het programma ingebracht. 

Op deze manier kunnen labels en relevante passages uit de interviews nog beter worden 

geanalyseerd en vergeleken.46 Uiteraard blijft de rol van de onderzoeker bij de kwalitatieve 

analyse zeer groot. Een computer kan cijfers analyseren, maar is niet in staat interviews te 

doorgronden en te begrijpen.47 

Alvorens aan de slag te gaan met de interviews, is een literatuurstudie uitgevoerd naar 

de context waarin leerkrachten geschiedenis moeten lesgeven. Vooral schoolboeken en de rol 

van de overheid (leerplannen en eindtermen) komen hier aan bod. Op deze manier wordt een 

deel van de laatste deelvraag beantwoord  in verband met culturele tradities en het Belgisch 

koloniaal verleden. 

 
43 Ibidem, 305-325. 
44 Dimitri Mortelmans, Kwalitatieve analyse met Nvivo (Leuven 2011), 11. 
45 Ibidem, 125. 
46 Ibidem, 112-125. 
47 Ibidem, 22-23. 
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De verticale en horizontale analyse geven een antwoord op de drie deelvragen. De 

moeilijkheid is dat een strakke scheiding tussen de drie deelvragen niet gehanteerd kan worden, 

omdat de verschillende deelvragen elkaar beïnvloeden. Bij de horizontale analyse is er bij de 

indeling ook gebruikgemaakt van de labels gemaakt aan de hand van de interviews. Bij de eerste 

deelvraag ‘wat zijn de kaders waarbinnen leerkrachten geschiedenis lesgeven over het Belgisch 

koloniaal verleden?’ heeft de onderzoeker gebruik gemaakt van de volgende labels: 

leerplannen, herinneringseducatie, bronnen en studies. Deze onderwerpen werden het meest 

vermeld tijdens de interviews.  Dit geeft de context weer waarin leerkrachten geschiedenis aan 

de slag moeten gaan met het Belgisch koloniaal verleden in de klas. Voor de tweede deelvraag 

‘hoe reflecteren leerkrachten geschiedenis op hun rol bij het lesgeven over het Belgisch 

koloniaal verleden?’ gebruikt dit onderzoek de labels: lespraktijk en handboeken. Bij de laatste 

deelvraag ‘hoe reflecteren leerkrachten geschiedenis op de interactie met leerlingen bij het 

lesgeven over het Belgisch koloniaal verleden?’ zijn de volgende labels gebruikt: emotie en 

controverse en omgaan met controverse. Ook deze onderwerpen werden door de 

respondenten vaak genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

5. Achtergrondinformatie 

 

5.1. Congo Vrijstaat 

 

 

Hoe zat het nou ook alweer met het Belgisch koloniaal verleden? In dit deel bespreekt de 

onderzoeker kort de geschiedenis van Belgisch Congo om een beeld te schetsen van deze toch 

wel moeilijke geschiedenis. Het werpt een duidelijker beeld op het lesgebeuren in verband met 

dit uitdagende thema. 

Op de Conferentie van Berlijn van vijftien februari 1884 tot zesentwintig februari 1885 

werd koning Leopold II van België erkend als soeverein van de Congo Vrijstaat. Eind april 1885 

kreeg Leopold II de toestemming van het parlement voor zijn Congoproject. Daarmee was het 

begin gemaakt van wat de kolonisatie van een groot en onbekend gebied zou blijken. Congo zal 

met de Leopoldistische kolonisatie onderworpen worden aan de ongelimiteerde exploitatie van 

de natuurlijke rijkdommen. Leopold II regeerde in Congo als een absoluut despoot en werd 

hiervoor gesteund door het leger, een deel van de Belgische adel en een aantal nauw met het 

hof verbonden bankiers.48 Sir Francis Walter de Winton werd de eerste administrateur-generaal 

van de Congo Vrijstaat. Hij bleef tot 1886 in functie en werd vervangen door Camille Janssen. In 

1887 werd Janssen tot gouverneur-generaal van de Congo Vrijstaat benoemd. Er kwam een 

reeks van elkaar snel opvolgende gouverneurs ad interim en gouverneurs.49 Zoals elders in 

Midden-Afrika, zorgde de verovering rechtstreeks en onrechtstreeks voor grote verliezen aan 

mensenlevens en eindigde ze met de omverwerping van alle gewoonten, instellingen en 

geloofsovertuigingen van de Congolezen. De bevolking werd intensief uitgebuit om ivoor en 

voornamelijk rubber te leveren. Die uitbuiting leidde uiteindelijk tot de overname van Congo 

door België in 1908.50 

Toen Leopold II in 1908 zijn Congo-Vrijstaat aan België overliet werd er op twintig 

augustus 1908 in de senaat een wet gestemd die de grondslag van het bestuur in Congo moest 

vastleggen. Deze grondwet voor Congo, die op achttien oktober in het Belgisch Staatsblad 

gepubliceerd werd, is beter bekend als Koloniaal Charter of Koloniale Keure. Deze wet blijft 

praktisch ongewijzigd tot 1959. Ze schrijft voor dat de wetgevende en uitvoerende macht in de 

 
48 Frans, Buelens, Congo 1885-1960 een financieel-economische geschiedenis (Antwerpen 2007), 37-38. 
49 Ibidem, 59-60. 
50 Jean-Luc Vellut ed., Het geheugen van Congo, de koloniale tijd, (Gent 2005). 
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kolonie ligt bij de koning.51 Van 1920 tot 1960 verzachtte het Belgisch bewind grotendeels de 

harde botsing van de Congolezen met een snelgroeiend, wereldwijd systeem. In 1960 werd 

Congo onafhankelijk.52 

 

 

 

 

5.2. Dekolonisatie en postkolonialisme 

 

 

Sinds deze onafhankelijkheid van Congo staat dekolonisatie op de agenda. In het begin lag de 

focus op de zelfbeschikking van Congo. Momenteel wordt de nadruk vooral gelegd op culturele 

dekolonisatie, waar een gevecht wordt aangegaan met koloniale denkpatronen. Aangezien 

machtsstructuren in het onderwijs bepalen wat belangrijk is en op welke manier inhoud en 

kennis moet worden doorgegeven is dekolonisatie ook nodig in het onderwijs.53  

Een studie van de Universiteit Antwerpen, uitgevoerd onder leiding van Zeger Verleye 

toont aan dat het in België slecht gesteld is met de kennis over het Belgisch koloniaal verleden. 

Daaruit kan men volgens Verleye, zelf leraar geschiedenis, afleiden dat het fout loopt in het 

onderwijs. Daarenboven komen er negatieve reacties in verband met het expliciet opnemen van 

het Belgisch koloniaal verleden in de toekomstige nieuwe eindtermen. Verleye is nochtans van 

mening dat zelfs de verplichte vermelding van dit onderwerp in de eindtermen onvoldoende zal 

zijn. Ook overheerst, bij bijna de helft van de ondervraagden, een gevoel van positivisme in 

verband met het koloniaal verleden. Enkel de rol van Leopold II wordt als negatief ervaren.54 

Rowan Brouwers heeft het verschil onderzocht tussen ‘positieve’ en ‘negatieve’ 

dekolonisatie. Een groot deel van de bevraagden wil een grotere inzet om het straatbeeld te 

dekoloniseren. Dat kan worden verwezenlijkt door bijvoorbeeld de koloniale beelden te duiden 

of ze naar een museum te laten verplaatsen. Het veranderen van straatnamen zien de 

 
51 L. Goeman, Topambtenaren in Belgisch-Kongo: een studie naar de beeldvorming bij ambtenaren in 
gewestdient, van het niveau gouverneur-generaal tot assistentgewestbeheerder, in de periode 1958-
1960, (Scriptie Universiteit Gent, Gent 1997), 51. 
52 Hein Vanhee en Geert Castryck, ‘Belgische historiografie en verbeelding over het koloniale verleden’,  
Belgisch Tijdschrift voor de Nieuwste Geschiedenis 32 (2002), 305-308. 
53 Rima Saini en Neema Begum, ‘Demarcation and definition: explicating the meaning and scope of 
‘decolonisation’ in the social and political sciences’, The Political Quarterly 91 (2020) 218. 
54 ‘Meer dan de helft van de Belgen wil Leopold II-standbeelden weg’, De Standaard, 8 juli 2020. 
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bevraagden liever niet gebeuren. Hij concludeert dat de bevolking klaar is voor een actief 

dekolonisatiebeleid, maar dat de politiek talmt om in actie te schieten.55 

 In het Vlaams dekolonisatiedebat gaat veel aandacht naar culturele acties. Volgens 

Nadia Nsayi, politicologe en gespecialiseerd in Congo, kan men mens en samenleving ook 

dekoloniseren door in te zetten op educatieve acties. Onderwijs en media hebben volgens haar 

de stereotype beeldvorming van Zwarten, Afrikanen en specifiek Congolezen beïnvloed. 

Drieënnegentig procent van de Congolese Belgen vindt dat de kolonisatie meer moet worden 

onderwezen op scholen in België. Het valt Nsayi tijdens haar lezingen op dat de mensen in het 

publiek geen of weinig herinneringen hebben over de Belgische kolonisatie, behalve over koning 

Leopold II. Zelf herinnert ze zich niets van de lessen in het secundair onderwijs over het Belgisch 

koloniaal verleden.56 Het moet volgens haar verdergaan. Het is ook nodig om het witte 

mannelijke en eurocentrische perspectief te doorbreken.57  

De postkoloniale theorie beperkt zich niet tot de studie van de effecten van 

kolonialisme. Het kan ook worden gebruikt voor het verkennen van het creëren van structuren 

en machtshiërarchieën in de wereld, zowel in het verleden als in de huidige omgevingen. Een 

centraal thema van onderzoek is de constructie van het Westen als iets anders en beter dan de 

rest van de wereld. In de afgelopen eeuwen werd het beeld van het Westen geconstrueerd als 

de geboorteplaats van ideeën, van kennis en rationaliteit, van beschaving en van goede waarden 

zoals democratie. Het concept van eurocentrisme omvat het inzicht dat westerse 

wetenschappelijke kennis niet alleen specifiek is voor het Westen, maar ook als alwetende 

kennis moet worden beschouwd.58 

Er zijn vandaag de dag verschillende voorstellingen van het koloniaal verleden. In de 

geschiedschrijving zijn vaak tegenstellingen terug te vinden tussen de positieve effecten van de 

kolonisatie en de negatieve effecten. Zowel de woorden ‘welvaartbrengend’ en ‘uitbuitend’ zijn 

terug te vinden. De maatschappelijke context bepaalt op welke manier we dit verleden 

herinnerd wordt. De politiek en het onderwijs spelen hierin een belangrijke rol. Volgens Guy 

Vanthemsche speelde deze botsing van de twee standpunten zich ook af buiten de Belgische 

landsgrenzen. De hevigste kritiek kwam uit de Angelsaksische wereld, vooral vanuit de 

 
55 Ibidem 
56 Nadia Nsayi, Dochter van de dekolonisatie (Berchem 2020), 199. 
57 Ibidem, 200. 
58 Pia Mikander, Westerns and others in Finnish school textbooks, 23. 
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Verenigde Staten. Het is vooral het Belgisch koloniaal verleden waar in het buitenland vanuit 

historisch oogpunt met interesse naar wordt gekeken.59  

Het meest recente boek over het Belgische koloniale verleden ‘Koloniaal Congo. Een 

geschiedenis in vragen’ probeert een wetenschappelijk onderzoek te voeren en stelde hiervoor 

een auteursteam samen met uiteenlopende achtergronden. Naast Belgische historici hebben  

ook collega’s uit de Verenigde Staten, Duitsland en Congo meegeschreven. Het is volgens de 

auteurs Vanthemsche, Goddeeris en Lauro belangrijk om ook rekening te houden met de 

veelheid aan gevoeligheden en benaderingen. Een onderzoeker moet volgens hen steeds alles 

bekijken vanuit verschillende standpunten om daarna met elkaar in discussie te gaan.60 

Volgens Van Nieuwenhuyse is het onmogelijk om het koloniale verleden te negeren. 

Echter, volgens hem, mist er nog steeds een postkoloniale bril. Het Belgisch koloniaal verleden 

wordt nog steeds te veel vanuit een Europese invalshoek bekeken. Hij benadrukt dat er wel 

oppositie is gevoerd vanuit de Congolese bevolking en dat ze niet lijdzaam alles hebben laten 

gebeuren. Ook wordt er volgens hem in de geschiedenislessen te weinig ingezoomd op de 

geschiedenis van de regio voorafgaand aan Belgisch Congo en hetgeen er gebeurde net na de 

onafhankelijkheid van Congo. Zo blijven leerlingen vasthangen aan een eurocentrisch 

wereldbeeld. Van Nieuwenhuyse is van mening dat dit dringend moet veranderen, aangezien de 

leerlingenpopulatie ook aan het veranderen is. In de klassen zitten namelijk steeds meer 

leerlingen met Afrikaanse roots.61 Het ontbreken van deze post-koloniale context en bijhorend 

narratief, zorgt ervoor dat jongeren met Afrikaanse roots moeite hebben met het vinden van 

een plaats in deze samenleving. Die sluit niet aan bij hun leefwereld en identiteit: noch in onze 

herinneringscultuur, noch in het visuele, noch in de taal zelf herkennen zij zichzelf.62 Het is 

raadzaam om over diversiteit niet alleen van bovenaf te denken, maar ook van onderaf. Het idee 

is om dan te beginnen bij individuele leerlingen, om vervolgens hun verschillende achtergronden 

en uitingen van identiteit in kaart te brengen. Deze aanpak maakt een opener gesprek over 

diversiteit mogelijk dan wanneer zou worden uitgegaan van een aantal vooraf gegeven 

categorieën.63  

 

 
59 Idesbald Goddeeris, Amandine Lauro  en Vanthemsche Guy ed., Koloniaal Congo. Een geschiedenis in 
vragen (Antwerpen 2020), 13. 
60 Ibidem, 17-18. 
61 ‘Is onze onwetendheid over ons koloniale verleden de schuld van het onderwijs?’, Knack, 8 mei 2018. 
62 Maarten Langhendries, ‘Je draait mee, maar je bestaat niet” Identiteitsvorming bij post-koloniale 
activisten’, (Etnografisch onderzoek KU Leuven, Leuven 2016), 7. 
63 Maarten Van Alstein, Controverse en polarisatie in de klas (Antwerpen 2018), 20. 
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5.3. Reacties vanuit de maatschappij 

 

 

Op welke manier het Belgisch koloniaal verleden in de geschiedenislessen verwerkt moet 

worden, beroert velen. Op negen mei 2020 werd er een ‘voorstel van resolutie’ van Elisabeth 

Meuleman, Stijn Bex en Imade Annouri ingediend in het Vlaams Parlement over het opnemen 

van de kolonisatie en het dekolonisatieproces in de eindtermen van het Vlaamse basis- en 

secundair onderwijs. Het voorstel kwam er omdat uit onderzoek was gebleken dat er in 

Vlaanderen een gebrekkige kennis was van het Belgisch koloniaal verleden. Deze zwakke kennis 

van het koloniaal verleden zou kunnen bijdragen aan racisme.  Meuleman, Bex en Annouri geven 

aan dat het de rol is van de Vlaamse overheid om ervoor te zorgen dat deze hiaten opgevuld 

geraken. Ze schuiven het onderwijs hier naar voor als voornaamste partner. Er wordt ook 

vermeld dat de dekolonisatie nog maar pas is gestart en moet worden ondersteund. Mathieu 

Zana Etambala, historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van Congo en verbonden aan het 

AfricaMuseum in Tervuren, ziet een grote link tussen het kolonialisme en het racisme.64 Idesbald 

Goddeeris schrijft hierover in ‘Square de Léopoldville of Place Lumumba? De Belgische 

(post)koloniale herinnering in de publieke ruimte’: 

 

‘Niet één Congolese historicus is ooit naar het Nederlands vertaald. Vlaanderen schrijft 

de koloniale geschiedenis nog steeds liever zelf. En dat laat zich ook voelen in de 

publieke ruimte.’65 

 

Volgens  Castryck is het interessant om met leerlingen sporen van het verleden in hun 

directe omgeving te bespreken. Monumenten of straatnamen in de eigen stad of gemeente 

bieden een spiegel van meer dan een eeuw beeldvorming. Ook familiegeschiedenissen of 

populaire cultuur bevatten soms bruikbare aanknopingspunten. Hij vindt ook dat de Belgische 

koloniale geschiedenis, ondanks de gebrekkige aandacht in eigen land, één van de meest 

 
64 Elisabeth Meuleman, Stijn Bex en Imade Annouri, ‘Voorstel van resulutie: over het opnemen van de 
kolonisatie en het dekolonisatieproces in de eindtermen van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs’, 
2-3 http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1566970 
65 Geciteerd uit: Ibidem, 3. 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1566970
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bepalende thema’s is uit de Belgische bijdragen aan de twintigste-eeuwse wereldgeschiedenis.66 

Deze studie onderzocht of er elementen zijn, aangehaald door Castryck, die terug te vinden zijn 

in de lessen van leerkrachten geschiedenis.  

Marc Depaepe maakt zich zorgen dat de stem van de Congolezen verloren gaat, terwijl 

die essentieel is voor een goed begrip van de geschiedenis. De samenleving wordt, volgens De 

Paepe, wel geconfronteerd met een tekort aan bronnen. Gewoonlijk blijven er alleen indirecte 

getuigen over. Dit bronnenprobleem mag volgens hem ook geen uitvlucht zijn om te weigeren 

naar ‘de stem’ van de Congolezen te luisteren of te willen manipuleren. Het is belangrijk om niet 

alleen de invloed van België op Congo te onderzoeken, maar ook andersom.67 Dit onderzoek 

ging bij de leerkrachten geschiedenis na welke bronnen en op welke manier ze bronnen in hun 

lessen verwerken. Ook onderzocht deze studie of postkolonialisme en wit privilege in de 

geschiedenislessen aan bod komen. Dit zijn thema’s die volgens Saini en Begum meer 

opgenomen moeten worden in het onderwijscurriculum. Volgens hen zou het iedereen alerter 

naar de onderling verbonden wereld laten kijken.68 

Bij Nadia Nsayi, politicologe gespecialiseerd in Congo, gaat de voorkeur van  leerplannen 

in het secundair onderwijs uit naar waar de richtlijnen rond geschiedenisonderwijs concreter 

zijn.  Ze vraagt naar een specifieke vermelding over de Belgische kolonisatie. Daarenboven 

moedigt ze leerkrachten aan de link te leggen tussen racisme en het Belgisch koloniaal 

verleden.69 Ook deze aanbeveling wordt in deze studie onderzocht. Het onderwijs moet volgens 

haar durven vernieuwen op het vlak van de gebruikte literatuur. Daarnaast moet de 

onderwijssector meer inzetten op zwarte lesgevers, de vorming van personeel om vanuit een 

dekoloniale blik met jongeren om te gaan en inzetten op bestrijding van discriminatie van zwarte 

jongeren, die vaker met lagere verwachtingspatronen geconfronteerd worden.70 

 

 

 

 
66 Geert Castryck, 'Als een wereld zo groot, waar uw vlag staat geplant': Kunnen we het Belgisch 
koloniaal verleden dichterbij brengen?’, Hermes: Tijdschrift voor geschiedenis  60 (2016).  
67 Marc Depaepe, ‘l’Image du Congo dans les manuels scolaires Belges et les écrits psychopédagogique 
durant la période coloniale (1908-1960), Annales Aequatoria 29 (2008), 8. 
68 Ilke Adam e.a. ed., Migratie, gelijkheid en racisme (Brussel 2021), 106. 
69 Nadia Nsayi, Dochter van de dekolonisatie, 200. 
70 Ibidem, 201. 
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5.4. Het Vlaams geschiedenisonderwijs en het 

koloniaal verleden 

 

 

Hoe het Vlaamse geschiedenisonderwijs moet worden ingevuld, wordt duidelijk beïnvloed door 

vele partijen. De overheid beschrijft vooral middels de eindtermen wat er van 

geschiedenisonderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschap wordt verwacht. ‘Eindtermen zijn 

minimumdoelen die iedere leerling moet behalen om tot de volgende graad te worden 

toegelaten, of om de studie af te maken.’71 Naast de vakgebonden eindtermen bestaan er ook 

vakoverschrijdende eindtermen. Deze vakoverstijgende eindtermen hebben vooral te maken 

met attitudes en waarden, maar ook binnen de vakgebonden eindtermen zijn er attitudes te 

vinden zoals kritische burgerzin en respect voor de democratische, pluralistische, 

grondwettelijke rechtsstaat. Goegebeur en Van Nieuwenhuyse vragen zich af in hoeverre 

sommige vakoverstijgende eindtermen haalbaar zijn voor leerkrachten geschiedenis. Zeker het 

punt in verband met herinneringseducatie: ‘leerlingen trekken lessen uit historische en actuele 

voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie’.72 Herinneringseducatie wordt in 

het volgende deel nader toegelicht. 

Sinds één september 2019 zijn de nieuwe eindtermen geschiedenis van kracht. Het 

geschiedenisonderwijs krijgt afgetekende en typerende doelen voorgeschoteld. De nieuwe 

eindtermen blijven de leerdoelen vooropstellen die bereikt moeten worden, maar nu wordt ook 

meer de nadruk gelegd op de onderliggende kennis. De overheid wilde duidelijkheid scheppen 

over welke begrippen en concepten er gekend moeten zijn. Op die manier kunnen de 

eindtermen beter geëvalueerd worden. Bovendien bepaalde de Vlaamse overheid bij elke 

eindterm ook een verwacht beheersingsniveau. Daarvoor werd de herziene taxonomie van 

Bloom gebruikt. ‘De cognitieve dimensies die bij elke eindterm vermeld staan, verduidelijken 

welke cognitieve prestatie er van leerlingen verwacht wordt’.73  

De taxonomie voor historisch denken wil leerkrachten helpen om onderscheid te maken  

tussen eenvoudige manieren van historisch denken en de meer complexere manieren. Deze 

 
71Geciteerd uit: Karel Van Nieuwenhuyse, Historisch denken over bronnen. Aan de slag in het 
geschiedenisonderwijs (Leuven 2016), 19. 
72Ibidem, 4.   
73 Wouter Smets en Sophie Bollen, ‘Doelgericht aan de slag met de nieuwe eindtermen geschiedenis’, 
Hermes januari 2020 https://www.researchgate.net/publication/338689763_Hermes_2020_-
_Doelgericht_aan_de_slag_met_de_nieuwe_eindtermen_geschiedenis 

https://www.researchgate.net/publication/338689763_Hermes_2020_-_Doelgericht_aan_de_slag_met_de_nieuwe_eindtermen_geschiedenis
https://www.researchgate.net/publication/338689763_Hermes_2020_-_Doelgericht_aan_de_slag_met_de_nieuwe_eindtermen_geschiedenis
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taxonomie historisch denken werd ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam en baseert 

zich op het meest empirisch onderbouwde model voor historisch redeneren. Het Belgisch 

koloniaal verleden lijkt heel toepasbaar binnen de zes aspecten van historisch denken van de 

taxonomie. Dit onderzoek zal nagaan of leerkrachten geschiedenis reeds elementen van deze 

taxonomie toepassen. Op dit moment is dit model nog niet in voege in de derde graad van het 

Vlaams secundair onderwijs. Pas in september 2023 gaan de eindtermen en de nieuwe 

leerplannen in voor het eerste jaar van de derde graad. Zoals wordt voorgesteld op Afbeelding 

1 moeten de leerlingen volgens de taxonomie leren: 

-een historisch referentiekader op te bouwen  

-tot beargumenteerde historische beeldvorming te komen 

-reflecteren over de relatie verleden, heden en toekomst 

-kritisch redeneren met en over bronnen 

-een historische vraagstelling te ontwikkelen.74  

Het is niet volledig hetzelfde, maar toch zijn de verschillende stappen van het historisch 

denken terug te vinden in de nieuwe Vlaamse eindtermen.75 Ondertussen heeft het 

Grondwettelijk Hof op zestien juni 2022 de nieuwe eindtermen van de tweede en derde 

graad secundair onderwijs geschorst. Ze blijven wel gehandhaafd tot en met het schooljaar 

2024-2025. De belangrijkste reden die wordt aangehaald voor de schorsing is ‘een 

schending van de vrijheid op onderwijs’.76 

        Afbeelding 1.77 

 
74 Katholiek Onderwijs Vlaanderen https://leerplangeschiedenis.weebly.com/historisch-denken.html 
75 Wouter Smets en Sophie Bollen, ‘Doelgericht aan de slag met de nieuwe eindtermen geschiedenis’ 
76Geciteerd uit: Persbericht Arrest Grondwettelijk Hof 81/2022 https://www.const-
court.be/public/n/2022/2022-082n-info.pdf 
77 Katholiek Onderwijs Vlaanderen https://leerplangeschiedenis.weebly.com/historisch-denken.html 

https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-082n-info.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-082n-info.pdf
https://leerplangeschiedenis.weebly.com/historisch-denken.html
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Om een zicht te krijgen op de evolutie van het Vlaamse geschiedenisonderwijs en de rol 

van het Belgisch koloniaal verleden hierin wordt hier een overzicht gegeven van de belangrijkste 

ontwikkelingen. Het koloniaal verleden wordt niet altijd specifiek vermeld. Daarom focust dit 

deel vooral op het nationale verleden van België. Ook de vernieuwingen, zoals aandacht 

besteden aan attitudes en vaardigheden, wordt in dit onderzoek aan het Belgisch koloniaal 

verleden gelinkt.  

Het Vlaamse geschiedenisonderwijs heeft vorm gekregen door een reeks evoluties die 

zich in de twintigste eeuw hebben afgespeeld. Bij de stichting van België lag het accent vooral 

op het eigen verleden. Het was essentieel dat de Belgische identiteit naar voren werd 

geschoven.78 

Na Wereldoorlog II werd er binnen het comité voor de leerplannen op zoek gegaan naar 

een andere aanpak van de Belgische geschiedenis. Dit zorgde voor hevige discussies binnen het 

comité. De beslissing werd genomen om de geschiedenislessen van het zesde secundair volledig 

aan het nationale verleden te wijden. Echter, deze belangstelling voor het nationale verleden 

mag niet overdreven worden. België was hier zeker geen uitzondering. In de buurlanden was er 

op dat moment veel meer interesse voor het eigen verleden.79 

 In 1948 kwam er een algemene vernieuwing van het secundair onderwijs.80 De grootste 

vernieuwing was het veranderen van de methode van lesgeven: ‘Kennis opstapelen is niet het 

doel van het humaniora, maar wel inzicht bijbrengen en algemeen menselijk vormen’.81  

In 1949, en een tweede keer in 1958, kwam het leerplan van het ministerie van 

Openbaar Onderwijs uit. Vanaf toen werd de leerstof opgesomd die per jaar moet worden 

gegeven. Niet enkel leerinhoud bleek belangrijk, maar ook bijvoorbeeld het ontwikkelen van een 

kritische geest. Er moest meer aandacht worden besteed aan actuele leerstof. Het gevolg was 

dat het grootste deel van lestijd opging aan politiek.82 In de jaren vijftig en ook bij de 

aanpassingen van de leerplannen in de jaren zestig, was het verwerven van inzicht nog steeds 

 
78 Charlotte Osstyn, Opvattingen over het schoolvak geschiedenis bij leerlingen in het vierde jaar secundair 
onderwijs: een interviewstudie (Masterproef UGent, Gent 2015), 6. 
79 Kaat Wils, ‘The evaporated canon and the overvalued source: history education in Belgium: an historical 
perspective’, in: Linda Symcox & Arie Wilschut (red.), ‘National history standards: the problem of the canon 
and the future of teaching history’, International review of history education 52011, 15-31. 
80 Baelde, ‘Enkele beschouwingen bij een vernieuwd geschiedenisonderricht’, wetenschappelijke 
tijdingen, XXVI, 1967 407-416. 
81 Geciteerd uit: Nele Muys, De leerkracht tussen norm en praktijk. Geschiedenisonderwijs in Vlaanderen 
Na WO II (Masterscriptie UGent, Gent 2004).  
82 Ibidem. 
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ondergeschikt aan het memoriseren. De leerplannen concentreerden zich vooral op de te 

kennen leerstof en men had een belgocentrische benadering.83 

Er waren drie enorme veranderingen binnen het onderwijs tussen de jaren zestig en de 

huidige tijd. De schoolpactwet uit 1958 was de eerste en hierin werden wettelijke voorwaarden 

opgesteld waar gesubsidieerde scholen zich aan moesten houden. De overheid moest vanaf dat 

moment de leerplannen opvolgen.84 

Het leerplan van 1961 is reeds meer uitgebreid. Vanaf nu komen ook doelstellingen aan 

bod. Leerlingen moesten leren hoe ze met informatie konden omgaan en op welke manier ze 

alles moesten interpreteren. Dit kon voor de leerlingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 

van democratische burgers.85 Hier zette men een grotere stap naar universalisering, maar het 

politieke gebeuren bleef overheersend in de geschiedenislessen. In het zesde jaar van het 

secundair geschiedenisonderwijs werd enkel aandacht besteed aan het verleden van België en 

haar kolonie, Congo.86  

Vervolgens ontstond in de jaren zeventig het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO). 

Men streefde in de laarplannen naar meer vereenvoudiging en eenvormigheid. Men ging meer 

focussen op het krijgen van bepaalde denkwijzen, het ontwikkelen van vaardigheden en 

positieve gedragingen. Geschiedenis moest vanaf dat moment ook eerder mondiaal benaderd 

worden.87  

In 1976 vond men het in Vlaanderen niet belangrijk om de geschiedenis buiten Europa 

in het leerplan te plaatsen. In Wallonië werd er wel ruimer gekeken naar het verleden. Het 

Belgisch katholiek onderwijs was niet snel bereid om nationale en internationale geschiedenis 

met elkaar te vermengen.88  

De derde onderwijshervorming kwam er vanaf een januari 1989. De Vlaamse 

gemeenschap kreeg op dat moment de bevoegdheid over onderwijs en kon zo een eigen 

onderwijsbeleid ontwikkelen. Er werden ook criteria opgesteld voor de manier waarop de 

 
83 Sara Fobelets, Kongo in de geschiedenisleerboeken: Dé waarheid?, 14. 
84 K. Hutsebaut,  De geschiedenis van de leerplannen in Vlaanderen tegen de achtergrond van de 
problematiek rond de vrijheid van onderwijs, (UGent, Gent 2006), 62. 
85 A. Schampaert, Wils, K. Clarebout en L.  Verschaffel,  Opvattingen en praktijken ten aanzien van het 
gebruik van heden en verleden in het geschiedenisonderwijs. Geraadpleegd op 
http://schoolofeducation.eu/bijlagen/didactisch%20instrument%20finale%20versie.pdf, laatst 
geraadpleegd op 2 juli 2022. 
86 Ibidem. 
87 K. Hutsebaut,  De geschiedenis van de leerplannen in Vlaanderen, 39. 
88 Tessa Lobbes, ‘Geschiedenisonderwijs tegen de horizon van het heden. Het experiment van Leopold Flam 
in het Nederlandstalige rijksonderwijs (1955-1970)’, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 
42 (1), 139-192. 

http://schoolofeducation.eu/bijlagen/didactisch%20instrument%20finale%20versie.pdf
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leerkrachten en scholen zouden worden geëvalueerd. Tussen 1995 en 1998 kwamen de 

verscheidene onderwijskoepels met eigen leerplannen aanzetten. De nieuwe naam van deze 

onderwijshervorming werd het ‘eenheidstype’.89 In de huidige leerplannen van het katholiek 

secundair onderwijs (vijfde en zesde secundair) is te zien, dat het kerndoel van historische 

vorming historisch bewustzijn is. Dit bestaat zowel uit een historische attitude als uit historisch 

handelen.90 In Vlaanderen zijn er verschillende onderwijsnetten, waarvan het Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen en het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap de grootsten in 

Vlaanderen zijn. De leerplannen worden door hen opgesteld aan de hand van de eindtermen. 

Voor elk vak is er een apart leerplan. Geschiedenisleerkrachten moeten dus zowel de 

eindtermen als de leerplannen geschiedenis volgen van het net waartoe ze behoren91 

 

 

 

 

 

5.5. Herinneringseducatie 

 

 

Leerkrachten geschiedenis worden vaak ook ingeschakeld om aan herinneringseducatie te doen. 

Daar moet in dit onderzoek ook even bij stil worden gestaan. Deze studie onderzoekt of 

leerkrachten geschiedenis het Belgisch koloniaal verleden als herinneringseducatie 

interpreteren.  Sinds 2008 is herinneringseducatie een vaste waarde geworden in het Vlaams 

onderwijs. Daarom helpt ook dit onderdeel erbij om een antwoord te geven op de laatste 

deelvraag. Frank Vandenbroucke, de toenmalige minister van onderwijs, riep het Bijzonder 

Comité voor Herinneringseducatie in het leven. Vanaf 2010 werd het begrip 

‘herinneringseducatie’ geïntroduceerd in de begeleidende tekst bij de vakoverschrijdende 

 
89 Sara Fobelets, Kongo in de geschiedenisleerboeken: Dé waarheid?, 15. 
90 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. (2001). Leerplan geschiedenis derde graad 
secundair onderwijs: Derde graad ASO-KSO. Laatst geraadpleegd op 
http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc//Geschiedenis-2001-006.pdf, laatst geraadpleegd op 6 april 
2022. 
91 Karel Van Nieuwenhuyse, Historisch denken over bronnen. Aan de slag in het geschiedenisonderwijs 
(Leuven 2016), 22. 

http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Geschiedenis-2001-006.pdf
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eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het secundair onderwijs.92 Vanaf één september 2019 

werden de nieuwe eindtermen voor de eerste graad A-en B-stroom voorgesteld. Zestien 

sleutelcompetenties kwamen in de plaats van de vakoverschrijdende eindtermen. 

Herinneringseducatie werd hier één van. Het werken aan burgerschap, samenleven, historisch 

bewustzijn en mediawijsheid werden hier naar voren geschoven.93 

 

‘Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige 

maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is 

door menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten 

mag worden’94                                                     (Comité voor Herinneringseducatie, 2008) 

 

Zoals in de inleiding al werd vermeld, is het Belgisch koloniaal verleden nog steeds 

‘actief’ aanwezig in het heden. Dat is nu net een eerste verschil tussen geschiedenis als 

wetenschap en herinneringseducatie.  Geschiedenis richt zich op het ontwikkelen van inzichten 

in het verleden en het bevorderen van historisch denken en herinneringseducatie op hetgeen 

deze dag nog dynamisch aanwezig is. In de tweede plaats werkt herinneringseducatie met 

geschiedenis die nog steeds een morele oproep op de samenleving blijft uitoefenen. Deze studie 

gaf al aan dat het Belgisch koloniaal verleden een kritisch-morele of maatschappelijke inzet 

vereist. Het is allerminst gemakkelijk om dit alles in de lessen geschiedenis te verwerken. Deze 

collectieve herinneringen komen namelijk niet vanzelf tot stand. Politiek, maatschappij en 

ideologieën spelen hier zeker een rol. Het risico bestaat dat we de geschiedenis louter 

moraliserend benaderen.95 Dit onderzoek gaat na met welke valkuilen leerkrachten te maken 

krijgen en of ze in verband met het Belgisch koloniaal verleden een moraal oordeel durven 

geven.  

Willem Frijhoff stelt dat er naar een goede balans tussen herinnering en de feiten van 

het verleden gezocht moet worden. Op deze manier moet de huidige generatie op een juiste 

manier grip krijgen op het heden en de toekomst.  

 

 
92 Lut Cremers, Karl Desloovere, Bart Maes e.a. (red), Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het 
secundair onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (Brussel 2010). 
www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/vakoverschrijdend/uitgangspunten.htm 
93 www.herinneringseducatie.be 
94 Ibidem. 
95 Ann Dejaeghere en Marjan Verplancke, Een actuele visie op herinneringseducatie, In: Marjan Verplancke 
e.a., Vroeger gaat niet over. Herinneringseducatie als pedagogische praktijk (Leuven 2017), 15-18.  

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/vakoverschrijdend/uitgangspunten.htm
http://www.herinneringseducatie.be/
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‘Een historicus die alleen history geldig acht, begrijpt niet hoe de samenleving 

functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van memory vaart, mist het proces dat 

memory structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te nemen.’96  

Deze quote is meegenomen in dit onderzoek als vraag bij de interviews.  

 

 Een eerste impuls voor het inrichten van herinneringseducatie werd gegeven door de 

doorbraak van het extreemrechtse Vlaams Blok in Vlaanderen na de nationale 

parlementsverkiezingen van 1991. Onmiddellijk na de verkiezingen wilden de andere 

regeringspartijen deze partij en haar standpunten bestrijden, door het brede middenveld en het 

onderwijs daarbij in te schakelen. De parlementsverkiezingen van 1991 werden onmiddellijk 

vergeleken met die van vierentwintig mei 1936, toen twee fascistische partijen een 

aardverschuiving in het Belgisch politieke landschap hadden veroorzaakt. In de jaren negentig 

werd vooral de ‘Holocaust’ als belangrijk thema naar voren geschoven. Ook internationaal kwam 

dit thema op de politieke agenda. België trad in 2005 toe tot de ‘Task Force for International 

Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research’. In 2001 had ook de Raad 

van Europa een aanbeveling gegeven over geschiedenisonderwijs en verklaarde dat een beter 

begrip van de recente Europese geschiedenis zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van 

conflicten en dat geschiedenisonderwijs een instrument zou moeten zijn om misdaden tegen de 

menselijkheid te voorkomen.97 

Onderwijsbeleid kent de laatste decennia een tendens om sociale en politieke 

problemen tot uitdagingen voor het onderwijs te herleiden. De verwachtingen ten aanzien van 

onderwijs zijn dan ook heel groot. Volgens Ann Dejaeghere en Marjan Verplancke moet men 

zich ervan bewust zijn dat herinneringseducatie niet zomaar zal resulteren in een maatschappij 

zonder racisme, discriminatie of vooroordelen. Desondanks kan volgens hen 

herinneringseducatie attitudes beïnvloeden, op voorwaarde dat er geen wonderen verwacht 

worden.98 Deze conclusie zal ook worden meegenomen in de interviews om te onderzoeken of 

lesgeven over het Belgisch koloniaal verleden invloed kan hebben op racisme, discriminatie of 

vooroordelen.  

 
96 Geciteerd uit: Willem Frijhoff, Religie en de mist van de geschiedenis Hoe behoefte aan herinnering 
onze cultuur transformeert Rede gehouden vanwege een gasthoogleraarschap aan de Faculteit der 
Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen op 11 september 2009.  
97 Kaat Wils en Karel Van Nieuwenhuyse, Herinneringseducatie in historisch perspectief, In: Marjan 
Verplancke e.a., Vroeger gaat niet over. Herinneringseducatie als pedagogische praktijk (Leuven 2017), 
31-36. 
98 Ann Dejaeghere en Marjan Verplancke, Een actuele visie op herinneringseducatie, 22-24. 
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In het boek ‘Vroeger gaat niet over’ proberen de auteurs aandacht te besteden aan de 

valkuilen van herinneringseducatie. Ze besluiten dat herinneringseducatie meer moet inhouden 

dan het  tonen van het vreselijke verleden aan leerlingen, en ze daarna voorzeggen welke 

conclusies ze daaruit moeten trekken. De belangrijkste sleutelbegrippen die in het boek naar 

voren geschoven worden zijn kritische zin, historisch denken, meerstemmigheid en 

betrokkenheid.99 

 In 2015 werd een handleiding ontwikkeld door het Bijzonder Comité voor 

Herinneringseducatie: Toetssteen herinneringseducatie. Het is een wegwijzer die iedereen die 

rond collectieve herinnering uit het verleden werkt kan ondersteunen.100 Ook is er een website 

beschikbaar in Vlaanderen in verband met herinneringseducatie.101 De website biedt 

uitgebreide databank aan lesmateriaal en workshops aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Marjan Verplancke, Vroeger gaat niet over. Herinneringseducatie als pedagogische praktijk (Leuven 
2017), 169. 
100 Toestssteen herinneringseducatie,  https://herinneringseducatie.be/wp-
content/uploads/2020/10/Toetssteen-Herinneringseducatie.pdf, laatst geraadpleegd op 6 april 2022. 
 101 Ibidem. 

https://herinneringseducatie.be/wp-content/uploads/2020/10/Toetssteen-Herinneringseducatie.pdf
https://herinneringseducatie.be/wp-content/uploads/2020/10/Toetssteen-Herinneringseducatie.pdf
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6. Verticale analyse 

 

 

Voor de verticale analyse heb ik gekozen voor acht respondenten. Deze geven een duidelijke 

variatie weer van de geïnterviewde leerkrachten. Er is een mix genomen van leerkrachten die in 

het ASO en het TSO werken. Ik vond de analyse van de interviews van deze acht leerkrachten 

een mooie representatie van hetgeen aan bod is gekomen in de gesprekken met de vijftien 

respondenten.  Met deze verticale analyse wil ik, zoals eerder werd vermeld, een synthesetekst 

opstellen van de gekozen respondenten. Op deze manier wordt een overzicht gecreëerd en 

inzicht gegeven in hetgeen aan bod is gekomen tijdens de interviews.  

 

 Naam Leeftijd Witte klas Multiculturele 
klas 

1 Nele Huys 44 X X 
3 Rika Jamart 47 X X 
4 Annelies Van Havermaet 38 X X 
5 Pieter Lambrecht 40 X  
6 Gertjan Leenders 22  X 
7 Anja Van Haut 54  X 
8 Jonas Goossenaerts 40 X  
10 Ann Aeyels 44  X 

 

 

 

6.1. Respondent 1: moeilijke geschiedenis  

 

De leerkracht  

Nele staat al tweeëntwintig jaar in het onderwijs en heeft vooral les gegeven aan TSO klassen. 

De laatste vier jaar komt ze ook in ASO klassen. Nele werkt met een handboek aangevuld met 

een cursus in de ASO klassen en een invulboek in de TSO klassen. Ze besteedt aandacht aan het 

Belgisch koloniaal verleden aan de hand van een uitgewerkte bronnenstudie door de vakgroep 

geschiedenis van haar school. Er gaat de laatste jaren veel meer aandacht naar het Belgisch 

koloniaal verleden onder andere door de invloed van Black Lives Matter. In de TSO klassen heeft 

ze veel te weinig tijd om alles op een degelijke manier uit te werken.  

Voor de bronnen die ze tijdens de lessen gebruikt, geeft Nele aan geen bronnen te 

vinden vanuit het standpunt van de Congolezen. Wel gebruikt ze brieven van missionarissen die 
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tijdens de kolonisatie in Congo aanwezig waren. Nele maakt ook de opmerking dat er te 

eurocentrisch wordt lesgegeven en het verleden vaak door een witte bril wordt bekeken, omdat 

er eigenlijk wordt gefocust en vertrokken vanuit de eigen gebieden. 

Het is de bedoeling van deze leerkracht om de leerlingen met zoveel mogelijk inhoud te 

wapenen, zodat ze standpunten kunnen innemen. Zelf probeert ze tijdens het lesgebeuren geen 

standpunten in te nemen. Dit wordt haar door de leerlingen soms kwalijk genomen. Ze vindt het 

niet haar taak om haar standpunten duidelijk te maken en te denken in de plaats van de 

leerlingen.  

 

‘Belgisch Congo, dan laat ons zeggen, en ik ga nu even voor de TSO richtingen spreken, 

want daar heb ik maar één uur en dat gaat dan over twee lesjes waar je Congo behandelt 

en je vertelt daar wel over de ongelijke behandeling, enzovoort en je vergelijkt dat in de 

zesdes daar komt dat ook nog eens aan bod. Een stukje over de dekolonisatie daar 

behandel je ook nog wel iets, maar dat is zo beperkt in tijd dat je daar eigenlijk niet diep 

kan op ingaan.’ 

 

De leerlingen  

Nele vindt het heel moeilijk om met dit gevoelig onderwerp te werken. Er komt tijdens de lessen 

vaak tegenwind. Ze verkiest om les te geven over bijvoorbeeld de slavernij in Amerika, omdat 

dit verder van de leerlingen afstaat. Wanneer de discussie te moeilijk wordt en de leerlingen 

zonder enige nuance te extreem reageren, zal ze dit snel afblokken. Desondanks kiest ze voor 

dit onderwerp, omdat de leerlingen met Congolese roots dit heel belangrijk vinden. Ze geeft een 

voorval als voorbeeld waar enkele leerlingen hevig reageerden op een les over de vrede van 

Versailles, waar de kolonies niet uitgenodigd waren voor de gesprekken. 

 

‘We hebben in ons publiek leerlingen zitten die van Congo afkomstig zijn, of Congolese 

roots hebben en die hechten daar toch wel aan. Anderzijds vind ik het ook heel vaak een 

heel gevoelig onderwerp, want je moet altijd uw woorden wikken en wegen en je krijgt 

direct veel tegenwind. Terwijl ik denk dat ik mijzelf nog nooit heb kunnen betrappen op 

enige vorm van racisme of wat dan ook.’ 
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  Wanneer er leerlingen met Congolese roots in de klas zitten, probeert ze vanuit hun 

verhaal te vertrekken. Hier moet volgens haar wel voorzichtig mee omgesprongen worden, want 

het kan gevoelig liggen.  

  

Kaders 

Nele heeft tijdens haar middelbare studies zelf amper les gekregen over het Belgisch koloniaal 

verleden. Ook aan de universiteit kan ze zich weinig herinneren over dit onderwerp. 

Het is volgens haar ook de taak van de media om de gebrekkige kennis van het koloniaal 

verleden op te krikken en niet enkel een opdracht voor het onderwijs. Het vernieuwde 

Afrikamuseum in Tervuren vindt ze een gemiste kans om de leerlingen iets bij te brengen. Het is 

volgens haar te eenzijdig gebracht, vooral vanuit natuurhistorisch standpunt. 

 

‘Dit is een beetje bij elke lacune die in onze maatschappij wordt vastgesteld, moet het 

onderwijs oplossen. Ik wil daar heel luid en duidelijk neen zeggen, ik denk dat media 

daar bijvoorbeeld een veel grotere rol kunnen spelen dan dat wij dat doen, maar die 

houden zich daar toch ook vaak wel op de vlakte, hoewel dat daar toch ook wel ja de 

laatste tijd een aantal bijvoorbeeld documentaires of beeldmateriaal is, nu wel te vinden 

is en een genuanceerd beeld geeft.’ 

 

Deze leerkracht vindt dat er voor de leerkrachten onvoldoende ondersteuning en 

opleiding is om les over deze moeilijke geschiedenis  te geven wanneer het tot controverse in 

de klas leidt.  Desondanks vindt ze de persoonlijkheid van de leerkracht hierin een belangrijkere 

tool dan een opleiding, omdat het leiden van een discussie geen exacte wetenschap is.  

Ze heeft het Belgisch koloniaal verleden nog nooit opgenomen als herinneringseducatie, maar 

het lijkt haar wel een interessante insteek.  

Wanneer de nieuwe eindtermen in voege komen in 2023 vindt Nele het belangrijk dat 

het Belgisch koloniaal verleden uitdrukkelijk wordt vermeld.  
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6.2. Respondent 3: belang van het Belgisch koloniaal 
verleden 

 

De leerkracht  

Rika is reeds zessentwintig jaar leerkracht geschiedenis in vooral ASO klassen. Ook geeft ze al 

vijftien jaar esthetica aan de derde graad van het secundair onderwijs. Deze leerkracht werkt 

met een handboek, aangevuld met een eigen cursus. Al bij aanvang van het lesgeven heeft Rika 

gekozen om het onderwerp Belgisch Congo in haar lessen te integreren, omdat ze het heel 

interessant vindt. De interesse werd bij haar gewekt door het boek van Adam Hochschild. Als 

bron gebruikte Rika in haar beginjaren ‘Blanke koning, oud rubber, zwart’.  Ze vond dit heel 

krachtig om in de lessen te gebruiken. In de huidige handboeken staat er volgens haar bitter 

weinig en zijn heel eenzijdig, omdat het niet vertrekt vanuit het standpunt van de Congolezen.  

De onderzoeken uit het vorige handboek zijn zelfs verdwenen. Bronnen vanuit het Congolese 

standpunt vindt ze heel moeilijk terug te vinden. Met de ontdekking van de lessenreeks van de 

KULeuven dit jaar heeft Rika er wat bronnen bij.  

Rika vindt dat je als leerkracht kunt bijdragen aan het wegwerken van racisme en 

discriminatie door les te geven over het Belgisch koloniaal verleden.  

De lessen over het Belgisch koloniaal verleden moeten volgens Rika in de juiste context 

geplaatst worden. Ze geeft ook aan dat er te eurocentrisch gedacht wordt.  

 

‘Ik denk ook onder andere door dat in de juist context te plaatsen, het is ook echt 

leerstof van het vijfde middelbaar, negentiende en twintigste eeuw, daar kan je echt 

zoveel mee doen. Ik zeg dat ook altijd in het begin van het schooljaar, heel wat 

hedendaagse problemen hebben hun oorsprong in die tijden.’ 

 

Leerling  

Rika geeft aan dat er controverse rond dit thema in de klas ontstaat. Aangezien ze vooral lesgeeft 

aan witte leerlingen, komt vaak de opmerking dat ‘ze hier toch niets mee te maken hebben’. 

Sommige leerlingen ontkennen zelfs het bestaan van racisme en discriminatie. Bij de zwarte 

leerlingen geeft Rika voorbeelden van leerlingen die totaal geen last ondervinden van 

discriminatie en anderen die juist veel problemen ondervinden. Een interessante opmerking van 

Rika was (ze had dit zelf gehoord bij een kleurling) dat als kleurlingen mogen falen, net zoals 

anderen mogen falen, discriminatie dan voorbij is. Kleurlingen moeten altijd beter hun best doen 
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dan blanken, omdat ze zogezegd kansen krijgen, maar ze mogen toch ook heel gewoon zijn. 

Sinds ze deze uitspraak heeft gehoord, probeert Rika de kleurlingen niet extra aan te spreken 

hun best te doen. Ze gaf toe dit in het verleden wel te hebben gedaan.  Rika vindt sommige 

leerlingen heel rechts en onverdraagzaam.  

 

‘En ik doe het ook soms met leerlingen, ik herinner mij Yacin, een verstandige Dat ga 

daar dan tegen zeggen: ‘Alé, Yacin, goed studeren, jij moet dat doen, maar eigenlijk mag 

je dat niet zeggen. Toen ik die uitspraak hoorde, dacht ik, Jamart, je mag dat echt niet 

doen. Je moet al je leerlingen aanmoedigen, en ik doe dat wel hé, maar ik heb dan zo 

goesting om die kleurlingen vast te pakken en te zeggen, alé komaan , doe nog meer je 

best, maar eigenlijk mag dat dus niet. En het moet lukken om goed gesprekken te 

voeren, maar het zijn vaak gevaarlijke gesprekken, die ook volledig fout kunnen lopen.’ 

 

George Floyd heeft er volgens Rika voor gezorgd dat er maar aandacht is voor het 

koloniaal verleden, maar sommige leerlingen voelen zich hierdoor extra geviseerd, omdat het 

lijkt alsof zij de schuldigen zijn. Het leeft enorm, zegt ze. Rika geeft ook aan dat het goed is dat 

het ‘trauma’ bij de leerlingen met Afrikaanse roots herbeleefd wordt. Op die manier heb je de 

kans een ander mens te worden. 

 

 

Kaders 

Zowel op de middelbare school, als tijdens de universitaire studies kwam Rika nooit in contact 

met het Belgisch koloniaal verleden.  

 

‘Mijn opleiding is zodanig lang geleden. Ik zit ook in het oude systeem van de 

lerarenopleiding, neen, ik heb daar helemaal niets over meegekregen.’ 

 

Als herinneringseducatie dacht Rika nooit aan Belgisch Congo. Wel worden de wereldoorlogen 

hiervoor gebruikt.  

Via haar lessen esthetica kwam Rika in contact met enkele interessante Congolese 

bronnen in verband met de kunst. Rika heeft via een bijscholing het dossier van de KULeuven 

gevonden, waar heel wat bronnen in terug te vinden zijn. Ook vanuit het standpunt van de 

Congolezen. De bijscholing heeft haar ook op het spoor gebracht van het boek ‘Dochter van de 
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dekolonisatie’ van Nadia Nsayi. Rika vond vooral het laatste hoofdstuk goed, waar uitgelegd 

wordt op welke manier er gedekoloniseerd moet worden. Er wordt uitgelegd wat onze 

verantwoordelijkheden zijn, ook al heeft de huidige generatie geen schuld aan de kolonisatie. 

Het boek van David Van Reybroeck ‘Congo: een geschiedenis’ vond Rika ook goed, maar op een 

bijscholing werd dit door Idesbald Goddeeris met de grond gelijk gemaakt. Hij gaf veel kritiek op 

het boek en nam sommige delen uit het werk op de korrel.  

Deze leerkracht las ook een boek over de Nederlandse kolonisatie en ze vermoedt dat 

ook de Nederlandse leerlingen weinig over hun koloniale verleden weten.  

 

‘In Nederland zitten ze met hetzelfde probleem. Ik heb een boek gelezen over Indonesië 

en ik denk dat de Nederlandse leerlingen hier ook amper iets over weten. Uiteindelijk is 

er geen enkele Europese grootmacht die onschuldig was in dit verhaal.’ 

 

Rika vindt niet dat het wegwerken van de gebrekkige kennis van het koloniaal verleden 

enkel de taak van het onderwijs is. Ook ouders spelen hier een belangrijke rol. De leerkrachten 

kunnen de discussie aanwakkeren die dan thuis kan worden verdergezet. 

 

 
 

6.3. Respondent 4: actualiseren 

 

De leerkracht  

Annelies geeft zeventien jaar les geschiedenis in de tweede en derde graad vooral in ASO 

klassen. Ze gebruikt een handboek, aangevuld met een eigen cursus. In de handboeken staat er 

vandaag de dag niets, vindt ze. Zelfs minder dan in het vorige handboek. Al vrij snel heeft ze 

besloten om Congo in haar lessen op te nemen. In het begin werkte ze enkel met een 

groepswerk over Congo.  

Ze vindt amper bronnen om  vanuit het standpunt van de Congolezen tijdens de lessen 

te gebruiken. Wel gebruikt ze recent de canvasreeks ‘Kinderen van de Kolonie’. Ze vindt het 

belangrijk om de beide standpunten tegenover elkaar te plaatsen. 

Deze leerkracht probeert steeds zoveel mogelijk te actualiseren. Ze vindt het belangrijk 

dat leerlingen inzien dat wat er vandaag gebeurt zijn wortels in het verleden heeft. Op basis van 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_nlBE882BE882&sxsrf=ALiCzsaopt839yP7l8PwVLAtm2BaaOeKsg:1657012692514&q=nadia+nsayi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCxKsTBIqirLVoJwswwMTSsKDAy0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsXLnJaZkJirkFSdWZu5gZdzFzsTBAAC5-9p2VAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiqsrOnteH4AhVI2qQKHd7jAIEQmxMoAXoECEIQAw
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bronnen moeten de leerlingen bij Annelies een opiniestuk schrijven over de koloniale 

standbeelden of het vraagstuk over de excuses en herstelbetalingen in België.  

 

‘Das wel mijn manier van lesgeven, van zodra er iets in de actualiteit verschijnt, is dat 

iets over Congo of over imperialisme, ik probeer altijd zoveel mogelijk te actualiseren 

ook al is dat dan geen leerstof van de vijfdes en is de actualiteit daar nog niet aan de 

orde. Maar ik vind dat wel belangrijk dat ze inzien dat wat er vandaag gebeurt dat dat 

zijn wortels heeft in het verleden.’ 

 

Ook is het volgens haar belangrijk om de Europese bril af te zetten om het Belgisch 

koloniaal verleden te benaderen. Annelies is van mening dat er in de klas vooral aandacht moet 

worden besteed aan feiten. Ze geeft het voorbeeld van het begrip ‘genocide’. Er is volgens haar 

geen genocide op de Congolese bevolking gebeurd. Een tweede voorbeeld gaat over de 

‘afgehakte handen’. Overal vindt ze andere versies en tegenstrijdige informatie. Ze getuigt dat 

er te weinig tijd is om uitgebreid en degelijk aandacht te besteden aan deze moeilijke 

geschiedenis. Het leerplan zit te vol.  

Annelies maakt een bemerking in verband met de BSO klassen. Daar ziet ze een groot 

probleem. Deze leerlingen krijgen geen geschiedenis, enkel PAV (Project Algemene Vakken). 

Hier zitten volgens haar leerlingen bij die nog nooit hebben gehoord over Belgisch Congo. 

Nochtans zijn daar volgens haar meer leerlingen van vreemde origine terug te vinden.  

 

Leerling 

In de klas is er bij Annelies weinig controverse rond het Belgisch koloniaal verleden. Ze geeft dan 

ook aan vooral les te geven in witte klassen. Ze bemerkt dat er bij de leerlingen weinig ruimte 

voor nuance is en dat racisme nooit ver weg is. Waar sterk op gereageerd wordt, verklaart ze, is 

de  ontwikkelingssamenwerking. De leerlingen begrijpen niet waarom er geld naartoe moet 

vloeien. Ze vindt het belangrijk dat de leerlingen weten dat een groot deel van hetgeen daar aan 

de hand is te wijten is aan het Westen. 

 

‘Ik was daarnet nog aan het denken van ja, racisme dat is wel echt een probleem op 

school. Twee jaar geleden weet ik nog dat de zorgbegeleider zei van we moeten eigenlijk 

een dag rond diversiteit organiseren. De bedoeling was dan ook om iemand van 

Congolese afkomst uit te nodigen, maar ook vanuit een religieuze hoek. Want er is heel 
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veel onwetendheid en het probleem van vandaag is dat ze via onder andere Facebook, 

of je het nu wilt of niet gesponsorde berichten binnen krijgt van alle kanten, waar weinig 

ruimte is voor nuance en ja, dat leerlingen, alé niet alleen leerlingen, het is dikwijls al 

van thuis uit dat ze het meekrijgen, dat ze een verkeerd beeld hebben.’ 

 

 Wanneer er een leerling met Afrikaanse roots in de klas zit, probeert ze vanuit dat 

standpunt en verhaal te vertrekken. Vaak lukt dit volgens haar niet en heeft de leerling weinig 

bij te brengen aan het lesgebeuren.  

Annelies gelooft er in dat er trauma aanwezig kan zijn bij leerlingen met Congolese roots. 

Zolang er volgens haar bepaalde zaken niet verwerkt zijn en er in de samenleving tegenstellingen 

te zien zijn of dat er nooit excuses worden uitgesproken, kan dit trauma zeker terug naar boven 

komen. De leerlingen tonen volgens haar meer interesse in het onderwerp dan tien jaar geleden.  

 

 

Kaders 

Annelies heeft nooit les gekregen over het Belgisch koloniaal verleden in de secundaire school. 

Tijdens de universitaire studies kwam het wel zijdelings aan bod tijdens het bestuderen van een 

tijdvak. Een cursus over het Belgisch koloniaal verleden bestond nog niet in de jaren 

tweeduizend.  

Ze geeft aan dat er veel tegenstrijdige informatie te vinden is over Belgisch Congo. In 

het magazine Knack vond ze een stuk van Idesbald Goddeeris die kritiek geeft op boeken die 

over Belgisch Congo handelen.  

 

‘Ik heb enkele artikels uit Knack waar Goddeeris ook kritiek geeft op een aantal boeken. 

En ik wil aan de leerlingen ook aangeven dat er over bepaalde zaken nog altijd 

controverse is. Want er is volgens mij nog een boek geschreven, ik denk van Johan Op 

de Beeck over Leopold II, waarin hij schrijft dat Leopold II nog niet eens zo een slechte 

man was. Die benadrukte dat hij toch ook heel wat verdienste had. Dat is zo een beetje 

hetzelfde dan Napoleon.’ 

 

Dankzij de vakgroepwerking kwam ze op het spoor van de lessenreeks van de KULeuven. 

Annelies geeft aan dat een overkoepelend orgaan voor geschiedenisleerkrachten in het Vlaamse 

onderwijs ontbreekt. 
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Het zou volgens haar nuttig zijn om het Belgisch koloniaal verleden op te nemen in 

herinneringseducatie. Nu gaat bij haar vooral de aandacht naar de wereldoorlogen. Ze zegt dat 

er vooral moet ingezet worden op dekolonisatie.   

Volgens Annelies is het aanleren van het Belgisch koloniaal verleden niet enkel de taak 

van het onderwijs. Ook media heeft naar haar mening hierin een belangrijke rol.  

Ze is niet te vinden voor afvinklijstjes voorgeschreven door de leerplannen, maar voor 

het Belgisch koloniaal verleden maakt ze een uitzondering. Dit mag volgens haar expliciet 

worden opgenomen in de leerplannen.  

 

 

6.4. Respondent 5: evenwicht, feiten en emotie 

 

De leerkracht 

Pieter geeft achttien jaar les in geschiedenis, vooral aan ASO klassen. Hij maakt gebruik van een 

handboek, aangevuld met een eigen cursus. Als het handboek gebruikt wordt, zijn er volgens 

hem een tweetal lessen te besteden aan het Belgisch koloniaal verleden. Hij gebruikt als bron 

de vergelijking van de speeches van Lumumba en koning Boudewijn.  

Pieter vindt het belangrijk dat er vooral feiten aan bod komen tijdens de lessen, maar er 

moet ook zeker ruimte zijn voor emotie. Emotie kan volgens hem leiden tot diepere inzichten. 

Hij vindt dat je met passie moet lesgeven en passie houdt altijd emotie in.  

Voor de TSO klassen vindt hij één uur per week veel te weinig. In die tijd kan hij niet degelijk 

ingaan op het thema.  

 

‘Zoveel mogelijk proberen de feiten te stellen zoals ze zijn. Maar wat is een feit he, is dat 

altijd onaanvechtbaar? Je moet feiten presenteren, maar je moet ook openstaan voor 

emotie, als je het altijd afblokt, of als je mensen die er een andere mening over hebben 

niet aan het woord laat, dat moet je wel kunnen toelaten, want als je dat niet toelaat, 

wordt het alleen maar erger.’ 

 

Leerlingen 

Pieter vindt dat het hele racisme gedoe veel te gevoelig wordt. Hij heeft een probleem met het 

‘woke’ zijn. Hij haalt het voorbeeld aan van het gebruik van de termen ‘blank’ en ‘wit’. Het ligt 

heel gevoelig in de klas, maar daarom moet je het volgens hem niet ontwijken. Hij vindt dat men 
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zich niet bewust is dat iets wat zestig jaar geleden is gebeurd, nog steeds zoveel draagkracht kan 

hebben. De leerlingen met Afrikaanse roots zijn zich daar volgens hem heel erg van bewust. 

Pieter geeft een voorbeeld van een jongen met Afrikaanse roots die heel extreem in de klas 

reageerde. De klas begreep niet wat er gebeurde. Aangezien hij vooral lesgeeft aan witte klassen 

vindt hij het belangrijk dat de leerlingen beseffen dat hun klas geen weerspiegeling is van de 

maatschappij. Hij geeft aan dat leerkrachten niet zijn voorbereid om tijdens de lessen met 

controverse om te gaan. Hij is van mening dat hij soms psycholoog moet zijn tijdens moeilijke 

gesprekken.  

Er is volgens hem een grotere zichtbaarheid van het Belgisch koloniaal verleden, maar 

hij ziet niet onmiddellijk een groei van empathie. Hij bemerkt namelijk een duidelijke 

verrechtsing bij zijn leerlingen. Ook is er onder de invloed van onder andere Black Lives Matter 

een grotere bewustwording bij de leerlingen met Afrikaanse roots.  

 

‘Zeker nu met dat ‘woke’ gedoe. Je mag niet meer blank zeggen, maar alleen maar wit 

en dat soort dingen, dus dat is een heel gevoelig thema om in de klas aan te snijden. 

Maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen natuurlijk. Ik denk wel dat 

onwetendheid dit soort dingen kan voeden. Dat denk ik wel. De leerlingen met 

Afrikaanse roots zijn zich daar heel goed van bewust. Wij weten er te weinig van en doen 

er te weinig mee. Wij zijn ons totaal niet bewust van de draagkracht van iets wat zestig, 

zeventig jaar geleden gebeurd is. Dat is bij hen nog heel levendig aanwezig, die 

vernedering. En daar zijn wij ons niet altijd bewust van. En dat is wat bespreekbaar moet 

gemaakt worden, denk ik. En ik denk dat wanneer je kinderen van Congolese afkomst in 

de klas hebt, dat dat alleen maar de discussie rijker kan maken, scherper ook. Maar dat 

mag ook wel al eens.’ 

 

Kaders 

Zowel in het secundair onderwijs als tijdens de universitaire studies heeft Pieter geen 

herinnering van lessen over het Belgisch koloniaal verleden. Een vage herinnering over een 

documentaire in het middelbaar komt hem nog voor de geest.  

 

‘Zeker als masters niet, het is ondertussen wel allemaal aan het verbeteren, maar als je 

dat dan hoort van mensen waar wij vroeger les van kregen, die hadden nooit geleerd 
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om les te geven, laat staan dat ze geleerd zouden hebben hoe je moet omgaan met 

controverse. Neen, in de opleiding werd daar niet over gesproken.’  

 

Het historisch onderzoek naar het Belgisch koloniaal verleden blijft volgens Pieter heel 

belangrijk. Hij vindt dat ook de informatie vanuit het standpunt van de Congolezen 

mythevorming vertoont.  

Het is volgens hem niet enkel de taak van het onderwijs om het koloniaal verleden te 

duiden. Dan verliest het zijn maatschappelijke draagkracht. Hij vindt het een probleem dat de 

leerlingen pas in de secundaire school met het koloniaal verleden in contact komen. Ook op de 

lagere school moet hier reeds aandacht voor zijn.  

Pieter zou het interessant vinden om het Belgisch koloniaal verleden op te nemen in 

herinneringseducatie. Er was een plan met de vakgroep om een uitstap te maken naar het 

Afrikamuseum. Omdat het volgens een collega niet voldeed aan de eisen, ging de uitstap niet 

door.  

 

 

 

6.5. Respondent 6: verschillende standpunten 

 

De leerkracht 

Gertjan werkt nog maar twee jaar in het onderwijs. Hij geeft les aan TSO klassen van de derde 

graad. Hij werkt met een handboek, aangevuld met eigen materiaal. Hij vindt dat er weinig 

waardevolle informatie in het handboek staat. Hier moet, volgens hem, eigen materiaal aan toe 

worden gevoegd. Hij gebruikt geen bronnen vanuit het Congolese standpunt, omdat hij deze 

niet kan vinden. Wel maakt hij gebruik van de Canvasreeks ‘Kinderen van de Kolonie’. Hij geeft 

ook een taak over de koloniale standbeelden.  

 

‘Hmmm, eigenlijk niet. Ik heb daar zelf veel aan toegevoegd. Ik heb dat hoofdstuk 

volledig veranderd. In de hoofdstukken van Memoria, misschien ken je dat, gaat het 

eerst even algemeen over imperialisme, met dan vooral de oorzaken over het 

imperialisme. Dan gaat het twee pagina’s over de Congo, maar heel algemeen. Zoals 

over het afhakken van de handen.’  
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Het is volgens Gertjan belangrijk om de leerlingen aan te leren om het verleden vanuit 

een historische bril te bekijken. Er mag natuurlijk ook niet geminimaliseerd worden. Het is naar 

zijn mening belangrijk om de verschillende standpunten aan bod te laten komen.  

Hij is ook van mening dat als er enkel aan herinneringseducatie wordt gedaan, de 

context kwijt raakt, en als je enkel feiten bekijkt dat de leerlingen dan na enkele lessen de 

relevantie van het vak verliezen. 

 

 

Leerlingen  

Vooral leerlingen met Afrikaanse roots voelen zich volgens Gertjan aangetrokken tot de lessen 

over het Belgisch koloniaal verleden. Zodra het over Leopold II gaat, wordt de discussie 

opgevoerd. Onder andere Black Lives Matter heeft er volgens hem voor gezorgd dat dit thema 

gevoeliger ligt dan enkele jaren geleden. De discussies tijdens zijn lessen gaan vooral over het 

teruggeven van kunst of over herstelbetalingen.  

 

‘Ja, absoluut. Dat zal wel afhangen van het leerlingenpubliek, maar in de school waar ik 

lesgeef, absoluut. Die fragmenten die ik liet zien van ‘Kinderen van de kolonie’, dat komt 

wel binnen bij de leerlingen. Vooral leerlingen met Afrikaanse roots maken er een punt 

van omdat zij ook meer geconfronteerd worden met racisme en verwijten dus ja, het is 

dan ook logisch dat zij zich daar meer aangetrokken door voelen.’ 

 

 

Kaders 

Gertjan geeft aan zelf amper les te hebben gekregen over het Belgisch koloniaal verleden in de 

secundaire school. Tijdens de hogere studies was er wel aandacht voor. Hij vindt dat er te weinig 

aandacht aan wordt besteed. Hij voelt zich niet voorbereid om deze lessen te geven. Ook om de 

discussies in de klas in goede banen te leiden, voelt hij zich niet goed opgeleid.  

Volgens Gertjan is het misschien niet echt nodig om het Belgisch koloniaal verleden 

expliciet in de leerplannen te vermelden, omdat hij vermoedt dat alle leerkrachten er 

tegenwoordig mee aan de slag gaan.  

 

‘Ja, maar tegelijkertijd stel je voor dat de nieuwe leerplannen niet zouden veranderen 

denk ik niet dat er leerkrachten zijn die het nog uit de weg zullen gaan.’ 
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Hij vindt het bijbrengen van het Belgisch koloniaal verleden vooral een taak van het 

onderwijs. Een televisieprogramma zoals ‘Kinderen van de Kolonie’ kan ondersteunend werken, 

maar als het niet in de klas wordt aangeboden, kijken de leerlingen er ook niet naar.  

 

 

 

6.6. Respondent 7: trauma 

 

De leerkracht 

Anja geeft tweeëndertig jaar les aan de ASO en TSO klassen van de derde graad. Ze werkt met 

een handboek, aangevuld met een eigen cursus. In de TSO klassen wordt gewerkt met een 

invulboek. In het handboek komt niet alles aan bod. Daarom moet dit aangevuld worden met 

eigen notities.  

Ze geeft aan dat ze in de TSO klassen met maar één lesuur te weinig tijd heeft om het 

Belgisch koloniaal verleden te geven.  

 

‘In het vijfde ASO doen we het modern imperialisme en dan gaan we zeker ook spreken 

over België en haar kolonie en in de zesdes ook zeker over de dekolonisatie, dan is het 

ook focus op Congo.’ 

 

Leerlingen  

Door George Floyd en Black Lives Matter is er volgens Anja heel wat controverse op school. Ze 

geeft een voorbeeld van een mail die naar de directie gestuurd was over een 

geschiedenisleerkracht om aan te klagen dat er te weinig aandacht is voor bepaalde thema’s op 

school.  

Vele leerlingen zitten volgens haar echt met een trauma. Volgens haar hebben sommige 

leerlingen het gevoel vernederd te zijn geweest, als land, ooit in het verleden door de 

Europeanen. Het leed wordt volgens haar overgedragen van generatie op generatie. 

Desondanks bemerkt ze dat deze leerlingen niet steeds het slachtoffer moeten spelen en 

anderen moeten verwijten. De lessen geschiedenis over Belgisch Congo kunnen volgens haar 

wel bijdragen tot verminderen van racisme, vooral door te vertrekken vanuit de Afrikaanse 

diaspora. Het is volgens haar ook onmogelijk om neutraal te zijn als leerkracht geschiedenis. 
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Volgens haar is het namelijk nooit te zeggen in welke richting een discussie zal gaan. Daarnaast 

kunnen er reacties komen van leerlingen komen die je niet verwacht waardoor je op een zijspoor 

belandt of zelfs kunt ontploffen.  

 

‘Maar je kan nog zo goed voorbereid zijn op we gaan dat zus of zo laten verlopen en we 

gaan die vragen stellen en dat debat gaat in die richting uitgaan, tot er een leerling een 

andere vraag stelt of een bepaalde reactie geeft en daardoor kan je op een zijspoor 

geraken of het kan in sommige gevallen ook ontploffen. Dus ik denk dat het moeilijk is 

en dat het afhangt van situatie tot situatie en ook afhangt van het publiek dat je voor u 

hebt.’ 

 

Kaders 

Anja kan zich niet herinneren dat ze les heeft gekregen over het Belgisch koloniaal verleden in 

het secundair onderwijs en tijdens de universitaire studies. Ze ging niet akkoord met het feit dat 

er enkele jaren in de media kwam dat er geen aandacht aan het Belgisch koloniaal verleden werd 

besteed. Ze maakt de bemerking dat ze tijdens de hogere studies in de jaren tachtig en negentig 

ook geen les heeft gekregen over de Holocaust. Die onderzoeken gingen toen pas van start.  

Ze kent het bronnenboek van professor Van Nieuwenhuyse (KULeuven) goed, omdat ze hier ook 

aan meewerkte. Bepaalde informatie over het Belgisch koloniaal verleden is heel tegenstrijdig. 

Er is volgens haar nog veel werk aan de winkel. Ze vindt het moeilijk om  als leerkracht te weten 

te komen welke vakinhoud gegeven moet worden.  

Volgens Anja is het Belgisch koloniaal verleden een interessant thema om binnen 

herinneringseducatie op te nemen. Nu gaat het vooral over de wereldoorlogen. Er wordt volgens 

haar wel te veel gekeken naar het vak geschiedenis om allerlei problemen op te lossen. In dat 

ene uurtje of soms twee uren is dat niet mogelijk. Het is niet enkel de taak van het onderwijs 

om het Belgisch koloniaal verleden bij te brengen, maar ze bemerkt dat het wel de meest directe 

manier is om de jeugd te bereiken.  

 

‘We kunnen het allemaal op verschillende manieren brengen, vanuit verschillende 

invalshoeken en visies. Wat moeten wij als leerkracht dan brengen? Maar de info dat 

wij doorgeven aan hen is ook al geselecteerd en ook al gekleurd.’  

‘Maar naar welk vak kijkt men altijd? Geschiedenis. Maar welk vak heeft altijd tijd te 

weinig? Geschiedenis. Ik ga het melden aan de directie dat het zo niet meer verder kan. 
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Wij moeten dat er allemaal maar bijnemen. Er moet ook in andere vakken meer 

aandacht hiervoor komen. Als ze willen dat we de eindtermen bereiken, dan zullen we 

moeten samenwerken.’ 

 

 

 

6.7. Respondent 8: de juiste context 

 

De leerkracht 

Jonas geeft achttien jaar les geschiedenis aan ASO klassen van de derde graad. Jonas werkt met 

een eigen cursus. Hij vond zijn vorige handboek ‘Passages’ nochtans een degelijk boek, maar iets 

te droog voor de leerlingen.  

Als bron vanuit Congolees standpunt gebruikt Jonas de canvasreeks ‘Kinderen van de 

kolonie’. Hij heeft ooit de taak gegeven om in het Afrikamuseum van Tervuren rond te lopen en 

daar met een kritische blik naar te kijken.  

Jonas vindt het belangrijk om het verleden juist in hun tijd en context te plaatsen. 

Desondanks mogen leerlingen zich ook verontwaardigd voelen en dingen afkeuren vanuit de 

ethische visies van onze tijd. Er moet volgens Jonas wel heel genuanceerd worden omgegaan 

met begrippen zoals genocide. 

 

‘Dus ja, naar onze huidige normen, die ook belangrijk zijn wanneer we geschiedenis 

studeren, ik vind dat je het niet altijd vanuit de tijd zien, je moet het natuurlijk altijd 

vanuit de tijd zien, maar je mag ook zeker verontwaardigd zijn over wat er in het 

verleden is gebeurd. Misdaden moeten natuurlijk genuanceerd worden door hun tijd en 

context, maar ik vind dat dat nogal gemakkelijk gezegd wordt en ik ga daar eigenlijk niet 

mee akkoord. Ik vind dat met de kennis die je vandaag hebt, met de ethische waarde die 

je vandaag hebt, je kan zeggen ik keur dat af.’ 

 

Leerlingen  

Volgens Jonas zijn veel leerlingen kwaad dat ze niets over het Belgisch koloniaal verleden weten. 

Voor een deel denkt hij dat onze bevolking het trauma van de kolonisatie aan het verwerken is, 

maar we mogen dat zeker niet overdrijven. Desondanks zijn de wonden volgens hem nog niet 

aan het helen. Hij spreekt van een heel gepolariseerde wereld. De leerkrachten moeten echter 
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alle meningen aan bod laten komen. Hij ziet het graag dat leerlingen emotioneel reageren. Op 

die manier kun je volgens hem in dialoog gaan en het is aan de leerkracht om dit te stimuleren.  

Voor gekleurde leerlingen is het trauma te lang genegeerd, naar zijn mening. De witte 

elite die de geschiedenisboeken schrijft en de leerplannen maakt, houdt geen rekening met hen. 

Jonas bemerkt dat men niet stilstaat bij hetgeen wit privilege eigenlijk is. Hij heeft er zelf ook 

lang over gedaan om het te begrijpen. Hij vindt wel dat de leerlingen tegenwoordig meer 

geëngageerd zijn dan vroeger in verband met dit thema. Geschiedenis mag volgens hem 

emotioneel zijn en dat je moreel mag oordelen. Als je goed lesgeeft over dit thema, kan het 

volgens Jonas bijdragen aan een grotere verdraagzaamheid. Hij vindt dat jongeren een meer 

open houding hanteren dan ouderen. Hij geeft het voorbeeld van enkele oudere stadsgidsen 

waar hij les aan gaf. Ze vonden dat hij bepaalde zaken niet kon weten en dat hij hun voorvaderen 

bekritiseerde.  

 

‘Een woord als genocide, ik snap je emotie enzo maar de genocide is iets anders dan wat 

jij daar zegt.  Maar genocide mag je niet op alles plakken waar je tegen bent.’ Dus met 

genocide moet je wel genuanceerd omgaan. En dan heeft ze dat ook achteraf gezegd, 

‘meneer, ik heb dat gelezen, je had gelijk.’ Haar mening is nog wel dezelfde, maar ik vind 

dat zalig dat is maatschappelijke betrokkenheid. Maar dat moreel oordeel mag niet van 

ons komen. En een neutrale leerkracht bestaat zeker niet. Door onze keuzes van 

onderwerpen en een bijvoorbeeld té grote nadruk op het kolonialisme wordt je 

waarschijnlijk al activistisch of links genoemd.’ 

 

Jonas bespreekt een voorval waar hij het ‘n’ woord in de klas gebruikte. Dit was in de 

context van een bron. Hij vindt dat dit in een historische bron moet kunnen.  

Een leerkracht die honderd procent neutraal is, bestaat volgens Jonas niet.  

 

Kaders 

Jonas herinnert zich vaag dat hij in de secundaire school les heeft gekregen over het Belgisch 

koloniaal verleden. Hij ging naar een ‘wit’ college en is zeker niet wakker geschud over dit 

onderwerp. Tijdens de universitaire studies heeft hij er niet over geleerd. Hij bemerkt wel dat er 

aan de Universiteit van Antwerpen tegenwoordig een verplicht vak wordt gegeven: kolonisatie 

en dekolonisatie. De huidige generatie leerkrachten is volgens Jonas zeker bezig met deze 

leerstof. Het wordt niet meer verwaarloosd zoals vroeger. Hij geeft zelf een verhaal mee over 
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de rector van Antwerpen, een belangrijk historicus, die aan hem bekende dat hij zelf een tekort 

aan kennis had over het Belgisch koloniaal verleden. Maar dat er een omwenteling aan de 

universiteiten aan de gang is. De omgang met het verleden is volgens Jonas nog nooit zo relevant 

geweest. Om de discussies in de klas te leiden, heeft hij geen degelijke opleiding genoten. Hij 

hoopt dat er vandaag meer aandacht aan wordt besteed in de lerarenopleiding.  

Hij is zich pas gaan verdiepen in de materie in 2010, wanneer Congo vijftig jaar 

onafhankelijk werd. Recentelijk heeft hij het boek van Iddesbald Goddeeris gelezen, ‘Congo in 

vragen’. Hij vond het niet zo boeiend geschreven, maar de essentie werd zeker vermeld. Ook las 

hij het boek van Mathieu Zana Etambala,  een Congolese professor van de KU Leuven. Hij vond 

dit boek een openbaring.  

 

‘Ik denk dat het altijd moeilijk is om en ik denk dat er nu ook meer onderzoek moet 

komen naar de herinnering van dat koloniaal verleden, maar de boeken liggen er (…). In 

de documentaire ‘Kinderen van de kolonie’ dat is ook met veel nostalgie. Maar moet er 

meer onderzoek gebeuren? Ik denk echt wel dat er veel boeken liggen en dat mensen 

ze maar gewoon eens moeten vastpakken.’ 

 

Jonas vindt het bijspijkeren van een gebrekkige kennis van het koloniaal verleden niet enkel een 

taak van het onderwijs. Hij vindt hen hier wel voortrekkers in. Het onderwijs moet naar zijn 

mening aangevuld worden door de ouders, musea en de openbare omroep.  

Wat betreft herinneringseducatie werken ze op de school van Jonas vooral rond de 

wereldoorlogen. Hij ging wel reeds met zijn leerlingen naar het Afrikamuseum.  

Hij vindt het niet de taak van de overheid om te dicteren wat er in de eindtermen moet 

komen. Als leerkracht geschiedenis vindt hij het logisch dat het Belgisch koloniaal verleden aan 

bod komt. Hij bemerkt ook dat de huidige eindtermen totaal onleesbaar zijn.  
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6.8. Respondent 10: racisme 

 

De leerkracht 

Ann geeft tweeëntwintig jaar geschiedenis aan ASO en TSO klassen van de derde graad. Ann 

werkt met een handboek aangevuld met een eigen cursus. Ze vindt het belangrijk dat leerlingen 

weten wat standplaatsgebondenheid is. Ann probeert de leerlingen te laten inzien dat men in 

de eerste plaats zijn eigen geschiedenis ziet. Ze vertrekt tijdens de lessen vanuit het kolonialisme 

in een groter perspectief en legt de focus op hetgeen de Belgen in Congo gedaan hebben. Ze 

legt ook een link met de ontdekkingsreizen die gezorgd hebben voor een eerste golf van het 

koloniaal verleden.  

 

‘Neen, wij doen dat al lang, omdat wij proberen de leerlingen te laten inzien wat 

standplaatsgebondenheid is, dus wij proberen hen te laten zien dat wij toch in de eerste 

plaats onze eigen geschiedenis zien en we trekken dat wel open. We zien een deel 

Europees en we zien wat de Amerikaanse geschiedenis en de onafhankelijkheid 

daarmee te maken heeft, maar in de eerste plaats ga je toch terug naar de eigen 

Belgische geschiedenis en daar lag toch een belangrijk deel van onze geschiedenis, daar 

mag Congo toch niet ontbreken. Dus we zien het kolonialisme in een groter perspectief 

en dan de focus op wat hebben de Belgen nu gedaan in Congo.’ 

 

De speech van Lumumba en koning Boudewijn worden als bronnen uitgebreid in de klas 

besproken. Veel andere bronnen vanuit het standpunt van de Congolezen vindt ze niet. Wel 

gebruikt ze in de klas delen uit een boek van Rudi Vranckx waar hij een Congolese rondreis maakt 

en waar Congolese getuigenissen instaan. Ann hecht geen waarde aan het overbrengen van data 

en details, wel aan basiskennis. Ze vindt het ook belangrijk om leerlingen te leren omgaan met 

de media. In de TSO klassen heeft ze met één uur per week veel te weinig tijd om dit thema in 

de klas degelijk aan te pakken.  

Een leerkracht kan naar de mening van Ann nooit neutraal zijn, omdat een leerkracht 

anders niet geloofwaardig overkomt. Er moet volgens haar worden lesgegeven met passie, 

geschiedenisleerkrachten zijn geen wiskundeleerkrachten. Ze vindt wel dat alles heel goed moet 

worden gekaderd.  
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Leerlingen 

Ann bemerkt veel controverse in de klas rond dit onderwerp. Leerlingen van andere origine 

maken haar tijdens de lessen duidelijk dat ze niet kan begrijpen wat racisme is, omdat ze wit is. 

Ze kan dit wel begrijpen, want ze heeft inderdaad nog nooit enige vorm van racisme 

ondervonden. Tijdens de lessen over de kolonisatie komen dan ook getuigenissen naar boven 

van leerlingen die gediscrimineerd worden. Een voorbeeld dat gegeven wordt, zijn sollicitaties 

van leerlingen. Een leerling had gesolliciteerd met haar tweede naam Marie in plaats van haar 

eerste naam Girlanda. Bij haar sollicitatiegesprek kreeg deze leerling als opmerking: ‘Ben jij 

Marie? Maar jij bent zwart.’ Ann getuigt dat het allemaal heel gevoelig ligt en dat het onder de 

witte leerlingen niet leeft. De witte leerlingen voelen zich geen betrokken partij bij het verleden 

van Belgisch Congo.  

 

‘Ja maar mevrouw, jij weet dat niet. Jij bent bleek, jij hebt blauwe ogen, je bent zo arisch 

als iets. Jij weet niet wat racisme is. En dat is waarschijnlijk wel waar. Want ik heb dat 

nooit aan de lijve ondervonden naar mijn persoon toe. Ik zeg dan altijd: van: ja dat is 

waar, ik ondervind dat niet, maar langs de andere kant probeer ik toch ook te zeggen 

dat ze de kansen die ze krijgen moeten nemen. Ze ervaren wel dat ze niet wit zijn, ze zijn 

niet wit en ze worden daarop afgerekend.’ 

 

Haar zwarte leerlingen volgen de evolutie van onder andere Black Lives Matter. Ze 

weten volgens haar zelf eigenlijk niet goed waar het allemaal om gaat, maar ze voelen zich alvast 

geviseerd. Ann merkt hier op dat onze politieagenten helemaal niet zo trigger happy zijn als in 

de Verenigde Staten. Maar het komt ook langs de andere kant. Ann vindt het jammer dat de 

leerlingen van vreemde origine zich niet als Belg voorstellen. Ze vermoedt dat sommige 

leerlingen tussen twee culturen vallen. De gevoeligheid rond het thema is de laatste jaren zeker 

toegenomen. Waar meer zwarte leerlingen in de klas zitten, is er ook meer controverse. Een 

andere opmerking die Ann maakt, is het feit dat er geen leerkrachten van vreemde origine op 

haar school zijn. Zwarte jongens en meisjes hebben volgens haar daarom geen rolmodellen. Dit 

is naar de mening van Ann een duidelijk voorbeeld van een falend integratiebeleid.  

Ann vindt het heel belangrijk om les te geven over het koloniaal verleden, omdat 

onwetendheid bijdraagt aan racisme. Als de leerlingen begrijpen wat er in het verleden is 

gebeurd, kunnen ze volgens Ann ook de vluchtelingenstromen beter begrijpen.  
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Kaders 

Ann geeft aan het Belgisch koloniaal verleden enkel gezien te hebben op de lagere school. Ze 

herinnert zich dat het Belgisch koloniaal verleden als een goede zaak werd beschouwd. Haar 

idee gaat terug naar een leerkracht van de lagere school die over een kolonie vertelde die tachtig 

keer groter in oppervlakte was dan België. Het leek alsof het iets positiefs was, zonder verder 

uit te leggen wat daar ooit was gebeurd. Het is volgens haar pas de huidige generatie 

leerkrachten die Belgisch Congo kritisch benaderen. In de middelbare en hogere studies heeft 

ze nooit iets geleerd over het koloniaal verleden van België. 

Deze leerkracht vindt dat ze geen achtergrond heeft meegekregen om de moeilijke 

discussies in de klas te leiden. Ze heeft dit geleerd door ervaring en door boeken te lezen.  

Zoals hierboven werd vermeld, vindt Ann dat de leerlingen te weinig uren geschiedenis 

krijgen om alles degelijk te bespreken. Ze verwijst hier naar Griekenland waar een bevriende 

jongen het vak geschiedenis mag kiezen en dit acht uur in de week krijgt.  

Ze werkt in verband met herinneringseducatie vooral rond de wereldoorlogen. Het lijkt 

haar interessant om dit ook te doen met het Belgisch koloniaal verleden. Desondanks lijkt haar 

dit gevaarlijk, omdat het moeilijk is om politiek correct te zijn.  

Ann gaat ermee akkoord dat het Belgisch koloniaal verleden expliciet zou worden 

opgenomen in de leerplannen. Toch vindt ze dat leerkrachten genoeg ruimte moeten krijgen om 

hun eigen ding te doen. Ze is geen voorstander van een Vlaamse canon, maar het Belgisch 

verleden mag toch wel gekend zijn. 

 

‘Ja, maar het moet nog altijd op twee uur he. Ik denk dat het inderdaad verplicht moet 

zijn. Ik denk dat we genoeg ruimte moeten krijgen om ons eigen ding te doen, maar het 

mag verplichte kost zijn. Dat is maar normaal. Ik ben geen voorstander van een Vlaamse 

canon, maar het Belgisch verleden mag toch wel gekend zijn. Leerlingen moeten toch 

hun eigen verleden kennen om zich daar in thuis te voelen. En om de structuur te 

snappen.’ 
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6.9. Conclusie verticale analyse 

 

 

In deze verticale analyse is een overzicht gegeven van acht respondenten. De hoofdthema’s die 

konden worden afgeleid uit de interviews worden door deze portretten nog meer in de verf 

gezet. Een enkel onderwerp waar veel aandacht naartoe gaat is als eerste kennisoverdracht. Dat 

is een belangrijk onderdeel, omdat alle leerkrachten aan de slag gaan met het Belgisch koloniaal 

verleden. Vervolgens komen handboeken aan bod, omdat ze een aanvulling zijn op de 

kennisoverdracht. Alle respondenten getuigen ook gebruik te maken van handboeken. Een 

ander onderwerp zijn bronnen. Er is onderscheid gemaakt tussen bronnen die in de klas worden 

gebruikt en bronnen die door de leerkrachten geschiedenis zelf worden aangewend als 

achtergrondinformatie.  Emotie is niet weg te denken uit de interviews en geeft vorm aan een 

groot deel van de interviews. Deze emotie zorgt voor heel wat controverse in de klasgroep. 

Vandaar dat dit een volgend thema is waar aandacht aan wordt besteed in deze verticale 

analyse. Door de controverse is het onderwerp van racisme bij de leerlingen met Afrikaanse 

roots nooit ver weg. Als laatste zijn ook de studies van de leerkrachten geschiedenis een duidelijk 

thema in de gesprekken. Deze items worden verder uitgewerkt in de horizontale analyse om zo 

een vergelijkende studie te maken van alle respondenten.  
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7. Horizontale analyse 

 

 

De horizontale analyse wil de vijftien respondenten met elkaar vergelijken. Op die manier wordt 

gezocht naar de grootste overeenkomsten en eventuele verschillen tussen de leerkrachten in 

verband met hun omgang en ervaringen van het lesgeven over het Belgisch koloniaal verleden.  

Hier is het de bedoeling een globaal overzicht te verkrijgen. Voor de onderverdeling is 

gebruikgemaakt van de labels die zijn aangebracht na de verwerking van de interviews. Per label 

heb ik een synthese gemaakt van de vijftien respondenten. Als eerste wordt bij de horizontale 

analyse ingezoomd op de kaders waarbinnen leerkrachten geschiedenis moeten lesgeven over 

het Belgisch koloniaal verleden. Leerkrachten worden beïnvloed door heel wat externe factoren. 

In dit deel wordt de nadruk gelegd op de omgang van de leerkrachten met leerplannen en 

eindtermen, herinneringseducatie en bronnen. Ook krijgen de gevolgde studies van de 

leerkrachten hier een plaats omdat de invloed van de opleiding op leerkrachten relevant is. Ten 

tweede komt de rol van de leerkracht aan bod. Hier is een verdere onderverdeling gemaakt van 

de lespraktijk en de handboeken. Alles wat te maken heeft met het vakinhoudelijke komt in dit 

deel aan bod. Als laatste wordt de focus op de rol van de leerlingen gelegd. Emotie, controverse 

en omgaan met deze controverse zijn twee onderverdelingen. Alles wat zich tijdens het 

lesgebeuren in verband met emotie afspeelt, wordt in dit deel geanalyseerd. Alle conclusies 

worden aangevuld met getuigenissen van de respondenten die terug te vinden zijn in bijlage 2, 

waar de transcripten van de interviews zijn ondergebracht.  

 

 

7.1. Kaders 

 

 

Dit eerste deel wil focussen op de kaders waarbinnen leerkrachten over het Belgisch koloniaal 

verleden moeten lesgeven. De leerkrachten, die in dit onderzoek centraal staan, worden 

gestuurd door verschillende factoren. De culturele tradities die worden besproken zijn: 

leerplannen en eindtermen, herinneringseducatie, bronnen en studies. Leerplannen en 

eindtermen omdat deze voor een deel in de plaats van de leerkracht beslissen wat er op het 

programma wordt geplaatst. Herinneringseducatie is een aparte eindterm die vaak moet 

worden verwezenlijkt door leerkrachten geschiedenis. De keuze van de bronnen die 
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leerkrachten zelf als achtergrondinformatie hanteren, zorgt ook voor een zekere beïnvloeding. 

En als laatste de opleiding van de leerkrachten omdat die een doorwerking kan hebben op het 

lesgebeuren.   

 

 

 

7.1.1. Reflectie op leerplannen en 

eindtermen 

 

 

De leerplannen en de eindtermen geschiedenis kunnen niet uit de weg worden gegaan, omdat 

ze een grote invloed hebben op het klasgebeuren. 

 

Respondenten geven aan dat er bij de modernisering zeker ruimte mag zijn voor een 

concrete vermelding van het Belgisch koloniaal verleden. Voor de manier waarop leerkrachten 

invulling geven aan deze materie willen ze een zekere vrijheid behouden. De meeste 

respondenten begrijpen de politieke inmenging, maar zien dit toch het liefst zo minimaal 

mogelijk gebeuren. Ook Nadja Nsayi wil een concretere invulling van de leerplannen, met een 

specifieke invulling van het Belgisch koloniaal verleden.102 Sommige respondenten vinden dat 

een goede leerkracht het Belgisch koloniaal verleden zonder verplichting tijdens de lessen 

opneemt.  

 

‘De idealist in mij denkt dan, dat staat daar in om een paar politieke hedendaagse 

doelstellingen mee moeten gediend worden en daar heb ik grote problemen mee. In 

praktijk denk dat daar geen bezwaar tegen is. Een goede leerkracht besteedt daar zeker 

aandacht aan. Het maakt in praktijk geen verschil.’103  

‘… ik denk dat de overheid daar wel een plaats mogen innemen over dingen die moeten 

behandeld worden. Terzelfder tijd, het is ook zo dat we heel wat moeten openlaten toch 

bij een vak zoals geschiedenis en proberen vermijden dat een overheid gaat sturen over 

 
102 Nadia Nsayi, Dochter van de dekolonisatie, 200. 
103 Respondent 14 
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wat moet gezien worden en wat niet. Maar ik denk dat daar op zijn minst mag instaan 

dat we het Belgisch koloniaal verleden moeten betrekken bij de lessen.’104 

 

 Twee respondenten gaven aan de eindtermen niet te kennen of ze onleesbaar te vinden. 

 

‘Ik heb de laatste jaren de eindtermen ook totaal niet meer gelezen.  

Wie schrijft dat eigenlijk de eindtermen? Ik vind dat totaal niet leesbaar. Die zijn 

geschreven in een taal die ik duidelijk niet snap. Ik vind dat heel spijtig, want die zijn 

eigenlijk voor ons gemaakt.’105 

 

Alhoewel het werken met de nieuwe eindtermen nog niet van toepassing is, geven  

heel wat respondenten aan dat ze de nadruk leggen op bijvoorbeeld historisch redeneren, 

kritisch omgaan met bronnen en standplaatsgebondenheid. Dit is allemaal terug te vinden in 

de taxonomie van Bloom.  

  

 

 

 

7.1.2. Reflectie op herinneringseducatie 

 

 

De respondenten geven aan dat het Belgisch koloniaal verleden zeker relevant is om in 

‘herinneringseducatie’ op te nemen. Nu ligt de focus vooral op de wereldoorlogen. Het Belgisch 

koloniaal verleden is duidelijk nog niet doorgedrongen om in te zetten als onderwerp binnen 

herinneringseducatie. Sommige respondenten vinden het koloniaal verleden een te moeilijk 

thema om in te zetten als herinneringseducatie. Twee respondenten geven aan naar het 

Afrikamuseum in Tervuren te gaan. 

 

‘Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik denk dat dat zeker in aanmerking 

moeten komen, dat het eigenlijk wel een keer een andere en originele insteek is.’106 

 
104 Respondent 15 
105 Respondent 8 
106 Respondent 1 



56 
 

‘Moeilijk, omdat dat denk ik minder een breed publiek aanspreekt in verband met 

herinnering. Lelijk gezegd, het is misschien niet onze. Ja, het is wel onze geschiedenis, 

maar ik denk dat veel leerlingen dat gaan zien als een moeilijk stuk te verteren 

geschiedenis voor mensen die een andere huidskleur hebben, of mensen die van Congo 

afkomstig zijn.’107 

 

 Nogmaals wijzen respondenten op het feit dat er heel wat op de schouders van 

geschiedenisleerkrachten komt te liggen, zo ook de eindterm herinneringseducatie. Sommige 

respondenten verklaren dat geschiedenis de laatste jaren steeds meer wordt ingevuld als 

herinneringseducatie. Vele maatschappelijke taken worden hieraan gelinkt die de leerkrachten 

geschiedenis moeten zien op te lossen. Er worden voorbeelden zoals racisme, moreel besef en 

kritisch burgerschap gegeven. Volgens de respondenten worden geschiedenisleerkrachten 

overbevraagd. 

 

‘Dit is een beetje bij elke lacune die in onze maatschappij wordt vastgesteld, moet het 

onderwijs oplossen. Ik wil daar heel luid en duidelijk neen zeggen.’108 

 

 Twee respondenten merken op dat alles wat we doen in geschiedenis eigenlijk 

herinneringseducatie is. 

 

‘Maar eigenlijk alles wat wij geven in geschiedenis dat is eigenlijk herinneringseducatie. Dat 

ze er aan herinnerd worden dat de arbeiders bijvoorbeeld veel slechter hadden dan ons. 

Grootouders interviewen omdat echt te doen als echte herinnering, daar heb ik nog nooit 

iets rond Congo gedaan.’109 

 

 

 

 

 

 

 
107 Respondent 2 
108 Respondent 1 
109 Respondent 13 
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7.1.3. Bronnen 

 

 
Het zoeken naar geschikte bronnen lijkt voor de meeste respondenten een grote moeilijkheid. 

Enkele respondenten zijn via een bijscholing in contact gekomen met een uitgewerkte 

lessenreeks van de KULeuven rond het Belgisch koloniaal verleden. Daar zijn ook bronnen terug 

te vinden vanuit het standpunt van de Congolezen. De respondenten die deze lessenreeks nog 

niet kennen, worstelen duidelijk met het ontdekken van geschikt bronnenmateriaal. Een tip van 

een respondent is op zoek te gaan naar Britse en Amerikaanse bronnen. Volgens vele 

respondenten is er nog heel wat materiaal dat onderzocht kan worden, zeker vanuit het 

Congolese perspectief. Historisch onderzoek blijft dan ook van groot belang. 

 

‘Je hebt wel zo bronnen van missionarissen die proberen ja toch, of die toch wel brieven 

schrijven van wat hier allemaal gebeurt. Dus die komen wel aan bod. Maar vanuit de 

Congolezen zelf, denk ik niet dat het aan bod komt. Maar ik kan me ook niet herinneren 

dat ik er ooit al tegengekomen ben.’110 

‘Veel meer heb je eigenlijk niet, ik werk veel met een boek over Congo van Rudi Vranckx, 

waar hij een rondreis heeft gemaakt in Congo en ik werk met hedendaagse 

getuigenissen dan, hoe de mensen Congo vandaag zien en hoe dat zij er tegenover 

staan.’111 

 

 ‘Kinderen van de Kolonie’112 wordt door bijna alle leerkrachten als bron gebruikt. 

Desondanks wordt er ook kritiek op deze televisiereeks geleverd. Peter Verlinden verwijt de 

reeks dat op een selectieve manier het verschil in visie op het koloniale verleden tussen de 

verschillende betrokkenen werd uitvergroot en de historische context van die tijd veel te 

beperkt en soms ronduit foutief werd voorgesteld.113 

 

‘Maar wij maken bijvoorbeeld gebruik van ‘Kinderen van de Kolonie’ en daar is toch wel 

wat actuele informatie…’114 

 
110 Respondent 1 
111 Respondent 10 
112 Kinderen van de kolonie was een zesdelige docureeks over de Belgische koloniale geschiedenis die 
tussen november 2018 en januari 2019 werd uitgezonden op de VRT-zender Canvas. 
113 Peter Verlinden, Zwarte trots, witte schaamte. Over kolonialisme en racisme (Gorredijk, 2020), 15. 
114 Respondent 2 
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‘Congolese bronnen niet meteen, want dat is moeilijk te vinden. Wat ik daar wel aan 

toegevoegd heb is een fragment uit ‘Kinderen van de kolonie’, waar dan wel Congolezen 

aan het woord komen.’115 

 

 De vergelijking van de speech van Boudewijn uit 1960 met die van Lumumba blijft voor 

vele respondenten een klassieker. Deze speech is vaak gepubliceerd in handboeken en vele 

leerkrachten blijven de vergelijking tussen deze twee bronnen een zeer goede oefening vinden. 

 

‘Dat dan te vergelijken met de speech van Boudewijn omdat je daar mooi die 

verschillende interpretaties eigenlijk ziet. Dan zie je dat het vanuit het standpunt van 

Boudewijn iets was van, ja maar, wij hebben daar ook beschaving gebracht en dat de 

zwarten dat voornamelijk ervaren hebben als een vorm van onderdrukking. Dus die 

twee tegenover elkaar zetten dat gaat wel goed.’116  

‘… maar ik moet zeggen de handboeken zelf geven alleen maar bijvoorbeeld de speech 

van Boudewijn, er is dan ook wel aandacht voor Lumumba, maar echt meer dan dat is 

het ook niet.’117  

 

 Een werk dat regelmatig als naslagwerk door leerkrachten wordt gebruikt, is het boek 

van David Van Reybrouck, ‘Congo’. Desondanks gaf ook hier een respondent de opmerking dat 

er tijdens een bijscholing heel wat kritiek kwam door Idesbald Goddeeris, professor koloniale 

geschiedenis,  op dit werk. Hij gaf als opmerking dat het boek niet ver genoeg ging.  

 

‘Dus, ik gebruik het boek van Van Reybrouck. Ik heb dat gelezen tijdens mijn stage. Ik 

moest ook een les geven over Congo tijdens mijn stages. Ik heb dat boek gelezen, dat is 

een stevig boek. Ik heb dat boek volledig uitgelezen, ik vond dat belangrijk voor dat ik 

die les moest geven.’118 

 

 Alle respondenten geven aan zich verder te moeten inlezen in de materie van het 

Belgisch koloniaal verleden. Vaak komen dezelfde werken terug. Een voorbeeld hiervan is 

‘Congo in vragen’ van Goddeeris. Zoals in het volgende deel duidelijk wordt, is de kennis 

 
115 Respondent 6 
116 Respondent 10 
117 Respondent 2 
118 Respondent 13 
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opgedaan aan de universiteit ontoereikend. Vervolgens kan uit de interviews geconcludeerd 

worden dat leerkrachten zelf twijfelen over de correctheid van de leerinhouden. De laatste jaren 

komen er namelijk nieuwe inzichten en vele studies spreken elkaar tegen. Hoe zit het 

bijvoorbeeld met de gruwelverhalen? Eén respondent gaf aan dat het interessant zou zijn om 

een overkoepelend onderwijsorgaan te hebben, waar alle nieuwe informatie wordt verzameld 

die toegankelijk zou zijn voor alle leerkrachten. Voor het vak godsdienst bestaat dit in de vorm 

van de ‘Thomas website’ van de KULeuven.119 Er kan hier een parallel getrokken worden met 

hetgeen Van Boxtel, Grever en Klein aanmerken, namelijk: dat het van groot belang is dat de 

leerkracht kritisch omgaat met de inhoud en zich vooral moet baseren op recente academische 

kennis.120 

 

‘Want tegenovergestelde visies over waarom de handen werden afgehakt zijn er ook. 

Overal vind ik verschillende versies. De Engelsen zijn als eersten daarover begonnen op 

de BBC en die vertellen toch nog iets anders. Sommigen zeggen dat het een straf was als 

ze niet voldoende produceerden en anderen zeggen dat het werd gedaan omdat als 

Belgen iemand doodschoten dat ze een kogel verspilden, dan moesten ze dat bewijzen 

aan de hand van een hand. Ook die cijfers kloppen niet. Overal verschillende cijfers.’121 

 

 

‘Qua wetenschappelijke literatuur heb ik hier wel een boek liggen van Mathieu Zana 

Etambala en dat is een Congolese prof van de KU Leuven. Ik vond dat echt een 

openbaring dat boek. Ik vond dat heel interessant.’122 

‘Ik heb dat boek van Iddesbald Goddeeris gelezen, Congo in vragen, ik vond nu niet zo 

boeiend geschreven maar dat is wel de essentie en daarom was dat wel goed.’123 

 

 Een aantal respondenten sprak zich negatief uit over het Koninklijk Museum voor 

Midden-Afrika in Tervuren. Ze vermelden dat het museum toch wat tegenkanting krijgt vanuit 

de Congolese samenleving. Sommigen vinden het een meer natuurwetenschappelijk museum, 

met weinig informatie en niet kritisch genoeg voor de Belgische rol in Congo. 

 
119 https://www.kuleuven.be/thomas/page/ 
120 Carla van Boxtel e.a. ed., Sensitive Pasts, questioning heritage, 135. 
121 Respondent 4 
122 Respondent 8 
123 Respondent 7 
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‘… het was zelfs een plan om naar de vernieuwde tentoonstelling te gaan, naar het 

museum van Midden-Afrika, dat is allemaal wat moderner geworden. Een collega is daar 

geweest en die vond het eigenlijk nog altijd niet wat het moet zijn.’124 

 

 

7.1.4. Studies 

 

 

Om het Belgisch koloniaal verleden in de klas aan te brengen, is het uiteraard belangrijk om 

achtergrondkennis te hebben. Daarom is in de interviews op zoek gegaan naar hetgeen de 

respondenten zelf tijdens hun middelbare en hogere studies gekregen hebben in verband met 

het Belgisch koloniaal verleden. Een duidelijke tendens is hier waar te nemen. In de 

leeftijdsgroep tussen dertig en zestig jaar is er niets of zeer weinig tijdens de middelbare studies 

aangebracht. 

 

‘Daar kan ik me echt helemaal niets van herinneren. Ik weet echt niet of dat ooit nog 

aan bod is gekomen.’125 

‘Neen, volgens mij, ik heb daar ook al eens over nagedacht, ik denk niet dat ik daar ooit 

les over gehad heb. Ook zeker in de lagere school niet.’126 

 

 Ook aan de universitaire opleiding kwam het niet of ergens zijdelings aan bod. Omdat 

er in de masterjaren een keuze voor een bepaald tijdvak of thema gemaakt moet worden, zoals 

middeleeuwen of cultuurgeschiedenis, komt het Belgisch koloniaal verleden ook aan de 

universiteit niet altijd uitgebreid aan bod. Dit wordt ook opgemerkt door de jonge respondenten 

in de leeftijdsgroep tussen twintig en dertig jaar. Ze zijn wel iets optimistischer over hun 

achtergrondkennis van het Belgisch koloniaal verleden. Op de middelbare school en aan de 

universiteiten is er het laatste decennia ruimte voor deze moeilijke geschiedenis. Desondanks 

geven ook deze respondenten aan dat het tot het minimum werd beperkt, zeker op de 

middelbare school. 

 
124 Respondent 5 
125 Respondent 10 
126 Respondent 12 
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‘Zeer beperkt. Ik heb daar een beetje les over gekregen in de universiteit, maar niet 

heel veel.’127 

‘Mijn opleiding is zodanig lang geleden. Ik zat ook in het oude systeem van de 

lerarenopleiding, neen, ik heb daar helemaal niets over meegekregen. Ik had wel een 

goede mentor. Die gaf heel goed les en die gaf soms wel wat voorbeelden over haar 

lessen. Ik heb niet het gevoel dat ik daar iets heb over opgestoken. Wij werden gewoon 

in het zwembad gesmeten en begin maar te zwemmen he. Ik ben veel verdronken hoor, 

in het begin.’128 

 

 Eén respondent had zelfs tijdens een bijscholing een interessant gesprek met de rector 

van Antwerpen, ook historicus,  waarin er een duidelijke nieuwe richting waar te nemen valt in 

verband met de kennisoverdracht van het Belgisch koloniaal verleden. De rector, Herman Van 

Goethem, gaf zelf aan een tekort aan kennis te hebben van het koloniaal verleden. Hij gaf wel 

aan dat er nu in de opleiding werk van gemaakt wordt. 

 

 

7.1.5. Conclusie kaders 

 

 

Uit deze laatste horizontale analyse kan geconcludeerd worden dat de meeste leerkrachten er 

wel voor te vinden zijn om het Belgisch koloniaal verleden expliciet te laten opnemen in de 

eindtermen. Het gebruik van dit koloniaal verleden als herinneringseducatie is nog niet bij de 

respondenten doorgedrongen. Aangezien er nog veel tegenstrijdigheden zijn in verband met de 

geschiedenis van het koloniaal verleden, gaan leerkrachten zelf op zoek naar 

achtergrondinformatie. Desondanks zorgen de gevonden werken niet altijd voor duidelijkheid. 

Het is nodig om bij te scholen, omdat de gevolgde studies onvoldoende ondersteunend werken 

om grondig les te kunnen geven over het Belgisch koloniaal verleden.  

 

 

 
127 Respondent 12 
128 Respondent 3 
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7.2. De rol van de leerkracht 

 

 

De werkelijkheid waarin leraren aan de slag moeten, is niet altijd even gemakkelijk. Er blijken 

namelijk heel veel leerlingen negatieve gevoelens te koesteren ten aanzien van bepaalde 

groepen in de samenleving. Als leerkrachten dit weten, kunnen ze er ook mee aan de slag. De 

school blijft immers een van de weinige plaatsen in de samenleving waar verschillende groepen 

elkaar op een structurele manier tegenkomen. De plaats bij uitstek dus om over de samenleving 

te praten.129 Het vergt van leraren wel heel wat kunde en geduld om met gevoelige thema’s en 

spanningen om te gaan. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde leerkrachten aangeven bepaalde 

controversen liever uit de weg te gaan. Redenen die worden aangegeven zijn: te weinig tijd,  

vrees om de controle te verliezen, vrees voor conflicten en gekwetste leerlingen, vrees voor 

negatieve reacties van ouders, een gebrek aan kennis en vaardigheden en een gebrek aan 

opleiding en training.130  

Desondanks is het belangrijk dat er door de leerkracht gewerkt wordt rond controverse en 

polarisatie. Als leraren erin slagen om een moeilijk gesprek om te buigen naar een constructief 

gesprek, een opbouwend leermoment, kan dat bijdragen aan een open klasklimaat. Dat blijkt 

effect te hebben op de democratische attituden van leerlingen. Conflict is op zich geen obstakel 

voor vrede. Leerlingen leren op deze manier omgaan met verschil en het conflict dat hieruit kan 

voortvloeien. Op die manier leren ze dat een democratische samenleving sterk genoeg is om 

diepgaande verschillen te herbergen.131 Maar wat is de rol die de leerkracht hierin moet 

vervullen? Pedagogen zijn het hier niet unaniem over eens, maar wat het meeste wordt 

gesteund is het sturend lesgeven. De leraar erkent hier dat het thema controversieel is en dat 

er uiteenlopende zienswijzen over kunnen bestaan, maar tracht een richting aan te geven en 

een bepaald antwoord als correct naar voren te schuiven. Andere perspectieven moeten in dit 

geval ook aan bod komen en een eerlijke maar kritische lezing krijgen. Andere houdingen die 

een leerkracht eventueel kan aannemen zijn het uit de weg gaan van de controverse, het 

ontkennen van het controversiële karakter van een bepaald thema en de neutrale 

onpartijdigheid. Neutraliteit van de leraar is echter een moeilijk gegeven. Leraren tonen altijd 

 
129 Maarten, Van Alstein, Controverse en polarisatie in de klas (Antwerpen 2018), 32. 
130 Geciteerd uit: Ibidem, 41-42. 
131 Ibidem, 66. 
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meer dan ze denken.  Sommige pedagogen zijn echter van mening dat algemene richtlijnen in 

deze helemaal niet zinvol zijn. 132 

 

  

 

7.2.1. De lesprakijk 

 

 

Eén van de thema’s die tijdens de interviews vaak aan bod kwam, was de kennisoverdracht van 

de leerkrachten geschiedenis in verband met het Belgisch koloniaal verleden. De volgende 

uiteenzetting over kennisoverdracht zal een deel van de eerste deelvraag beantwoorden. Aan 

de hand van quotaties van de respondenten worden de besluiten nog meer belicht. 

Alle respondenten geven aan gaan in de klas met het Belgisch koloniaal verleden aan de 

slag te. Ze proberen deze moeilijke geschiedenis onder te brengen in een breder kader. Door de 

toegenomen maatschappelijke interesse in dit thema geven de respondenten aan meer tijd in 

deze materie te investeren en kritischer om te gaan met dit delicate onderwerp. De leerkrachten 

zeggen de leerlingen te wapenen door zoveel mogelijk elementen mee te geven, waardoor ze 

zelf een standpunt kunnen innemen. Dit sluit mooi aan bij de nieuwe eindtermen waar ook 

wordt gesproken over kritisch redeneren en contextualiseren. Hier vallen ze Wansinck bij, die 

het ook belangrijk vindt dat de gevoelige onderwerpen altijd contextgebonden zijn.133  

 

‘Daarom dat ik zo graag aan de vijfdes lesgeef. We kunnen daar zoveel, niet echt 

antwoorden in vinden, maar wel beseffen dat wij zeer eurocentrisch zijn. Contextuering 

is zeer belangrijk. Maar ik zeg dat hier allemaal zo mooi, maar ik weet niet of mijn 

leerlingen dat zo ook horen.’134 

‘Dus we zien het kolonialisme in een groter perspectief en dan de focus op wat hebben 

de Belgen nu gedaan in Congo. In mijn schooltijd leek het alsof dat koloniaal verleden 

een goede zaak was. En ik denk dat de huidige generatie leerkrachten, de eerste is die 

daar echt kritisch naar kijken.’135 

 
132 Ibidem, 84-86. 
133 Bjorn Wansink en Beatrice de Graaf, ‘Terrorisme bespreken in de klas; lesmateriaal TerInfo biedt 
hulp’, Kleio (2019), 40. 
134 Respondent 3 
135 Respondent 10 
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‘Ik merk ook dat ik meer kritisch ben beginnen lesgeven over de perioden na Leopold II, 

want we mogen zeker niet alleen maar Leopold II gebruiken en voor de rest zijn we er 

vanaf.’136 

 

 Naast de leerinhouden besteden de respondenten ook veel tijd aan het aanleren van 

bepaalde attitudes. Het besef is heel groot dat de lessen geschiedenis hier een belangrijke rol in 

spelen. Zoals bij het onderdeel emotie en controverse ook aan bod zal komen is dit een moeilijke 

oefening voor zowel de leerling als voor de leerkracht. De respondenten voelen aan dat er heel 

wat van hen verwacht wordt. Niet alleen vakinhoudelijke kennis, maar ook didactiek en komen 

tot een verbindende communicatie over bepaalde thema’s behoren tot het takenpakket van de 

geschiedenisleerkracht. Zoals Goegebeur en Van Nieuwenhuyse vragen vele respondenten zich 

af in hoeverre vakoverstijgende eindtermen haalbaar zijn voor leerkrachten geschiedenis. Voor 

alle respondenten blijft het belangrijk om een goed evenwicht te zoeken, waar de 

wetenschappelijke discipline van geschiedenis toch de bovenhand haalt. 

 

‘Omdat ik probeer natuurlijk wel basiskennis in hun hoofd te steken, maar eigenlijk 

hecht ik niet zo aan data en details. Het grote geheel zien en hen echt op te voeden tot 

kritisch denkende mensen.’137 

‘Los daarvan, maar als historicus is dat nen dubbele. En dat staat ook in ons leerplan of 

in de omschrijving daar nergens in hoe wij daarmee moeten omgaan. Je hebt wel 

dingen zoals tolerantie kweken, multiperspectiviteit die moet worden aangeboden. 

Maar je bent toch nog altijd met geschiedenis bezig.’’138 

 

De meeste respondenten geven aan zelf op zoek te gaan naar een goede en interessante 

invulling van het Belgisch koloniaal verleden in de lespraktijk. De actualiteit is hier nooit ver weg. 

De respondenten bespreken dat er in de klas vaak discussie is rond de monumentenkwesties en 

de vraag of België zijn excuses moet aanbieden. De leerkrachten gaan er ook vaak zelf mee aan 

de slag in de vorm van een taak of een klasdiscussie. Dit komt overeen met de aanbevelingen 

van Castryck: met leerlingen sporen van het verleden in hun directe omgeving te bespreken, 

omdat deze een spiegel bieden van meer dan een eeuw beeldvorming.139 

 
136 Respondent 8 
137 Respondent 10 
138 Respondent 15 
139 Geert Castryck, 'Als een wereld zo groot, waar uw vlag staat geplant', 60. 
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‘Ze moeten, één pagina volstaat, op basis van twee bronnen, ze moeten zelf op zoek 

gaan naar twee analyses of opiniestukken en op basis daarvan hun eigen mening te 

vormen over de manier waarop wij vandaag omgaan met ons koloniaal verleden. Ze 

mochten dit jaar wel wat ruimer, ze moesten niet enkel over de standbeelden schrijven 

of de straatnamen. Maar ook bijvoorbeeld moeten we excuses aanbieden of 

schadevergoeding betalen.’140  

‘Het mooie in die bronnenopdracht is dat ik er ook had ingestopt wat er vijftig jaar 

geleden werd over geschreven. En dan verschieten ze ook wel wat daar soms allemaal 

instaat.’141 

 

Net zoals Meuleman, Bex, Annouri  en de Congolese historicus Mathieu Zana Etambala 

verklaren de meeste respondenten dat het onderwijs de perfecte plaats is om de gebrekkige 

kennis van het koloniaal verleden bij te spijkeren. Enkelen zien hier ook een belangrijke rol in 

weggelegd voor andere takken binnen onze maatschappij, zoals de openbare omroep, de sociale 

media, musea en de ouders. Het gevaar is hier dat slechts een minderheid van de leerlingen 

hierdoor bereikt wordt.  

 

‘Dat is natuurlijk de meest directe manier om de jeugd te bereiken. Die gaan de Knack 

niet lezen, die kijken niet naar Ter Zake, die kijken vaak niet naar het nieuws. Dus als wij 

hen daar op kunnen wijzen. Wij gaan dat moeten doen in het onderwijs, maar daar 

hebben we niet genoeg tijd voor, dus wat zijn de andere kanalen? Hopen op thuis 

misschien, de ouders? Wanneer iets vrijwillig wordt aangeboden, doen ze niet. 

Sommigen doen het, maar dat is de minderheid.’142 

‘Ik vind dat het wel heel vanzelfsprekend dat het onderwijs daar voortrekkers in zijn, wij 

zijn eigenlijk hun tweede ouders. Die zien ons superveel en ik vind dat het onderwijs en 

dan aangevuld met musea en de openbare omroep.’143  

 

Zoals eerder in dit werk vermeld maakt Marc Depaepe zich zorgen dat de stem van de 

Congolezen verloren gaat. Volgens hem is er een tekort aan bronnen. Dat wordt bevestigd door 

 
140 Respondent 4 
141 Respondent 15 
142 Respondent 7 
143 Respondent 8 
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de respondenten. Desondanks gaan, zoals Depaepe het ook aanmoedigt, de leerkrachten op 

zoek naar Congolese bronnen. Vele leerkrachten schetsen dat dit een tiental jaar geleden anders 

was en dat er vooral vertrokken werd vanuit een eurocentrisch wereldbeeld. De leerkrachten 

vinden het belangrijk om beide visies tegenover elkaar te plaatsen.  

 

‘maar het is wel een feit dat we  heel eurocentrisch les geven. In onze geschiedenis 

focussen we eigenlijk en vertrekken we eigenlijk vanuit onze eigen gebieden of toch 

heel vaak. We proberen dat soms wel een beetje te doorbreken, maar het is wel een 

feit dat wij gewoon onze eurocentrische bril, misschien zelfs onze witte bril heel vaak 

op hebben om het te bekijken…’144  

 

 Alle respondenten geven aan, zowel de leerkrachten die in het ASO als in het TSO 

lesgeven, dat één uur geschiedenis in de week voor de TSO richtingen veel te weinig is en dat 

een zinvolle invulling van het Belgisch koloniaal verleden hierdoor bijna onmogelijk is. Ook 

Goegebeur en Van Nieuwenhuyse bespreken in hun artikel dat de jaren zeventig en tachtig 

bepaald werden door meningsverschillen die toen heersten rond de verhouding tussen 

maatschappelijke vorming en geschiedenis.145 De invoering van het VSO had voor het vak 

geschiedenis echter ook negatieve gevolgen. Er kwam minder plaats voor het vak geschiedenis. 

Van twee uren per week ging men in het secundair onderwijs voor sommige richtingen over op 

één uur. In onderwijsmiddens werd deze vermindering van het aantal lesuren geschiedenis sterk 

aangeklaagd. Door het terugbrengen van het aantal uren, leken de inrichtende machten de 

systematische kennis en inzicht in de geschiedenis niet meer zo belangrijk te vinden. Voor de 

veranderingen in het onderwijs erkende de overheid de opleiding geschiedenis als het enige 

middel ter bevordering van de kennis van land en volk.146 Aangezien de leerkrachten geen tijd 

willen verliezen kiezen ze in de TSO richting voor een invulboek.  

‘Maar ik maak me ook geen illusies dat ik met mijn één uurtje per week ineens het 

denkbeeld dat bij velen al van thuis uit grondig fout zit, zomaar te gaan veranderen.’147 

‘Zeker in het TSO, maar die hebben dan natuurlijk maar één uur en dat is veel te weinig. 

Daar zijn ook geen examens, dus dat zijn flashes dat ze zien.’148  

 
144 Respondent 1 
145 Werner Goegebeur en Karel Van Nieuwenhuyse, ‘De socialiserende rol van historische vorming in het 
secundair onderwijs’, Hermes 14(48) (2010), 1. 
146 C.C. De Keyser, Nadenken over een raamschema voor een structuurhervorming van ons S.O., 327-329. 
147 Respondent 1 
148 Respondent 7 
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‘Zeker als je dan geschiedenis geeft in die TSO-richtingen, dat gaat bijna niet als je het 

goed wilt doen en iets wilt opbouwen dat gaat gewoon niet. Eénuursvakken zijn voor 

mij geen optie.’149  

 
 
 
 

7.2.2. Handboeken 
 
 

 
Het handboek blijft een belangrijk onderdeel, want de leerplannen hebben naast een invloed op 

de leerkrachten, ook invloed op de handboeken. De invloed van de leerplannen op de 

handboeken geschiedenis is enorm. Ook wanneer er suggesties worden naar voren worden 

geschoven in de leerplannen, volgen de auteurs en trachten ze deze uit te werken in de 

handboeken.150  De invloed van het leerplan op een handboek is dan ook zeer groot. Zowel 

uitgevers als auteurs kunnen zich geen verregaande interpretaties van die leerplannen 

veroorloven. Een afkeuring betekent immers uitsluiting uit de kleine handboekenmarkt in 

Vlaanderen.151 

 Bijna alle respondenten verklaren dat ze met een handboek werken, aangevuld met een 

eigen cursus. Eén respondent geeft aan enkel een cursus te gebruiken. Er is ruimte om eigen 

accenten te leggen en het handboek wordt nergens slaafs gevolgd. Enkele respondenten geven 

aan het handboek bijna niet te gebruiken. Vele respondenten bemerken dat het gebruik van een 

handboek ontoereikend is. De inhoud blijft te beperkt en vertrekt vaak vanuit een te eenzijdig 

perspectief. Daarmee sluiten ze zich aan bij het reeds uitgevoerde handboekenonderzoek door 

Van Nieuwenhuyse, die besluit dat er in de handboeken nog heel weinig aandacht voor kritiek 

is op dit woelige verleden. 152 Eén respondent geeft aan dat de inhoud van de handboeken erop 

achteruitgaat. Twee respondenten gebruiken een bronnenboek uit een handboek van een 

vorige editie die ze veel interessanter vonden. Met een handboek alleen kunnen de leerkrachten 

geen evenwichtige les opbouwen. Ook is de opmerking bij vele respondenten dat er steeds 

dezelfde platgetrapte bronnen in de handboeken worden gebruikt. Enkele respondenten 

 
149 Respondent 11 
150 Antoon De Baets,  De figuranten van de geschiedenis: hoe het verleden van andere culturen wordt 
verbeeld en in herinnering gebracht (Berchem 1994), p. 33. 
151Ludwig Willaert, Beeldvorming over de dekolonisatie van Belgisch-Kongo in Vlaams 
geschiedenisonderwijs, (Masterscriptie UGent, Gent 2000), 134. 
152 Karel Van Nieuwenhuyse, ‘Increasing criticism and perspectivism’, 183. 
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bemerken dat het hoofdstuk van het Belgisch koloniaal verleden niet genoeg wordt gekaderd in 

de volledige geschiedenis van Afrika. Iets wat bij de andere beschavingen wel aan bod komt. De 

meest gebruikte handboeken die de respondenten vermelden, zijn Storia 5 en 6 en Memoria 5 

en 6. 

 

‘In de Storia boeken die wij nu gebruiken komt er ook gewoon niet heel veel aan bod. 

Ik heb daar heel veel zelf bronnen moeten over zoeken en bijeensprokkelen omdat 

daar gewoon niet genoeg over gezegd wordt in het handboek. Je kan daar op dit 

moment geen genuanceerde les mee maken. Ik hoop dat er nu handboeken gaan 

komen en dat dat beter gaat zijn.’153 

‘In het vorige boek stond er wel een onderzoek. Nu staat het er niet meer in. Het zou 

kunnen dat het in drie zinnetjes wordt vermeld, maar echt bitter, bitter weinig… De 

handboeken zijn enorm eenzijdig.154  

 

In de TSO klassen wordt vooral gebruikgemaakt van een invulboek. Dit gaat veel sneller 

aangezien de leerlingen hier slechts één uur geschiedenis krijgen per week. Ook daar blijkt de 

inhoud volgens de respondenten onvoldoende. De theorie wordt herleid tot één klein kadertje. 

 

‘Er is een uitgeschreven cursus waarbij er plaats is voor de leerlingen om aan te vullen. 

Het is belangrijk in de laatste jaren dat ze zelf notities leren nemen, zeker in het ASO. 

Voor TSO hebben wij wel een werkboek waar de bronnen instaan met vraag en 

antwoord…’155  

 

 

 

7.2.3. Conclusie leerkrachten 

 

 

Uit deze eerste horizontale analyse, waar de rol van de leerkracht tijdens het lesgebeuren 

centraal staat, is af te leiden dat alle leerkrachten het Belgisch koloniaal verleden op hun 

 
153 Respondent 12 
154 Respondent 3 
155 Respondent 10  
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programma plaatsen. Alle respondenten vinden het een maatschappelijk relevant thema dat ze 

niet uit de weg kunnen gaan. Door de grote media-aandacht trachten de leerkrachten deze 

moeilijke geschiedenis te actualiseren. De leerkrachten werken vaak met een handboek 

aangevuld met een eigen cursus. Deze handboeken vinden de respondenten vaak ontoereikend 

en het is voor alle leerkrachten moeilijk om op zoek te gaan naar degelijk bronnenmateriaal. 

Vooral vanuit het standpunt van de Congolezen. De leerkrachten vinden het namelijk belangrijk 

om verschillende visies naar voren te schuiven. Dat het een taak van het onderwijs is om de 

zwakke kennis van het koloniaal verleden weg te werken, daar kunnen de meeste respondenten 

zich in vinden. Toch wordt volgens hen het takenpakket van de leerkracht geschiedenis te groot. 

Het is niet aan hen om in twee lesuren, of zelfs één in TSO, alle maatschappelijke problemen op 

te lossen.  

  

 

 

7.3. Reflectie op de rol van leerlingen 

 

 

De rol van de leerkracht staat in dit onderzoek centraal. Uiteraard kan de leerkracht niet zonder 

de leerlingen en wordt er ook gezocht naar de interactie tussen de leerkracht en de leerling in 

verband met het Belgisch koloniaal verleden en op welke manier de leerkracht hierop 

reflecteert. 

 

 

7.3.1.  Emotie en controverse 

 

Het thema emotie en controverse kwam veelvuldig aan bod tijdens de interviews. De meest 

gebruikte woorden in de interviews zijn hiervan een bewijs. De woorden ‘moeilijk’ 

(zevenenvijftig keer), ‘racisme’ (vijvenveertig keer) en ‘controverse’ (tweeënveertig keer) zijn de 

top drie van meest gebruikte woorden bij de respondenten.  

De meeste respondenten getuigen dat de het thema het Belgisch koloniaal verleden veel 

meer leeft in de klas dan vroeger. Het is duidelijk een heet hangijzer. Ze kunnen zich vinden in 

het idee van Frijhoff dat een hedendaagse gebeurtenis een trigger kan zijn voor een trauma, ook 

al hebben ze de moeilijke geschiedenis zelf niet meegemaakt. Black Lives Matter kan volgens de 
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meeste respondenten een trigger zijn om dit trauma ook in het klaslokaal op te wekken. 

Sommige respondenten beschrijven dat dit trauma ook vele jaren genegeerd is en dat de witte 

elite die de leerplannen maakt, geen rekening met hen houdt.  

 

‘Wij zijn ons totaal niet bewust van de draagkracht van iets wat zestig, zeventig jaar 

geleden gebeurd is. Dat is bij hen nog heel levendig aanwezig, die vernedering. En daar 

zijn wij ons niet altijd bewust van. En dat is wat bespreekbaar moet gemaakt worden, 

denk ik. En ik denk dat wanneer je kinderen van Congolese afkomst in de klas hebt, dat 

dat alleen maar de discussie rijker kan maken, scherper ook. Maar dat mag ook wel al 

eens.’156 

‘Mijn zwarte leerlingen volgen dat enorm, die BLM. En die springen op die kar. Dat drijft 

op emotie eigenlijk, ze weten zelf eigenlijk niet altijd heel goed waar dat om draait en 

onze politiemensen zijn niet zo trigger happy als in de VS, hier is dat niet zo een issue 

dat zwarte jongeren hier zomaar doodgeschoten worden op straat, dat niet. Maar je 

krijgt hier dan toch wel een hele beweging van mensen die zich duidelijk wel geviseerd 

voelen. En het zijn vooral buitenlandse leerlingen die vooral hun pas moeten laten 

zien.’157 

‘Ze heeft Congolese roots en heeft er duidelijk trauma van. Maar wil je nu eigenlijk dat 

de herinnering volledig weg is, waardoor dat de volgende generatie er zelfs nooit over 

gehoord heeft? Ga jij daarover vertellen tegen uw dochter of zoontje? En dan begon ze 

te denken, ja ik wil dat wel meegeven dat verhaal.’158  

 

 

 

7.3.2. Omgaan met controverse 

 

 

Bijna alle respondenten geven aan de controverse in de klas rond het Belgisch koloniaal verleden 

niet uit de weg te gaan. Ze vinden het vaak een verrijking binnen het lesgebeuren en ze laten 

emotie toe tijdens de lessen. Ook Van Alstein geeft aan dat het belangrijk is dat er door de 

 
156 Respondent 5 
157 Respondent 10 
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leerkracht gewerkt wordt rond controverse. Dat kan volgens hem bijdragen aan een beter 

klasklimaat en de leerlingen een bredere kijk geven op deze democratische maatschappij.159 

Respondent 1 geef aan de gevoelige onderwerpen uit de weg te gaan. Ze vindt het gemakkelijker 

om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld de Amerikaanse geschiedenis in verband met de 

slavernij. Dit staat veel verder van de leerlingen af.  

 

‘Je moet feiten presenteren, maar je moet ook openstaan voor emotie, als je het altijd 

afblokt, of als je mensen die er een andere mening over hebben niet aan het woord laat, 

dat moet je wel kunnen toelaten, want als je dat niet toelaat, wordt het alleen maar 

erger. Dus ik ben niet geneigd om te zeggen van geen emotie in de klas, want emotie 

kan ook leiden tot diepere inzichten. Ik zou dat durven denken.’160 

 

 Desondanks geven de meeste respondenten aan dat het bespreken van deze gevoelige 

geschiedenis niet altijd even rimpelloos verloopt. Het is vaak een hele uitdaging om dit 

onderwerp in de klas bespreekbaar te maken. Het zorgt soms voor zoveel commotie dat de 

discussie niet meer sereen kan verlopen. Leerlingen met Congolese roots voelen zich volgens de 

respondenten heel snel aangevallen. De leerkrachten die uitsluitend lesgeven in een witte klas 

ervaren de wrijving veel minder. Echter, ook daar kunnen extreme reacties geuit worden, maar 

dan in de tegenovergestelde richting.  

 

‘Wat hebben wij daar nu mee te maken?  Op ons domein natuurlijk zitten er amper 

gekleurde leerlingen.’161 

‘Vooral leerlingen met Afrikaanse roots maken er een punt van omdat zij ook meer 

geconfronteerd worden met racisme en verwijten dus ja, het is dan ook logisch dat zij 

zich daar meer aangetrokken door voelen.’162 

 

 De link met racisme en wit privilege is tijdens de bespreking van het Belgisch koloniaal 

verleden in de klas ook nooit ver weg. Volgens Saini en Begum moet dit uitgebreider worden 

opgenomen worden in het onderwijscurriculum.163 Deze studie bewijst dat het zeker aan bod 

 
159 Maarten Van Alstein, Controverse en polarisatie in de klas, 32. 
160 Respondent 5 
161 Respondent 3 
162 Respondent 6 
163 Ilke Adam e.a. ed., Migratie, gelijkheid en racisme (Brussel 2021), 106. 
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komt, vooral tijdens klasdiscussies. Sommige witte leerlingen vinden wel dat de slinger 

doorslaat. Ze weten zelf niet meer wat kan en mag gezegd worden. Zoals eerder besproken 

kwam Ceuppens tot het besluit dat een discussie moeilijk kan worden, omdat bij een 

gemeenschap het collectief geheugen niet bij alle leden gelijk loopt.164 

 

‘Maar sommige leerlingen zien niet in dat racisme en discriminatie zo straf is in België 

en die denken dat het niet bestaat.’165 

‘In sommige klassen heb je echt racisten. Maar ik laat ze allemaal hun mening zeggen.’166 

 

 Vele respondenten proberen te vertrekken vanuit een individueel verhaal om de 

discussie open te trekken. Hierin volgen ze het onderzoek van Boxtel, Grever en Klein die de 

raad geven bij het onderwijzen van een ‘moeilijke geschiedenis’ te vertrekken vanuit het 

standpunt van de onderdrukten. Dit kan zorgen voor meer betrokkenheid.167  

 

‘vaak hebben wij toch gekleurde mensen in onze klas zitten. Ik probeer voorzichtig te 

polsen naar wat hun roots zijn, maar vaak wordt dat ook niet altijd in dank afgenomen 

allemaal, dus ik probeer dat op voorhand eens te doen en ik probeer ook vaak van 

daaruit dan te vertrekken van kijk,  wil jij daar iets over vertellen, want dat is volgens mij 

al veel interessanter om te vertrekken vanuit een persoonlijk verhaal.’168  

 

 Bijna alle respondenten geven aan dat het heel moeilijk is om het onderwerp van het 

Belgisch koloniaal verleden in de klaspraktijk te sturen. Zoals Van Alstein ook al aangeeft, is 

neutraliteit een moeilijk gegeven. Leenders en Veugelers bespreken dat een leerkracht niet 

neutraal hoeft te zijn, want dat is volgens hen onmogelijk.  Alle respondenten worstelen hier 

ook mee en stellen dat volledige neutraliteit onmogelijk is. Volgens één respondent is 

neutraliteit wel een belangrijk gegeven. 

 

 
164 Bambi Ceuppens, Onze Congo?,10. 
165 Respondent 3 
166 Respondent 13 
167 Carla van Boxtel e.a. ed., Sensitive Pasts, questioning heritage, 12. 
167 Ibidem, 12. 
168 Respondent 1 
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‘Maar dat wordt mij dan soms ook kwalijk genomen. Van mevrouw, u wil geen standpunt 

innemen en dat is, denk ik, ja, maar dat was mijn job, helemaal niet om voor jullie te 

denken.’169 

‘Bij geschiedenisonderwijs is afstand belangrijk, waarbij je het verleden onderzoekt en 

als leerkracht moet je ook betrokken zijn je leerlingen en dat is nu net de moeilijkheid. 

Ook zij zeggen dat het niet gemakkelijk is, het blijft iets persoonlijk en zeer moeilijk dat 

je zelf moet leren inschatten denk ik ook.’170  

 

 De respondenten lijken het gemakkelijk te vinden om concrete voorbeelden te geven 

van controverse in de lespraktijk wanneer het Belgisch koloniaal verleden wordt behandeld. 

Zoals eerder in dit onderzoek werd aangehaald, werken de leerkrachten vaak met de actualiteit 

en dan is erfgoed niet ver weg. Ook dit kan leiden tot stevige discussies binnen de klasgroep. 

Deze bevindingen ondersteunen de theorie van Frijhoff, Ceuppens, Haug en Assmann die stelt 

dat verscheidenheid binnen onze maatschappij zal leiden tot botsingen over erfgoed.171 

 

‘Maar dan zei ik, kunnen we dan toch geen standbeeld laten staan als herinnering. Neen, 

dat wou ze allemaal weg. Dan zei ik, niet persé een heroïsch standbeeld van Leopold, 

maar een herinneringsmonument. Ja, sommige leerlingen zijn nog heel star. Ik heb het 

geprobeerd met een dialoog. Maar dat wordt dan natuurlijk wel snel een één op één 

verhaal. Dan ging ik ook verder met de anderen. Het was wel een interessant debat. 

Maar zij wou het duidelijk kwijt. Ze ging er heel extreem in. Maar ik was blij dat er in 

dezelfde klas niet iemand van het andere uiterste zat. Die leerling was gelukkig ziek, 

want dan wordt het een heel ander debat.’172 

‘Ik heb een mail ontvangen van twee leerlingen die zo redelijk verwijtend ging over de 

leerkracht geschiedenis en het geschiedenisonderwijs in het algemeen.’173 

 

 De meeste respondenten geven aan een evenwicht te zoeken tussen herinnering en de 

leerinhouden. Het blijft voor velen balanceren op een dunne koord. Het emotionele aspect mag 

van de respondenten aangeraakt worden, maar de leerinhouden blijven essentieel.  

 
169 Ibidem 
170 Respondent 11 
171 Carla van Boxtel e.a. ed., questioning heritage,12. 
171 Ibidem, 12. 
172 Respondent 13 
173 Respondent 7 
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‘Ja, in de literatuur wordt er vaak gezegd evenwicht bewaren tussen kennis en afstand 

bewaren en betrokkenheid en daarin moet je proberen een evenwicht te zoeken.’174  

‘Dat is ook logisch, als het enkel te emotioneel is, is het vaak ook te persoonlijk. Maar 

als je de emoties helemaal weglaat, dan wordt het droge materie dat voor niemand 

belang heeft. Je moet altijd een soort evenwicht vinden.’175 

 

Desondanks wordt er door de respondenten in het gesprek over controverse in de klas 

vaak de bemerking gegeven dat de opleiding aan de lerarenopleiding niet volstaat om op een 

professionele manier met deze moeilijke geschiedenis in de klas om te gaan. De meeste 

respondenten geven aan zichzelf bij te scholen of bij te lezen in deze toch wel moeilijke materie. 

Ze zijn van mening dat dit onderdeel van het lesgeven beter begeleid moet worden.  

 

‘Zijn wij klaar om te starten als leerkracht? Als je start zijn wij niet klaar als leerkracht. 

Ik heb dan nog drie jaar bacheloropleiding gedaan waarin heel veel stages zitten, en 

dan nog eens een master en dan nog voelde ik mij niet klaar. Je moet meer begeleid 

worden, vind ik. Ik voelde mij zeker niet klaar na mijn studies. Het zijn vooral die 

moeilijke punten zoals controverse in de klas. Daar word je niet op voorbereid.’176  

‘Dan voel ik mij altijd op het moment dat daar iemand met een zwarte huidskleur zit, 

weet ik van besef ik nu nog meer van ik moet hier rekening houden met een aantal 

gevoeligheden. Want die zij er, hoe dan ook. En daar zijn wij op geen enkele manier op 

voorbereid.’177 

 

 

7.3.3. Conclusie leerlingen 

 

 

In deze tweede horizontale analyse staan de leerlingen centraal. Geconcludeerd kan worden dat 

het onderwerp van het Belgisch koloniaal verleden in de klas leeft. Doordat het thema actueel 
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is, ligt het heel gevoelig bij leerlingen met Afrikaanse roots. Dit zorgt voor moeilijke discussies in 

de klas. De respondenten getuigen dat ze niet altijd voorbereid zijn om het lesverloop in goede 

banen te leiden. De meeste leerkrachten vinden het belangrijk om een evenwicht te bewaren 

tussen deze emotie en de vakinhouden. Desondanks laten ze de emotie toe en proberen ze waar 

het kan te vertrekken vanuit het verhaal van de leerlingen die affiniteit hebben met het koloniaal 

verleden.  
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Conclusie 

 

Ik ging gedurende dit onderzoek op zoek naar een antwoord op de volgende hoofdvraag: wat 

zijn de uitdagingen van leerkrachten geschiedenis bij het lesgeven over het Belgisch koloniaal 

verleden in het huidig Vlaams geschiedenisonderwijs? Om deze vraag te beantwoorden, werden 

drie deelvragen gesteld: Wat zijn de kaders waarbinnen leerkrachten geschiedenis lesgeven over 

het Belgisch koloniaal verleden? Hoe reflecteren leerkrachten geschiedenis op hun eigen rol bij 

het lesgeven over het Belgisch koloniaal verleden? Hoe reflecteren leerkrachten geschiedenis 

op de interactie met leerlingen tijdens het lesgeven over het Belgisch koloniaal verleden? In dit 

laatste deel komt de onderzoeker tot een samenvattend antwoord op deze vragen.  

Weliswaar moet ook vermeld worden dat het kwalitatief onderzoek een beroep deed 

op vijftien leerkrachten geschiedenis van de derde graad. Het onderzoek resulteerde in enkele 

interessante besluiten. Desondanks moet dit kritisch benaderd worden. Dit is een mooi aantal, 

maar het gaat allemaal om bereidwillige en dus waarschijnlijk ook gemotiveerde leerkrachten. 

Dit onderzoek heeft dan ook niet als einddoel om tot sluitende conclusies te komen.  

 Ten eerste is het duidelijk dat alle leerkrachten aan de slag gaan met het Belgisch 

koloniaal verleden. Waar het een vijftal jaren geleden nog niet volledig was doorgedrongen, 

neemt het nu een belangrijke plaats in. Volgens de meeste leerkrachten is dit waarschijnlijk wel 

het gevolg van de toegenomen maatschappelijke interesse voor deze moeilijke geschiedenis. 

Het is overal aanwezig in de actualiteit. Wansink beschrijft dat moeilijke geschiedenis wordt 

vermeden door leerkrachten.178 Uit dit onderzoek blijkt dat alle respondenten het koloniale 

verleden opnemen in hun programma en de controverse ook niet uit de weg gaan. Net zoals Ed 

Jonker zien de leerkrachten Geschiedenis een spanningsveld tussen een academische, zakelijke 

benadering en een meer emotionele en bewogen benadering van het verleden.179 De meeste 

respondenten geven aan op zoek te gaan naar een balans tussen beide werkwijzen. 

 Emotie is dus nooit ver weg tijdens de lessen over het Belgisch koloniaal verleden. Vooral 

leerlingen met Afrikaanse roots voelen zich aangesproken door dit thema en tonen hun 

gevoelens duidelijk aan de klasgroep. De link tussen het koloniaal verleden en racisme wordt 

door deze leerlingen tijdens de lessen vaak opgemerkt. Dit sluit volledig aan bij de theorie van 

Tsafir Goldberg die spreekt over de sterke emotionele of ethische reacties die leerlingen kunnen 

 
178 Bjorn Wansink en Beatrice de Graaf, ‘Terrorisme bespreken in de klas’, 40. 
179 Ed Jonker, Ordentelijke geschiedenis, 12. 
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vertonen.180 Ook de theorie van Goldberg en Frijfoff dat er zelfs trauma kan ontstaan door in 

contact te komen met een moeilijke geschiedenis, wordt meermaals bevestigd door de 

respondenten.181 Er is ook een groot deel van de leerlingen dat er onverschillig onder blijft. Bij 

de witte leerlingen horen leerkrachten eveneens signalen van onbegrip. Van collectieve schuld 

omdat hun land minderheden tot slachtoffer maakte, beschreven door Goldberg, is vaak geen 

sprake.182 De aanpak bij gemengde klassen is duidelijk anders dan bij de witte klassen. 

Leerkrachten zijn hier meer op hun hoede en wikken en wegen hun woorden. De meeste 

leerkrachten proberen hier te vertrekken vanuit het verhaal van de leerlingen met Afrikaanse 

roots. Dit alles kan leiden tot pittige discussies. De leerkrachten vertrekken voor een benadering 

van het verleden vanuit meerdere perspectieven, net zoals aangegeven wordt door Van Boxtel, 

Grever en Klein.183 Desondanks kan in een volledig witte klas de twist ook hoog oplopen. Vele 

leerlingen voelen zich niet verantwoordelijk voor de wantoestanden van Belgisch Congo en 

reageren geïrriteerd op de vernieuwde aandacht op dit onderwerp. 

Vervolgens geven de leerkrachten aan niet voorbereid te zijn op deze moeilijke 

discussies in de klas. Nergens in de opleiding worden ze klaargestoomd om met deze moeilijke 

geschiedenis om te gaan. Ook bij de inhoudelijke opleiding lijken er nog lacunes te zijn. Het 

laatste decennium zijn de middelbare scholen en de universiteiten aan een inhaalbeweging 

bezig, maar zelfs jonge leerkrachten starten nog vaak zonder achtergrondkennis van het Belgisch 

koloniaal verleden. Volgens Goldberg is het nochtans cruciaal om bij een moeilijke geschiedenis 

over recente academische kennis te beschikken.184 Wanneer specifiek gekozen wordt voor de 

educatieve master, is er al meer ruimte voor het Belgisch koloniaal verleden.  

 Vanwege deze hiaten gaan leerkrachten zelf op zoek naar achtergrondinformatie, zowel 

over het omgaan met een moeilijke geschiedenis, als over vakinhoudelijke kennis. In verband 

met dit laatste lijkt de zoektocht naar bronnenmateriaal niet eenvoudig. Alle leerkrachten gaan 

individueel op zoek naar geschikte bronnen. Vooral de bronnen vanuit het standpunt van de 

Congolezen zijn lastig te vinden. Toevallig botst een leerkracht, door bijvoorbeeld een 

bijscholing, op iets interessants. Dit kan dan gedeeld worden met de vakgroep. Echter, een 

overkoepelend orgaan waar deze bronnen kunnen worden opgeslagen lijkt geen overbodige 

 
180 Tsafrir Goldberg, ‘Delving into Difficulty’, 130. 
181 Ibidem, 130. 
Willem Frijhoff, ‘Traumatische herinnering’, 11-12. 
182 Tsafrir Goldberg, ‘Delving into Difficulty’, 130-131. 
183 Carla van Boxtel e.a. ed., Sensitive Pasts, questioning heritage,19. 
184 Tsafrir Goldberg, ‘Delving into Difficulty’, 135. 
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luxe. Daarbij bieden de handboeken geschiedenis hierin geen ondersteuning. Ze zijn nog steeds 

ontoereikend en de meeste leerkrachten moeten aanvullend materiaal zoeken om de hele 

context van het Belgisch koloniaal verleden duidelijk te maken. Ze vertrekken vaak vanuit de 

actualiteit. 

 Omwille van de controverse rond dit thema en het feit dat geschiedenis onderwijs het 

brandpunt is van de omgang met het verleden krijgt de leerkracht geschiedenis een vierdubbele 

opdracht: die van opvoeder, pedagoog, psycholoog en docent. De leerkrachten voelen zich 

overvraagd en voelen de druk dat heel wat maatschappelijke problemen, in dit geval de 

gebrekkige kennis van het koloniaal verleden, moeten worden opgelost door de lessen 

geschiedenis. Ook de uitgebreide eindtermen waar steeds meer gevraagd wordt van de 

geschiedenisleerkracht, worden vaak vernoemd. Het feit dat dit allemaal moet gebeuren binnen 

slechts twee lesuren per week maakt dit zeer moeilijk. De leerkrachten die lesgeven in het TSO 

vinden het al helemaal een onmogelijke opdracht en kunnen amper tijd besteden aan het 

Belgisch koloniaal verleden.  

 Eveneens is het belangrijk om stil te staan bij de betrokkenheid van de leerkrachten zelf 

bij dit Belgisch koloniaal verleden. Alle leerkrachten zijn wit en hebben daarom geen directe link 

met deze moeilijke geschiedenis. Desondanks beseffen ze allemaal dat het  heel belangrijk is om 

dit verleden over te brengen op de leerlingen. Sommige leerkrachten integreerden het Belgisch 

koloniaal verleden onmiddellijk bij de start van hun schoolloopbaan, maar geven aan hier nu 

nog uitgebreider mee aan de slag te gaan. Andere leerkrachten geven aan zich meer bewust te 

zijn van het belang van dit onderwerp onder invloed van de hernieuwde aandacht, 

bewustwording en veranderingen binnen deze maatschappij over het koloniaal verleden.  

 Dit onderzoek kan op vele manieren uitgebreid worden. Dit werk richt zich op het 

Vlaams onderwijs. Hoe gaan leerkrachten geschiedenis om met het Belgisch koloniaal verleden 

in Wallonië? Kampen ze met dezelfde uitdagingen? Wat zijn de verschillen? Ook een onderzoek 

naar de opleidingen geschiedenis in het hoger onderwijs kunnen belicht worden. Als eerste 

vanuit het standpunt van de studenten, maar ook het perspectief van de docenten lijkt zeer 

interessant. 

Afsluitend kan geconcludeerd worden dat de huidige herinnering van het koloniaal 

verleden nog heel moeilijk en gevoelig ligt. Het trauma bij leerlingen met Afrikaanse roots is nog 

niet verwerkt. Velen zijn kwaad en willen meer actie omtrent de wantoestanden van het 

verleden. De meeste witte leerlingen willen niet geconfronteerd worden met deze herinnering 

en willen ze eerder wegduwen. De leerkrachten kiezen ervoor om de herinnering levend te 
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houden en de leerlingen wegwijs te maken in deze moeilijke geschiedenis. Ze proberen hierin 

een goede balans te vinden tussen feiten en emoties. Uit dit onderzoek is gebleken dat de rol 

van leerkrachten geschiedenis bij de herinnering van het Belgisch koloniaal verleden heel 

belangrijk is. Deze studie heeft bijgedragen aan het verwerven van een beter inzicht in de 

moeilijke geschiedenis van dit verleden in het klaslokaal.  
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Samenvatting 

 

Vele scholen zijn op dit moment een mengelmoes van verschillende culturen. Door de 

toenemende interesse, maar ook controverse, rond het Belgische koloniale verleden is het 

belangrijk om de rol van de leerkracht Geschiedenis in het Vlaams secundair onderwijs te 

onderzoeken bij de vormgeving van het Belgisch koloniaal verleden en de moeilijkheden die 

hiermee gepaard gaan. Daarom staat in dit onderzoek de volgende hoofdvraag centraal: wat zijn 

de uitdagingen van leerkrachten Geschiedenis bij het lesgeven over het Belgisch koloniaal 

verleden in het huidig Vlaams geschiedenisonderwijs?  

 Het is een kwalitatief onderzoek waar aan de hand van vijftien interviews met 

leerkrachten Geschiedenis op zoek is gegaan naar het antwoord op de hoofdvraag. Daarna werd 

een verticale en horizontale analyse van de interviews gemaakt. De verticale analyse heeft als 

resultaat een synthesetekst op te stellen, de horizontale analyse om op het spoor te komen van 

gelijkenissen en verschillen. Om deze analyses nog grondiger te voeren, is gebruik gemaakt van 

het computerprogramma Nvivo. 

 De bevraagde leerkrachten Geschiedenis gaan allemaal met deze moeilijke geschiedenis 

aan de slag. Ze vinden het Belgisch koloniaal verleden een belangrijk thema om bespreekbaar 

te maken in de klas. Alle leerkrachten stellen dat het een uitdaging is om een evenwicht te 

vinden tussen herinneren en de inhoud van het Belgisch koloniaal verleden. Ze geven allen aan 

dat deze moeilijke geschiedenis van het Belgisch koloniaal verleden kan leiden tot controverse 

in de klas. Vooral leerlingen met Afrikaanse roots voelen zich aangesproken door dit thema en 

tonen hun gevoelens duidelijk aan de klasgroep. De link tussen het koloniaal verleden en racisme 

wordt door deze leerlingen tijdens de lessen vaak opgemerkt. Er is ook een groot deel van de 

leerlingen die er onverschillig onder blijft. Bij de witte leerlingen horen leerkrachten eveneens 

signalen van onbegrip. De meerderheid van de leerkrachten voelt zich niet voorbereid om deze 

discussies op een juiste manier te begeleiden. Ze beschrijven hiaten in hun opleiding in verband 

met de inhoud over het Belgisch koloniaal verleden, alsook over het klasmanagement in verband 

met emotionele thema’s.  Desondanks, gaan ze deze uitdagingen niet uit de weg en vinden ze 

het deel ‘herinneren’ een zinvolle bijdrage aan het lesgebeuren. De leerkrachten geven aan te 

weinig lestijd te krijgen om deze moeilijke geschiedenis op een correcte manier te behandelen. 

Daarenboven krijgt de leerkracht geschiedenis een vierdubbele opdracht: die van opvoeder, 

pedagoog, psycholoog en docent. De leerkrachten voelen zich overvraagd en voelen de druk dat 
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heel wat maatschappelijke problemen, in dit geval de gebrekkige kennis van het koloniaal 

verleden, moeten worden opgelost door de lessen geschiedenis.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 

Vragenlijst interviews 

-Werk je met een handboek?  

-Ga je bij de invoering van de nieuwe leerplannen gebruik maken van een handboek? 

-Kwam je in contact met het Belgisch koloniaal verleden in de secundaire school? 

-Kwam je in contact met het Belgisch koloniaal verleden in je hogere studies? 

-In het huidige leerplan moeten de grote ontwikkelingslijnen van de westerse geschiedenis 

bestudeerd worden en 1 niet-westerse casus. Maak je de keuze voor Belgisch Congo? Waarom 

wel? Waarom niet? 

-Heb je al gewerkt rond herinneringseducatie? 

-Vind je het Belgisch koloniaal verleden een geschikt onderwerp om in te zetten als 

herinneringeseducatie? 

-Is er controverse in de klas rond dit thema? 

-Denk je dat je kan bijdragen aan een groter bewustzijn van de leerlingen over ongelijkheid en 

racisme door les te geven over het Belgisch koloniaal verleden? 

-Heb je de indruk dat je genoeg achtergrond hebt meegekregen in de opleiding om de 

controverse hierrond te bespreken? 

-Wat heb je extra nodig? 

-Heb je aandacht voor het systeem van apartheid dat toen van kracht was? 

-Gebruik je bronnen vanuit het standpunt van de Congolezen? Waarom wel? Waarom niet? 

-Is er een evolutie waar te nemen in de beeldvorming van de leerlingen in verband met het 

Belgisch koloniaal verleden? 

-In de nieuwe leerplannen gaat er veel aandacht naar de collectieve herinnering. Vind je dat het 

onderwerp ‘Belgisch koloniaal verleden’ hier een rol kan spelen?  

-Leg je de link tussen de aanwezigheid van Congolezen in België en ons koloniaal verleden? 

-Leg je een link tussen de actualiteit en het Belgisch koloniaal verleden? 

-Heb je het over ‘wit privilege’ tijdens de lessen over het Belgisch koloniaal verleden? 

-Leg je een link tussen het kolonialisme en de voortdurende ongelijke machtsverhoudingen? 

-Denk je dat er onder invloed van onder andere ‘Black lives matter’ een nieuwe interesse is 

gekomen voor het Belgisch koloniaal verleden?  
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-De nieuwe eindtermen, die voor het vijfde middelbaar zullen ingaan in 2023 hebben ervoor 

gezorgd dat je het Belgisch koloniaal verleden niet kan omzeilen. Zal dit voldoende zijn om de 

algemene kennis over het Belgisch koloniaal verleden bij te schaven? 

-Op welke manier kunnen we erover waken dat het onderwerp niet te emotioneel wordt en dat 

de nadruk komt te liggen op ‘moreel oordelen’? 

-Is de aanpak van de gebrekkige kennis over het Belgisch koloniaal verleden enkel een taak van 

het onderwijs? 

-Ken je het historisch dossier aangeboden door het Bellevue museum? 

-Ken je de lessenreeks aangeboden door KULeuven? 

‘Een historicus die alleen history geldig acht, begrijpt niet hoe de samenleving 

functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van memory vaart, mist het 

proces dat memory structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te nemen.’185 

-Hoe beoordeel je deze uitspraak van Willem Frijhoff?  

-Op welke manier kun je als geschiedenisleerkracht dit moeilijke evenwicht bewaken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
185 Willem Frijhoff, Religie en de mist van de geschiedenis Hoe behoefte aan herinnering onze cultuur 
transformeert Rede gehouden vanwege een gasthoogleraarschap aan de Faculteit der Letteren van de 
Radboud Universiteit Nijmegen op 11 september 2009, 8. 
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Bijlage 2 

Transcripten Interviews 

Nele Huys 

Leerkracht geschiedenis 3de graad ASO en TSO 

Óscar Romerocollege Dendermonde 

Geboortejaar: 1978 

 

Interviewer: Werk je met een handboek? 

Nele: In de richtingen met één uur geschiedenis per week  is dat een invulwerkboek en in de 

richtingen met twee uur geschiedenis is dat een handboek aangevuld met eigen notities. 

Interviewer: Ga je bij de invoering van de nieuwe leerplannen, en dat zal dan voor het jaar 2023 

zijn ook gebruik maken van handboeken? 

Nele: Binnen onze vakgroep is dat vaak de gewoonte om te werken met een handboek, omdat 

de basis dan hetzelfde is voor alle klassen. Maar daar is dan zeker als het een handboek alleen 

is ruimte om eigen accenten te leggen, dus in dat opzicht wordt er vanuit onze vakgroep wel 

gezegd van: ja, we opteren meestal wel voor een handboek aangevuld dan met zijn eigen 

notities en  cursussen. Voor de richtingen met slechts één uur per week vind ik persoonlijk zo 

een invulboek gemakkelijk, omdat je niet veel tijd verliest met het noteren. Want laat ons eerlijk 

zijn,  één uur per week is eigenlijk heel weinig. 

Interviewer: Inderdaad, één uur geschiedenis is niet te vergelijken met de leerlingen  die twee 

uur krijgen per week. 

Nele: Ja. 

Interviewer: Kwam je in contact met het Belgisch koloniaal verleden in de secundaire school? 

Nele: Toen we zelf op school zaten, ik kan me niet 100 procent goed meer herinneren, maar ik 

denk wel dat wij daar iets rond gedaan hebben, maar ik vrees dat het dan toch nog niet zo een 

genuanceerd  beeld is zoals  wij nu vandaag proberen mee te geven aan onze leerlingen. Ik denk 

niet dat wij daar heel uitgebreid of heel genuanceerd rond gewerkt hebben. 

Interviewer:  Kwam je in contact met de Belgische koloniale verleden in je hogere studies? 

Nele: Ja, dat zal er wel aan bod gekomen zijn, maar het heeft toch ook niet zo een hele sterke 

indruk nagelaten . Ofwel was het iets dat mij niet interesseerde op dat moment, ofwel was er 

toch iets wat daar niet echt zo vaak aan bod kwamen toen wij studeerden. 
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Interviewer: In het leerplan geschiedenis moeten de grote lijnen uit de westerse geschiedenis 

bestudeerd worden en één niet-westerse casus. Maak jij de keuze voor Belgisch Congo? 

Nele: Ja, in de vijfdes proberen wij toch wel rond Belgisch Congo iets te doen. Er zijn ook zo een 

aantal door onze vakgroep bronnenonderzoeken uitgewerkt die wel goed zijn. We hebben in 

ons publiek leerlingen zitten die van Congo afkomstig zijn, of Congolese roots hebben en die 

hechten daar toch wel aan. Anderzijds vind ik het ook heel vaak een heel gevoelig onderwerp, 

want je moet altijd uw woorden wikken en wegen en je krijgt direct veel tegenwind.  Terwijl ik 

denk dat ik mijzelf nog nooit heb kunnen betrappen op enige vorm van racisme of wat dan ook, 

maar dat ligt zo gevoelig. 

Interviewer: Heb je de indruk dat er op school, dat daar ook door de vakgroep nu toch meer de 

nadruk wordt gelegd op Congo of  is dat al heel lang bezig, of is dat eerder iets recent? 

Nele: Goh ik, ja, ik heb de indruk dat daar recent toch nog wel veel meer rond beweegt en 

daarom hebben we voor de vijfdes beslist van we willen echt zo een bronnenonderzoek 

uitwerken rond Congo, wat  wel heel goed was. Ik heb de indruk dat het steeds belangrijker 

wordt omdat het ook wel regelmatig in de actualiteit staat. Ook de BLM  beweging speelt daar 

volgens mij ook wel een rol in, maar ik blijf het als leerkracht herhalen, ik vind het toch wel een 

heel gevoelig topic. Ook doordat het issue over de standbeelden die in ons  straatbeeld staan, 

blijven verdwijnen en er zijn ook heel uitgesproken meningen. Mensen die er heel uitgesproken 

voor zijn, van waarom zou dat dan weg moeten? En dan leerlingen die  dat bijna 

ongeloofwaardig vinden dat zoiets nog kan. Maar ik mis zo dikwijls de nuance, een beetje in het 

debat en ja dat er tussen. Ik vind het bij ons leerlingen vaak ofwel extreem voor ofwel extreem 

tegen en ik probeer dan zelf zo die nuance er wat in te brengen. 

Interviewer: Heb je al gewerkt rond herinneringseducatie? 

Nele: Ja, maar als wij dan een herinneringseducatie zeggen, dan ligt dat vooral naar WOII meer 

gericht. Ja, die dingen maar bijvoorbeeld het is nu niet direct herinneringseducatie, maar ik 

herinner me vorig jaar hebben we, eigenlijk was het in het kader van een internationaal project, 

en dan hebben we bijvoorbeeld leerlingen grootouders laten interviewen ofwel mensen boven 

de 60 bijvoorbeeld, we hadden er een beetje een leeftijdsgrens opgeplakt  om daar naar 

bepaalde dingen, toen ging het wel over gender bijvoorbeeld, maar zo een oefening, die is wel 

ongelooflijk interessant. Maar jammer genoeg vind ik dan ook weer dat we daar weer de tijd 

ontbreken om dat deftig uit te werken, om daar iets knap van te maken. Ik kan me voorstellen: 

als je nog maar drie of vier uur per week hebt, dan heb je eens tijd om daar twee weken of over 
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een week en een half grondig voor te bereiden en dan ja en op pad te sturen. Maar bij ons moet 

het altijd zo rap rap en dat is soms wel frustrerend. 

Interviewer: Zou je het Belgisch koloniaal verleden ook geschikt vinden als 

herinneringseducatie? 

Nele: Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik denk dat dat zeker in aanmerking 

moeten komen, dat het eigenlijk wel een keer een andere en originele insteek is. Ja, waar, waar. 

Maar ja, als we dan kijken naar WOII, daar bestaat ook zo een massa over en dat is dan weer 

een lacune of misschien kennen we het niet genoeg, dat koloniaal verleden en  ja is dat dan ook 

weer bij ons misschien nog minder bekend. WOII daar werden wij zelf, als student, als leerling 

al volop in ondergedompeld maar dat koloniaal verleden, daar zitten we toch nog altijd met een 

lacune denk ik. 

Interviewer: Eigenlijk heb je het al voor een stuk beantwoord, maar is er in de klas nog 

controverse rond dit thema? 

Nele: Ik vind van wel. Ik vind dat ik daar heel erg mijn woorden, dat niet in elke klas, maar in 

sommige klassen moet ik daar heel erg mijn woorden wikken, ik begin soms te vertellen over 

Leopold II en die arme kindjes maar werken en als ze hun werk niet goed deden, dan kregen ze 

zweepslagen. Maar ik probeer dat dan zo een beetje ludiek te brengen van hen te zeggen: van 

allee mannekes dat is echt niet oké, de manier waarop dat het gebeurde maar dan krijg ik soms 

al direct commentaar. Alsof ik dat dan goed zou keuren, gewoon doordat ik het zo probeer aan 

de te brengen. Dus ja, het is soms heel moeilijk om te doen. 

Interviewer: Vind je dat wij als leerkrachten geschiedenis daar allemaal genoeg zijn voor 

opgeleid? Niet alleen om de leerinhoud over te brengen, maar ook om die controverse en die 

gevoeligheden allemaal op te vangen? 

Nele: Ik vind dat persoonlijk heel moeilijk. Ik probeer dat altijd, maar soms blok ik dat gewoon 

af. Ik vind dat er ook weinig goodwill is soms van de andere kant om open te staan voor een 

zekere nuance. Dan denk ik van ja, nu blok ik hier gewoon efkes af, want  we gaan er toch niet 

op een constructieve manier uit geraken. En natuurlijk, de vraag is: is dat dan de oplossing? Ik 

denk het ook niet. Ondersteuning zou daar inderdaad wel aangewezen zijn. 

Interviewer: Denk je dat je kan bijdragen aan een groter bewustzijn van de leerlingen over 

ongelijkheid en racisme, white privilige door  les te geven over het koloniaal verleden? 

Nele: Ik denk dat wel. Wil je de vraag nog eens herhalen? 

Interviewer: Ik heb  allerlei documenten gevonden van bijvoorbeeld de VN waar gesproken 

wordt over het feit dat het gebrek aan koloniale kennis bijdraagt tot racisme in de samenleving. 
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Denk je, moesten we er toch nog iets meer aandacht aan besteden dat het inderdaad zou 

kunnen helpen voor de bewustwording van white privilige en racisme?  

Nele: Ja, maar misschien niet zozeer dan racisme maar het is wel een feit dat we heel 

eurocentrisch les geven. In onze geschiedenis focussen we eigenlijk en vertrekken we eigenlijk 

vanuit onze eigen gebieden of toch heel vaak. We proberen dat soms wel een beetje te 

doorbreken, maar het is wel een feit dat wij gewoon onze eurocentrische bril, misschien zelfs 

onze witte bril heel vaak op hebben om het te bekijken en ik denkt dat iedereen van mijn 

collega’s, ik  kan er geen opnoemen die dat niet proberen. Wij proberen wel zoveel mogelijk 

nuance en objectiviteit en ook wel aandacht voor andere dingen daarin te stoppen, maar ik vrees 

dat we daar soms toch nog in tekortschieten zonder dat we het beseffen. Want ik zou zo 

niemand van mijn collega’s verdenken die daar bewust een gekleurd, alleen niet gekleurd beeld 

geeft. Want zo te zeggen, maar ik denk dat doordat wij zelf ook zo zijn opgevoed en opgeleid. 

Tijdens mijn opleiding, dat dateert van meer dan 20 jaar geleden, toen bewoog er ook nog niet 

zo veel rond het thema.  

Interviewer: Hebben we dan genoeg achtergrond meegekregen in de opleiding om daarmee om 

te gaan? 

Nele: Nee, er zijn nog wel lacunes en wat daarin een interessante insteek kan zijn voor 

bijscholing en inderdaad voor extra materiaal ons aan te reiken. Ik denk dat daar wel nood aan 

is, want ik voel me soms ook niet de grote expert, op dat vlak om altijd volop op de juiste manier, 

niet dat het een tegenaanval is, maar toch om te kunnen counteren. 

Interviewer: Heb je aandacht voor het systeem van apartheid dat toen van kracht was? 

Nele: Goh ja, dat komt wel eens ter sprake, maar eigenlijk ook weinig en ja, Belgisch Congo, dan 

laat ons zeggen, en ik ga nu even voor de TSO richtingen spreken, want daar heb ik maar één 

uur en dat gaat dan over twee lesjes waar je Congo behandelt en je vertelt daar wel over de 

ongelijke behandeling, enzovoort en je vergelijkt dat in de zesdes daar komt dat ook nog eens 

aan bod. Een stukje over de dekolonisatie daar behandel je ook nog wel iets, maar dat is zo 

beperkt  in tijd dat je daar eigenlijk niet diep kan op ingaan. 

Interviewer: Gebruik je bronnen vanuit het standpunt van de Congolezen? 

Nele: Weinig. Je hebt wel zo bronnen van missionarissen die proberen ja toch, of die toch wel 

brieven schrijven van wat hier allemaal gebeurt. Dus die komen wel aan bod. Maar vanuit de 

Congolezen zelf, denk ik niet dat het aan bod komt. Maar ik kan me ook niet herinneren dat ik 

er ooit al tegengekomen ben. 
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Interviewer: Ik denk dat je nu ongeveer 20 jaar les geeft. Is er een evolutie waar te nemen in de 

beeldvorming bij de leerlingen zelf in verband met dat Belgisch koloniaal verleden? 

Nele: Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat het nu veel meer leeft en dat daar zo wat controverse rond 

is en dat die controverse ook opgezocht wordt door bepaalde leerlingen, die echt bewust daar 

naartoe werken en die proberen om van jou ook uitspraken en standpunten los te peuteren. 

Terwijl ik vind dat het niet mijn taak is om mijn standpunten te verduidelijken. Ik probeer hen te 

wapenen en zoveel mogelijk elementen mee te geven om zelf een standpunt te vormen. Maar 

dat wordt mij dan soms ook kwalijk genomen. Van mevrouw, u wil geen standpunt innemen en 

dat is, denk ik, ja, maar dat was mijn job, helemaal niet om voor jullie te denken, maar dan lijkt 

het alsof dat je niet wil meegaan in hun verhaal. Dus ik vind dat moeilijk en dan zeker de laatste 

twee jaar,  want ik heb niet de indruk dat het daarvoor niet erg speelde. 

Interviewer: In de nieuwe leerplannen gaat veel aandacht naar de collectieve herinnering, vind 

je dat het Belgisch kolonialisme hier een rol kan spelen? 

Nele: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het een mooi voorbeeld is van hoe ook mijn beeldvorming 

door de jaren heen wordt aangepast. Ja, ik bedoel als ik aan mijn ouders iets zou vragen omtrent 

Congo, die hebben zeker nog geleerd van oh klein België had daar zo een  groot land dat we 

kunnen veroveren hebben, enzovoort en daar zal wel eens iets gebeurt zijn dat niet ok was. Ik 

denk dat we daar wel al een lange weg afgelegd hebben. Maar ik denk dat er toch ook nog wel 

een beetje werk voor de boeg is om ons als leerkracht iets gewapender in de strijd te gooien.  

Interviewer: Leg je de link tussen de aanwezigheid van Congolezen in België  en ons koloniaal 

verleden? 

Nele: Ja, ik probeer ook, want vaak hebben wij toch  gekleurde mensen in onze klas zitten. Ik 

probeer voorzichtig te polsen naar wat hun roots zijn, maar vaak wordt dat ook niet  altijd in 

dank afgenomen allemaal, dus ik probeer dat op voorhand eens te doen en ik probeer ook vaak 

van daaruit dan te vertrekken van kijk,  wil jij daar iets over vertellen, want dat is volgens mij al 

veel interessanter om  te vertrekken vanuit een persoonlijk verhaal. Ik ga dat dan ook doen bij 

bijvoorbeeld Rwandezen waarvan we ook een paar leerlingen hebben, maar dan, ja, wanner je 

dan verwijst naar Hutu’s en Tutsi’s  oorlog en conflict daar. Ik vind dat persoonlijk altijd een 

meerwaarde, als je daar op die manier kan en als je daar efkes, een persoonlijke getuigenissen 

kort kan bij betrekken. Maar dat ligt ook soms wel heel gevoelig. 

Interviewer: Leg je een link tussen de actualiteit en bijvoorbeeld het feit dat de voortdurend  

ongelijke machtsverhoudingen, waar toch wel experts ook van spreken? 

Nele: Je bedoelt dan met ons koloniaal verleden, die link? 
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Interviewer: Ja,  die link. 

Nele: Ja, maar ik vind dat ik ga dan ook, ja, maar dat is dan niet het Belgische koloniale verleden. 

Maar ik denk dat je daar dan, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar de problemen soms 

toch wel veel harder escaleren dan hier dat je dan inderdaad gaat kijken van: ja, hoe komt het 

nu dat die zwarte bevolking daar zo massaal woont? En dan ja, maar ik vind het soms makkelijker 

om daarover dingen te vertellen, omdat je dat dan van op afstand kan doen en omdat er dan 

niemand is die daar heel nauw bij betrokken is of die dan vindt van oei, daar kiest ze haar 

woorden niet juist of wat dan ook, ik heb de indruk dat door die afstand, dat dan makkelijker is 

om een verhaal daarover te kunnen  maken en doen.  En ik denk soms dat ik het daardoor 

misschien sneller daarover zal hebben dan over Congo.  

Interviewer: Denk je en dat heb je eigenlijk al aangekaart, dat er onder de invloed van onder 

andere BLM een nieuwe interesse is gekomen voor het koloniale verleden? 

Nele: Ja, ik vind dat ik dat heel sterk opmerk en dat het heel sterk leeft. Het is heel hevig geweest 

en nu is het zo precies wel een beetje aan het afzwakken zo, maar ik verwacht daar nog wel zo 

opstootjes. 

Interviewer: De nieuwe eindtermen die voor het middelbaar zullen ingaan in 2023 zorgen ervoor 

dat je het Belgisch koloniaal verleden niet meer kan omzeilen.  Zal dit  voldoende zijn om de 

algemene kennis over het Belgisch koloniaal verleden bij te schaven? 

Nele: Goh ik denk dat dat toch wel een mooie start is als het expliciet vermeld wordt. Ik denk 

dat wel, we zijn er al mee bezig. Het is een tendens dat nu bezig is en waar we niet kunnen naast 

kijken. En ik denk dat we toch moeten proberen om daar een genuanceerd beeld over te geven. 

Maar over hoe gevoelig het ligt, ik denk nu net aan een voorbeeld dat ik  net in de klas gehad 

heb.  Ik heb daar meisjes zitten, Congolese Rwandese roots, die heel sterk begaan zijn, ook met 

dat kolonieverhaal.  En ik in de laatste les van de vijfdes: we moeten nog kort efkes iets zeggen 

over de vrede van Versailles want we beginnen volgend jaar daar terug mee, één of andere 

oorzaken van WOII en ik begin te vertellen en ik zeg van: ja, dat congres komt samen, maar 

eigenlijk is dat niet zo goed gekozen want Duitsland mag niet aanwezig zijn en Rusland doordat 

ze in 1917 gestopt zijn ook en de kolonies zijn ook niet uitgenodigd. Dus ik geef dat aan als dat 

is eigenlijk niet oké en dat ze dat zo doen. En ik kreeg onmiddellijk de reactie van iemand, maar 

mevrouw, die kolonies kunnen daar toch niet aan doen. Is dat dan hun fout? Ze gaan ook echt 

in de aanval. Ik denk, zeg maar neen, dat is helemaal niet wat ik wil zeggen. Ik zeg juist waarom, 

dat het niet goed is.  Ze moeten komen vechten voor hun moederland maar als er dan 

onderhandeld wordt over vrede, dan zijn ze niet meer van tel. Dat is wat ik als boodschap wil 
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meegeven. maar gewoon dat woord kolonie staat daar en alle alarmbellen gaan blijkbaar af en 

ze voelen zich direct aangevallen.  Ik denk dat dit het moeilijke is. Ik wil een discussie voeren, 

graag zelfs, maar ik wil die graag sereen voeren. Ik heb de indruk dat dat bij sommigen op dit 

moment niet kan. 

Interviewer: Op welke manier kunnen we erover waken dat het onderwerp niet te emotioneel 

wordt en dat de nadruk komt te liggen op moreel oordelen?  

Nele: Ja, ja, op welke manier? Dat is een hele uitdaging en ik wil me zelfs niet de grote expert 

noemen om daar echt op te antwoorden. Maar ik denk dat dit een hele interessante 

denkoefening is. Dat is ook een denkoefening die volgens mij niet iemand alleen kan. Een 

pasklaar antwoord is er niet, dat is iets dat een beetje een organisch moet groeien. 

En er moet ook goodwill zijn van vele partijen om met een meer open blik naar het onderwerp 

te kijken en ja, maar dat hebben we over nog onderwerpen, je hebt ook extremisme soms in uw 

klassen dat je soms, ja, bijna totaal gechoqueerd uit een klas buiten komt over ja, over hoe er 

met populistische slogans en dergelijke meer gegooid wordt. En wat kun je dan doen als 

leerkracht? Je kan gewoon proberen te counteren, proberen rustig om met feiten en dergelijke 

meer dingen aan te tonen. Maar ik maak me ook geen illusies dat ik met mijn één uurtje per 

week ineens het denkbeeld dat bij velen al van thuis uit grondig fout zit, zomaar te gaan 

veranderen. 

Interviewer: Is de aanpak van de gebrekkige kennis over het Belgisch koloniaal verleden enkel 

de taak van het onderwijs? 

Nele: Dit is een beetje bij elke lacune die in onze maatschappij wordt vastgesteld, moet het 

onderwijs oplossen. Ik wil daar heel luid en duidelijk neen zeggen, ik denk dat media daar 

bijvoorbeeld een veel grotere rol kunnen spelen dan dat wij dat doen, maar die houden zich 

daar toch ook vaak wel op de vlakte, hoewel dat daar toch ook wel ja de laatste tijd een aantal 

bijvoorbeeld documentaires of beeldmateriaal is, nu wel te vinden is en een genuanceerd beeld 

geeft. Maar dan bijvoorbeeld als je kijkt naar het afrikamuseum in Tervuren goh dan vind ik het 

zo ook een beetje een gemiste kans bijvoorbeeld dan om daar ons koloniale verleden op een 

andere manier te brengen. Ze proberen het wel, maar ik vind dat ze daar toch een beetje de 

mist ingaan, het is heel eenzijdig, het is een mooie poging, laat het ons zo zeggen, maar ik vind 

het bij een poging gebleven. 

Interviewer: Ken je het historisch dossier aangeboden door het Bellevue museum en de 

lessenreeks van de KULeuven? 
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Nele: Nee, niet direct. 

Interviewer: Een echte aanrader 

Nele: Oké, kan je het eens doorsturen? 

Interviewer: Natuurlijk. Hoe beoordeel je volgende uitspraak van Willem Frijhoff: 

‘Een historicus die alleen history geldig acht, begrijpt niet hoe de samenleving 

functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van memory vaart, mist het 

proces dat memory structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te nemen.’ 

Nele: Ja, dat is de definitie die wij altijd zelf proberen geven van geschiedenis hè, dus inderdaad, 

je moet er achteraf naar kijken en bepaalde structuren en processen proberen te ontdekken, 

maar ik wil ook die memorie toch niet zomaar onder de mat schuiven en omdat ik vind dat dat 

dit iets is dat heel sterk is, dat vooral bij mensen leeft. En we moeten proberen daar gebruik van 

te maken, al was het maar om van daaruit te vertrekken. En dan proberen ons breder kader en 

dergelijke daar meer aan vast te hangen. En dat is volgens mij een beetje de kracht van de lessen 

die gedragen worden door leerlingen. En oké, we gaan klassen hebben waar we geen gekleurde 

leerlingen hebben en dan gaan we het op een andere manier moeten aanpakken. Maar als we 

die kans hebben om die memory erbij te betrekken, en is dat een kans die we volgens mij niet 

mogen laten liggen. 

Interviewer: Ja, en dan aan laatste vraag, maar eigenlijk is dat al beantwoord: op welke manier 

kunnen we als leerkracht geschiedenis dit moeilijke evenwicht bewaren? 

Nele: Dat maakt onze job natuurlijk ook boeiend. Ik denk dat we dat wel altijd proberen om dat 

te doen, dat ik daar dikwijls in slaag, maar soms ga ik vind ik van mijzelf daar compleet de mist 

in. Maar dat is ook geen absolute wetenschap hé. Dat is ook hoeveel loyaliteit kreeg je van 

leerlingen, hoe schatten ze u in, hoe extreem zijn hun denkbeelden enzovoort. Maar ja, maar 

natuurlijk, dat maakt onze job ook pittig en boeiend. Ik ga niet zeggen dat ik een discussie uit de 

weg ga,  maar ik denk ook niet dat er één manier of één vorm echt bestaat? Ik denk dat daar 

vaak persoonlijkheid een grotere rol speelt dan echt de tools. 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

Nele De Clercq 

leerkracht geschiedenis ASO derde graad  

Óscar Romerocollege Dendermonde 

Geboortejaar: 1984 
 

Interviewer: Werk je met een handboek? 

Nele: Ja, maar niet graag en niet veel. 

Interviewer: Dus je hebt een cursus gecombineerd met een handboek? 

Nele: Ja 

Interviewer: Welk handboek gebruik je? 

Nele: Storia 5 

Interviewer: Ga je bij de invoering van de nieuwe leerplannen die eraan komen, ook gebruik 

maken van een handboek? 

Nele: Ja, de vakgroep staat daar achter dus dat zal vermoedelijke Memoria worden, omdat we 

in de eerste en de tweede graad met Memoria werken zal het waarschijnlijk Memoria worden, 

of terug Storia. 

Interviewer: Kwam je in contact met het Belgisch koloniaal verleden in de secundaire school?  

Nele: Eigenlijk niet. Heel summier. Er werd wel eventjes gesproken over een kolonie, maar 

misschien wel zo het onderdeel over Leopold II koloniseert en Stanley en de conferentie van 

Berlijn. Organisatie van de kolonie zeker niet, dat ben ik maar recent te weten gekomen. Aan de 

universiteit zelf heb ik zeker te weinig koloniale geschiedenis gekregen. Het was wel mogelijk 

om het als keuzevak te doen, maar dan moet je het natuurlijk zelf kiezen. 

Interviewer: Dat was inderdaad mijn volgende vraag, kwam je het Belgisch koloniaal verleden 

tegen in de hogere studies? 

Nele: Neen, weinig. Te weinig. 

Interviewer: In het huidige leerplan moeten de grote ontwikkelingslijnen van de westerse 

geschiedenis bestudeerd worden en 1 niet-westerse casus. Maak je de keuze voor Belgisch 

Congo? Waarom wel? Waarom niet? 

Nele: Ja, zeker. Dat is een afspraak tussen de leerkrachten in de vijfdes dat wij daar zeker rond 

werken. Er heeft zelfs een voorstel op tafel gelegen dat in de plaats van naar de Westhoek te 

trekken als uitstap, naar het Congomuseum te gaan, maar aangezien dat daar toch té weinig 

aandacht is voor het koloniale verhaal dat blijft toch wel een Afrikamuseum en meer 
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natuurwetenschappelijk opgebouwd en ook gewoon te weinig informatie en te weinig kritisch 

ook over de Belgen in Congo. Maar wij maken bijvoorbeeld gebruik van ‘Kinderen van de 

Kolonie’ en daar is toch wel wat actuele informatie en ook actualisering naar het bijvoorbeeld 

beschadigen en de oproep in verband met standbeelden van Leopold II  te verwijderen. 

Interviewer: Heb je al gewerkt rond herinneringseducatie? 

Nele: Ja, maar dat is dan vooral in de zesdes. Namelijk wat moeten we van de judiocide 

onthouden. En ik denk ook dat Wereldoorlog I daar enorm in past. Ik doe bijvoorbeeld een groot 

groepswerk waarbij leerlingen elkaar moeten gidsen in de Westhoek. Dat is uiteraard een stukje 

toerisme ook, van wat herinneren we ons, wat is er aan musea en wat is er nog overgebleven in 

het landschap waar we die oorlog kunnen zien. Maar in verband met Congo weinig.  

Interviewer: Vind je het Belgisch koloniaal verleden een geschikt onderwerp om te gebruiken als 

herinneringseducatie? 

Nele: Moeilijk, omdat dat denk ik minder een breed publiek aanspreekt in verband met 

herinnering. Lelijk gezegd, het is misschien niet onze. Ja, het is wel onze geschiedenis, maar ik 

denk dat veel leerlingen dat gaan zien als een moeilijk stuk te verteren geschiedenis voor 

mensen die een andere huidskleur hebben, of mensen die van Congo afkomstig zijn. Misschien 

ligt daar wel iets open om werk van te maken, om er meer rond te doen.  

Interviewer: Is er controverse in de klas rond het thema van het Belgisch koloniaal verleden? 

Nele: Ik denk dat alle leerlingen, van welke huidskleur ook, als ze daarmee geconfronteerd 

worden onder de indruk zijn. Er zijn geen voor-en tegenstanders zoals je bijvoorbeeld hebt rond 

het Israëlisch en Palestijns conflict. Rondom Congo is daar toch wel een eensgezindheid dat dit 

verleden verschrikkelijk is.  

Interviewer: Heb je de indruk dat je genoeg achtergrond hebt meegekregen om de controverse 

hierrond, moest er dan al controverse zijn, bespreekbaar te maken in de klas? 

Nele: Ja, zelf opgebouwde achtergrond, niet zozeer vanuit de studies. Ik merk in de vierdes wel, 

ik doe een werk rond Black Lives Matter: Waarom gaat het zo slecht met Afro-Amerikanen, dit 

is dan voor het vak cultuurwetenschappen en niet geschiedenis. Waarom zijn Afro-Amerikanen 

nog altijd zo sterk achtergesteld? Ik merk wel dat dit allemaal zeer persoonlijk wordt opgevat. 

Wat ze mij horen vertellen is wel een herkenning van. Het is een feit dat in die cultuur heel sterk 

dat gevoel heerst.  

Interviewer:  Kan Black Lives Matter een heropleving veroorzaken van een collectief geheugen, 

in dit geval dan het Belgisch koloniaal verleden? 



99 
 

Nele: Ja zeker, Ik denk wel niet elke donkere leerling zich hierdoor aangesproken voelt. Ik denk 

uiteraard dat vele verhalen vanuit de familie, indien het daar wordt aangewakkerd. 

Interviewer: Heb je aandacht voor het systeem van apartheid dat daar toen van kracht was? 

Nele: Ja, de laatste keer door ‘Kinderen van de Kolonie’ te bekijken’ 

Interviewer:  Dus het is wel geëvolueerd door alle veranderingen? 

Nele: Ja, zeker en vast. 

Interviewer: Gebruik je bronnen vanuit het standpunt van de Congolezen? 

Nele: Ja, in die documentaire zitten getuigenissen van Congolezen. Zowel beide groepen komen 

aan bod, maar ik moet zeggen de handboeken zelf geven alleen maar bijvoorbeeld de speech 

van Boudewijn, er is dan ook wel aandacht voor Lumumba, maar echt meer dan dat is het ook 

niet. Het is vooral overheersend vanuit het koningshuis dat de bronnen zijn, vanuit de kolonialen 

zelf en veel minder vanuit de ervaring van de gewone Congolezen. Lumumba behoorde dan al 

tot de elite. 

Interviewer: Is er een evolutie waar te nemen in de beeldvorming van de leerlingen in verband 

met het Belgisch koloniaal verleden dus bijvoorbeeld dat ze er nu meer van weten dan tien jaar 

geleden? 

Nele: Ja, ik denk het wel. Het is ook meer in de actualiteit Vooral door de beeldenstorm, zal ik 

het noemen, op de beelden van Leopold II, dat ze zich kritischer gaan afvragen van wat is het 

waard om te herinneren en moeten wij dit blijven doen. Want die beelden plaatsen is ten slotte 

vereren. 

Interviewer: In de nieuwe leerplannen gaat er heel veel aandacht naar ‘collectief herinneren’. 

Vind je dat het Belgisch koloniaal verleden hier een rol kan spelen? 

Nele: Ja, zeker. Ik denk dat we daar misschien meer informatie moeten over geven. Een 

maatschappelijke beweging zoals Black lives Matter een enorm effect heeft op leerlingen 

vandaag ook. 

Interviewer: Leg je de link tussen de aanwezigheid van Congolezen in België en het koloniaal 

verleden? 

Nele: Ja. 

Interviewer: Leg je een link tussen de actualiteit en het Belgisch koloniaal verleden? 

Nele: Ja. 

Interviewer: Heb je het over white privilige tijdens de lessen? 

Nele: Ja, maar misschien minder in de vijfdes. Ik doe het eerder in de vierdes maar dat mag nog 

uitgebreider omdat je dan een sociologischer verhaal aan het vertellen bent over sociaal-
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economische achteruitstelling die systematisch zit ingebakken in die generaties die daarvan 

afstammen. Maar daar moet ik nu wel over zeggen dat ik daar niet genoeg informatie over heb 

of het inderdaad klopt dat mensen met Afrikaanse roots minder kansen zouden krijgen in 

bijvoorbeeld het onderwijs. Misschien vaker uitvallen door bijvoorbeeld taalachterstand. 

Interviewer: Het volgende heeft er een link mee, leg je een link tussen het kolonialisme en de 

voortdurende ongelijke machtsverhoudingen? 

Interviewer: Het volgende is ook reeds aangehaald: denk je dat er onder andere door Black Lives 

Matter een nieuwe interesse is gekomen voor het koloniaal verleden? 

Nele: Ja, ook bij mezelf.  

Interviewer: De nieuwe eindtermen, die voor het vijfde middelbaar zullen ingaan in 2023 hebben 

ervoor gezorgd dat je het Belgisch koloniaal verleden niet kan omzeilen. Zal dit voldoende zijn 

om de algemene kennis over het Belgisch koloniaal verleden bij te schaven? 

Nele: Ik denk dat de meeste leerkrachten geschiedenis van mijn generatie en jonger, de huidige 

twintigers dat ze dat wel doen, in meerdere en mindere mate. Maar dat daar wel aandacht voor 

is. Ik denk in de iets oudere generatie dat daar zeer weinig aandacht naartoe gaat.  

Interviewer: Op welke manier kunnen we erover waken dat het onderwerp niet te emotioneel 

wordt en dat de nadruk niet komt te liggen op ‘moreel oordelen’? 

Nele: Goeie vraag. Ja, met feiten werken, maar ook de discussie durven voeren met leerlingen 

over ‘wat betekent schuld bekennen. Ga je erkennen of ga je schuld bekennen? Dat doe ik zeker 

met leerlingen, want excuseren betekent misschien ook dat je verantwoordelijk kan gesteld 

worden voor herstelbetalingen. En in hoeverre kan je als huidige generatie verantwoordelijk 

gesteld worden voor het leed van honderd jaar geleden of langer geleden. Terwijl het niet te 

ontkennen valt dat Congo wel vandaag in de situatie zit waarin het zit, doordat er kolonialisme 

is geweest. Maar je mag ook niet  overkomen als een natie die de zwartjes eens gaan helpen, 

dat is ook weer een koloniale houding, dat is moeilijk. Ik ben zelf ook wel kritisch geef geld aan 

Congo, is iedereen daar wel te vertrouwen? Hebben ze nu een goede president? Ik weet het 

niet. Kabilla was het zeker niet. Dan weet je zeker dat het geld naar de verkeerde mensen gaat 

en niet naar de opbouw van die maatschappij.  

Interviewer: Is de aanpak van de gebrekkige kennis van het koloniaal verleden enkel een taak 

van het onderwijs? 

Nele: In eerste instantie wel denk ik. Ik dank dat je hele generaties daar kan beïnvloeden. Maar, 

ik denk dat er nog meer in musea kan gefocust worden. 
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Interviewer: Ken jij het historisch dossier van het Bellevue museum en de lessenreeks van de 

KULeuven? 

Nele: Neen. 

Interviewer: ‘Een historicus die alleen history geldig acht, begrijpt niet hoe de samenleving 

functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van memory vaart, mist het proces dat memory 

structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te nemen.’ 

Hoe beoordeel je deze uitspraak van Willem Frijhoff?  

Nele: Moeilijk. Dus dat is weer het verhaal van slachtofferschap dat je moet vermijden. Wij zijn 

slachtoffers van…, maar je kunt niet blijven terugkeren naar er is mij en de generatie voor ons 

zoveel onrecht aangedaan. Ik vind dat een hele moeilijke. Hoe maak je dat goed? Wat is dan 

voldoende erkenning, voldoende respect. 

Interviewer: Op welke manier kan je als geschiedenisleerkracht dit moeilijke evenwicht 

behouden? Het emotionele aspect dat er ook bij komt kijken. 

Leerkracht Nele: Zeker het veroordelen. Maar zo een veroordeling betekent niet dat je vandaag 

de dag daar heel veel geld moet inpompen als natie. Ik vind dat heel moeilijk.  
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Rika Jamart 

Leerkracht geschiedenis 3de graad ASO-TSO 

Óscar Romerocollege Dendermonde  

Geboortejaar: 1973 

 

Interviewer: Werk je met een handboek? 

Rika: Ja 

Interviewer: Welke handboek? 

Rika: Historia 

Interviewer: Kwam je in contact met het Belgisch koloniaal verleden in de secundaire school? 

Rika: Daar herinner ik me niets meer van. 

Interviewer: Ik heb daar ook nooit specifiek les over gekregen. Kwam je in contact met dat 

Belgisch koloniaal verleden in je hogere studies? 

Rika: Ook niet.  

Interviewer: In het leerplan geschiedenis moeten de grote lijnen uit de westerse geschiedenis 

bestudeerd worden en één niet-westerse casus. Maak jij de keuze voor Belgisch Congo? 

Rika: Ja.  

Interviewer: Waarom Belgisch Congo? 

Rika: Ik doe dat eigenlijk al zeer lang, ik denk van in het begin dat ik ben beginnen lesgeven. Nu 

dat we met de vakgroep van de vijfdes daarover samengezeten hebben is het uitgebreider 

geworden, maar ja, ik doe dat eigenlijk al vrij lang omdat ik het een vrij interessant thema vind. 

Ik had dan ook al in de jaren negentig gehoord over het boek van Adam Hochschild die 

commissie Lumumba dat intrigeerde me wel, dus vandaar dat ik eigenlijk lang die documentaire 

getoond heb van ‘Blanke koning, oud rubber, zwart’ Wacht ze, dat was ze een heel goede 

documentaire, ik had die opgenomen op video, dat was in de beginjaren en je kon die dan ook 

op Youtube vinden volgens mij en Leopold II wordt dan eigenlijk in een gerechtshof geplaatst en 

aangeklaagd en dat was eigenlijk ongelofelijk krachtig. Ik toonde die documentaire altijd, met 

wat vraagjes daarover en nu zijn het onderzoeken aan de hand van allerlei bronnen.  

Interviewer: Naar aanleiding van dat boek is er inderdaad een nieuwe wind beginnen waaien. Ik 

denk dat je echt één van de uitzonderingen bent die zo snel is opgestart met dat koloniaal 

verleden. Onderzoeken wijzen dit uit.  

Heb je al gewerkt rond herinneringseducatie? 
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Rika: Ja, zeker. Met mijn Eerste Wereldoorlog. Wat is herinneringseducatie, dat gaat toch 

gewoon over het verleden en hoe dat wij ons dingen herinneren en hou dat andere mensen dat 

zien dat verleden. Ik probeer ook wel altijd leerlingen op zoek te laten gaan naar 

familiegeschiedenis, dat is ook wel altijd wel een beetje herinneringseducatie.  

Interviewer: De keuze wordt vaak gemaakt voor WOI of WOII, waarschijnlijk omdat het in ons 

collectief geheugen, onder andere door onze opleiding. Congo wordt inderdaad in verband met 

herinneringseducatie bijna nooit gekozen. Het is natuurlijk een eindterm die in meerdere vakken 

aan bod kan komen.  

Rika: Ik heb nu toevallig dit jaar in esthetica Congo en kunst gezien. Ik heb daarover lesgegeven, 

omdat ik een bijscholing had gevolgd en dat was iemand van de universiteit van Leuven voor de 

lerarenopleiding die een heel dossier had uitgewerkt. Supergoed. Je had daar ook een luik 

Congolese kunstenaars en Belgische kunstenaars over Congo. Luc Tuymans, ook met twee 

fotografen en hij dan als schilder. Ik heb dat nu in de vijfdes en zesdes gegeven, omdat ik vond 

dat het zeer boeiend was, ik heb zelf ook heel veel bijgeleerd en dit is dan ook 

herinneringseducatie. Ook die standplaatsgebondenheid, dat is zo een term waarmee ze echt 

naar u kop gooien nu. Maar dat heb ik er ook bij betrokken bij de lessen esthetica en dat ze dat 

ook moesten kennen voor hun lessen geschiedenis, maar het was echt zeer tof. 

Interviewer: Het zat zelf ook in mijn vragen of leerkrachten de dossiers kenden van de KULeuven, 

maar jij dus duidelijk wel. Het Bellevue Museum heeft ook een lessenreeks uitgewerkt. Er zijn 

inderdaad heel wat interessante zaken al uitgewerkt, ik denk gewoon dat het nog wat bekender 

moet worden.  

Rika: Ik ga je mijn cursus doorsturen, want ik ben er eigenlijk wel trots op. Ze hadden ook een 

stuk muziek, wat ik heel tof vond. Maar vorig jaar had ik met een leerling uit de zesdes, want we 

waren bezig over protestmuziek en die had mij een nummer leren kennen van Romeo Elvis en 

‘Chocolat’ en ik ben eigenlijk mijn lessen zo begonnen en dan hebben we van Baloji dat is een 

Congolese kunstenaar, maar die eigenlijk de Congolezen verwijt hoe dat ze nu omgaan met hun 

geschiedenis. Baloji verwijt nu eigenlijk de Congolezen ook. Ik vond dat ook wel zeer interessant 

en met die bijscholing heb ik dat boek gekocht van Een Congolese, een heel gekende, ze heeft 

nu in het MAS een tentoonstelling ‘Honderd keer Congo’, zij is curator daarvan. Ze heeft een 

boek geschreven, een supergoed boek ‘ Dochter van de dekolonisatie’. 

Interviewer: Ik heb het inderdaad ook gelezen. Een zeer interessant boek. 

Rika: Wat vooral eigenlijk het straffe is, is het laatste hoofdstuk, gaat ze dus eigenlijk erop in hoe 

we moeten dekoloniseren en ze zegt hoe we dat kunnen doen. En vooral naar leerlingen toe die 
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zeggen: ‘wat hebben wij daar nu mee te maken’? Dat is koning Leopold geweest, wij zijn toch 

ook geen familie van de koning. En daar in dat boek staan eigenlijk wel hele goeie manieren om 

uit te leggen, enerzijds wat onze verantwoordelijkheid is, ook al hebben we natuurlijk niets te 

maken gehad met die handen afhakken enzoverder, maar hoe we nu bijvoorbeeld toch anders 

zouden kunnen omgaan met de economie. Echt super super goed. Haar grootvader was een 

blanke en dat maakt dat ze zich toch een beetje Belgisch voelt. Zij was ook op de bijscholing. 

Interviewer:  Heb je de indruk dat wanneer je lesgeeft over dit thema dat er controverse kan 

komen? 

Rika: Zeker. Zoals ik zeg he, leerlingen zeggen: ‘Wat hebben wij daar nu mee te maken’.  Op ons 

domein natuurlijk zitten er amper gekleurde leerlingen. Maar sommige leerlingen zien niet in 

dat racisme en discriminatie zo straf is in België en die denken dat het niet bestaat. En het spijtige 

is, bijvoorbeeld in mij 5TW, daar zitten er dan wel een paar en misschien is mijn vraagstelling 

helemaal fout, maar die zeggen dan dat ze daar helemaal geen last hebben. En dan denk ik, hoe 

moet ik dat hier nu bespreekbaar maken? De voorbije jaren zijn er wel al enkele leerlingen 

geweest die zeggen dat ze er heel veel last hebben. Maar die zeggen dan dat ze het zich niet 

meer proberen aan te trekken, we hebben ermee leren leven. Maar sommige leerlingen durven 

het ook niet toegeven. Dat is een onderwerp dat ik veel liever bespreekbaarder zou maken en 

onlangs heeft Tom Vandeweghe kaartjes gemaakt over hoe om te gaan met controverse op 

school.  

Interviewer: Ik heb ook al zo een ervaringen en het is inderdaad heel moeilijk om die gesprekken 

te voeren in de klas. 

Rika: Ik heb onlangs eens gehoord, een uitspraak, als wij (de kleurlingen), mogen falen, net zoals 

anderen mogen falen dan is discriminatie voorbij. Maar wij (kleurlingen) moeten altijd beter 

onze best doen dan blanken, omdat wij zogezegd kansen krijgen, maar wij mogen toch ook heel 

gewoon zijn. En ik doe het ook soms met leerlingen, ik herinner mij Yacin, een verstandige Dat 

ga daar dan tegen zeggen: ‘Alé, Yacin, goed studeren, jij moet dat doen, maar eigenlijk mag je 

dat niet zeggen. Toen ik die uitspraak hoorde, dacht ik, Jamart, je mag dat echt niet doen. Je 

moet al je leerlingen aanmoedigen, en ik doe dat wel hé, maar ik heb dan zo goesting om die 

kleurlingen vast te pakken en te zeggen, alé komaan , doe nog meer je best, maar eigenlijk mag 

dat dus niet. En het moet lukken om goed gesprekken te voeren, maar het zijn vaak gevaarlijke 

gesprekken, die ook volledig fout kunnen lopen. Sommige leerlingen vinden ook dat kleurlingen 

overdrijven. Die zeggen dan in de klas: ‘Mevrouw, nu is het er wel over, het is niet allemaal onze 
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schuld’. En het is waar dat het nu allemaal, en ze doen alsof dit nu allemaal nieuw is, maar dat 

is niet nieuw, dat is eigenlijk allemaal al lang bezig.  

Interviewer: Dat is waar. 

Rika: George Floyd, heeft alles doen versnellen. Maar sommige leerlingen zeggen, het is alsof 

wij de schuldigen zijn, die voelen zich ook heel erg geviseerd enzo. 

Interviewer: Ik ga er onmiddellijk een andere vraag bij betrekken, omdat je het zelf aanhaalt, 

over collectief geheugen. Willem Frijhoff spreekt ook over gebeurtenissen die het collectief 

geheugen terug kunnen triggeren, in dit geval dan BLM bijvoorbeeld en dat dit terug kan zorgen 

voor trauma, zelfs bij diegenen die de kolonisatie nooit hebben meegemaakt. Zou deze theorie 

van toepassing kunnen zijn op het feit dat er nu hernieuwde aandacht is voor dat koloniale 

verleden, ook in de klas? Want het is inderdaad al lang bezig, maar nu is er toch duidelijk een 

opleving. 

Rika: Dat kan zeker kloppen, maar eigenlijk is dat voor onze geschiedenis een zeer goed zaak, 

want iedereen die een persoonlijk trauma heeft, die probeert dat te bedekken op allerlei 

manieren en denkt van wat is dat hier met mij? Door dat trauma te herbeleven kan je uitgroeien 

tot een ander mens en dat is toch heel belangrijk. Want hoe we nu bezig zijn, ook Europa is 

enorm aan het veranderen. Er zijn vele leerlingen die ook wel schrik hebben wat er zou gebeuren 

moesten we het eens allemaal omdraaien. Want wij hebben geen grondstoffen, zij hebben 

grondstoffen en ja, wat als binnen honderd of tweehonderd jaar het omgekeerd wordt? 

Interviewer: Denk je dat je kan bijdragen aan een grote bewustzijn van de leerlingen van 

ongelijkheid en racisme door les te geven over het Belgisch koloniaal verleden? 

Rika: Dat zal wel zijn. Natuurlijk. Enok uit de zesdes, hij studeert nooit, maar toen de toets ging 

over de kolonisatie behaalde hij een tien. Ik was echt superblij, ik heb hem nog een mail gestuurd 

om hem te feliciteren. Hij heeft niets gezegd tijdens die lessen. Ik denk dat sommige leerlingen 

er wel deugd van hebben dat er eens over zo een dingen kan gepraat worden. In positieve zin 

dan he.  

Interviewer: Heb je de indruk dat je genoeg achtergrond hebt meegekregen in de opleiding om 

de controverse hierover te bespreken?  

Rika: Mijn opleiding is zodanig lang geleden. Ik zit ook in het oude systeem van de 

lerarenopleiding, neen, ik heb daar helemaal niets over meegekregen. Ik had wel een goede 

mentor. Die gaf heel goed les en die gaf soms wel wat voorbeelden over haar lessen. Ik heb niet 

het gevoel dat ik daar iets heb over opgestoken. Wij werden gewoon in het zwembad gesmeten 

en begin maar te zwemmen he. Ik ben veel verdronken hoor, in het begin.  
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Interviewer: Heb je aandacht voor het systeem van apartheid dat toen van kracht was? 

Rika: Ja. Dat zit in die onderzoeken ook. 

Interviewer: En als je werkt met dat boek, is dat volledig genoeg of moet je het aanvullen met 

de eigen notities? 

Rika: In het boek staat er niets, ze hebben dat geschrapt. In het vorige boek stond er wel een 

onderzoek. Nu staat het er niet meer in. Het zou kunnen dat het in drie zinnetjes wordt vermeld, 

maar echt bitter, bitter weinig.  

Interviewer: En wordt er dan gewerkt vanuit het standpunt van de Congolezen? 

Rika: De handboeken zijn enorm eenzijdig. Om een voorbeeldje te geven. Op die bijscholing ging 

het over het boek van David Van Reybroeck en het was Idesbald Goddeeris en die heeft dat 

allemaal afgebroken. En ik vond dat zo goed, geschreven ook vanuit een Congolees standpunt, 

maar toch werd het afgebroken. En dan nam hij daar voorbeelden uit en dan zei hij, alé op wat 

trekt dat hier nu, en alé hij was wel zeer kritisch. Sommige leerkrachten waren daar heel kwaad 

om en ja dan bleek dat het niet ver genoeg gaat. Het blijft natuurlijk een Belgisch boek. Ik vond 

het straf dat hij dat volledig afbrak.  

Interviewer: Idesbald Goddeeris heeft inderdaad het laatste nieuwe boek over Congo 

geschreven ‘Een geschiedenis in vragen’ samen met onder andere Guy Vanthemsche.  

Eigenlijk heb je het ook al gezegd, maar gebruik je dan in de eigen notities bronnen vanuit het 

standpunt van de Congolezen?  

Rika: Bij die kunst dan, dat is vanuit Congolese hoek. Maar dat is wel hedendaagse kunst. 

Congolese bronnen zijn moeilijk terug te vinden. Ik vrees dat bronnen vanuit het Congolese 

standpunt ook niet voorkomen in de cursus. Dat zou eigenlijk niet mogen. Ik zal ze doorsturen. 

En naar volgend jaar toe kan ik dat eens aanpassen.  

Interviewer: Ik zal zeker doorsturen wat ik heb. 

Rika: Dankjewel.  

Interviewer: Is er iets waar te nemen in de beeldvorming bij de leerlingen over het Belgisch 

koloniaal verleden? Voel jij verschillen hoe ze reageren bijvoorbeeld? 

Rika: zeker. Nu vinden ze het interessant. Ze vragen zich af waarom ze dat nooit geweten 

hebben.  Eigenlijk moeten we daar nog veel meer over weten en eigenlijk moet iedereen dat 

minstens in de geschiedenisles hebben, maar eigenlijk in andere lessen ook. En je ziet wel dat ze 

dat super interessant vinden, sommigen schrikken echt, sommigen blijven nog vrij rechts vind 

ik, vrij onverdraagzaam, vrij kritisch van wij hebben daar niets mee te maken. Maar toch, ze 

kunnen niet zeggen dat ze het niet geweten hebben. In Nederland zitten ze met hetzelfde 
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probleem. Ik heb een boek gelezen over Indonesië en ik denk dat de Nederlandse leerlingen hier 

ook amper iets over weten. Uiteindelijk is er geen enkele Europese grootmacht die onschuldig 

was in dit verhaal. 

Interviewer: In de nieuwe leerplannen gaat er veel aandacht naar collectieve herinnering. Vind 

je dat het koloniale verleden hierin een rol kan spelen? 

Rika: Ja natuurlijk. Maar niet alleen Congo, nog andere zaken ook.  

Interviewer: Leg je de link tussen de actualiteit en het Belgisch koloniaal verleden? Ook dus 

racisme, de aanwezigheid van Congolezen in België, enz.. 

Rika: Ja zeker. Ik heb het ook in de lessen over de Matongé wijk. En dat de Congolezen na de 

onafhankelijkheid naar België zijn gekomen. 

Interviewer: Eigenlijk heb je het ook al gezegd, maar denk je dat er onder invloed van BLM een 

hernieuwde interesse is gekomen voor het koloniale verleden? 

Rika: Ja, zeker. Vorig jaar heeft de koning zijn excuses aangeboden op dertig juni, toen het zestig 

jaar onafhankelijkheid was. En dat komt daardoor ook een beetje door. Ik doe elk jaar een 

opdracht over protest in de kunst, en één klas heeft allemaal gekozen voor Amerikaanse muziek 

dat ging over racisme. De voorbijgaande jaren was dat helemaal niet zo, maar nu was dat 

ongelofelijk, het ging altijd over racisme.  

Interviewer: Het leeft echt. 

Rika: Het leeft enorm. 

Interviewer: De nieuwe eindtermen, die voor het vijfde middelbaar zullen ingaan in 2023 hebben 

ervoor gezorgd dat je het Belgisch koloniaal verleden niet kan omzeilen. Zal dit voldoende zijn 

om de algemene kennis over het Belgisch koloniaal verleden bij te schaven? 

Rika: Als het alleen maar de laarkracht geschiedenis is dan denk ik niet dat het genoeg is, neen. 

Interviewer: Is dat dan enkel een taak van het onderwijs? 

Rika: Neen, maar dat kan je bij zoveel dingen zeggen natuurlijk. Ik denk dat ouders daar nog 

altijd een belangrijke rol in spelen. We kunnen natuurlijk niet van alle ouders verwachten dat ze 

eens naar het museum in Tervuren gaan of een debat houden. Ik denk dat we een zeer 

belangrijke rol spelen. Maar waar kunnen ze het nog doen, we kunnen ze gewoon, denk ik, 

motiveren en hun horizon verbreden en ervoor zorgen dat ze de discussie niet uit de weg gaan.  

Interviewer: Op welke manier kunnen we erover waken dat het onderwerp niet te emotioneel 

wordt? En dat de nadruk komt te liggen op ‘moreel oordelen’? 

Rika: Ik denk ook onder andere door dat in de juist context te plaatsen, het is ook echt leerstof 

van het vijfde middelbaar, negentiende en twintigste eeuw, daar kan je echt zoveel mee doen. 
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Ik zeg dat ook altijd in het begin van het schooljaar, heel wat hedendaagse problemen hebben 

hun oorsprong in die tijden. Daarom dat ik zo graag aan de vijfdes lesgeef. We kunnen daar 

zoveel, niet echt antwoorden in vinden, maar wel beseffen dat wij zeer eurocentrisch zijn. 

Contextuering is zeer belangrijk. Maar ik zeg dat hier allemaal zo mooi, maar ik weet niet of mijn 

leerlingen dat zo ook horen.  

Interviewer: ‘Een historicus die alleen history geldig acht, begrijpt niet hoe de samenleving 

functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van memory vaart, mist het proces dat memory 

structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te nemen.’ 

Hoe beoordeel je deze uitspraak van Willem Frijhoff?  

Rika: Het lijkt me toch altijd interessant om te vertrekken vanuit ervaringen. Je kan inderdaad 

ook niet niets doen en enkel de leerinhoud geven, zonder er andere zaken bij te betrekken. En 

evenwicht te bewaren van het emotionele. 
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Annelies Van Havermaet 

Leerkracht geschiedenis derde graad ASO 

Óscar Romerocollege Dendermonde  

Geboortejaar: 1982 

 

Interviewer: Werk je met een handboek? 

Annelies: Ja. Storia 5 en 6. 

Interviewer: Aangevuld met eigen notities?  

Annelies: Ja 

Interviewer: Ga je bij de invoering van de nieuwe leerplannen ook gebruik maken van een 

handboek? 

Annelies: Waarschijnlijk wel ja. Ik heb nu met Mieke gekeken naar het handboek van de derdes 

en er was eigenlijk niet zoveel keuze. Er zijn nu meer leerwerkboeken beschikbaar, dus we zullen 

zien wat ze naar vijf en zes gaan doen. Maar ik denk wel als Storia in vijf en zes terug hetzelfde 

boek is, met enkele aanpassingen, dan ben ik er niet zo voor te vinden en Memoria was dat in 

vijf en zes een thematisch boek, een graadsboek. Dat zag ik niet zitten. Misschien moeten we op 

termijn, aangezien we toch met laptops gaan werken kiezen voor een volledig eigen cursus 

zonder handboek. Of werken met een soort van bronnenboek, moest dat bestaan zouden we 

hier zeker mee werken. En dan daar ons eigen ding mee doen. 

Interviewer: Kwam je in contact met het Belgisch koloniaal verleden in het secundair onderwijs? 

Annelies: Neen, eigenlijk toch niet dat ik me kan herinneren. 

Interviewer: Kwam je in contact met het Belgisch koloniaal verleden tijdens de hogere studies? 

Annelies: Ja, dan wel, maar om nu te zeggen dat dat dan ook zo uitgebreid aan bod kwam, zeker 

niet. Maar natuurlijk, ik ben hier aan het denken, dat is dan de Nieuwste Tijd, wij hebben wel 

die cursus gehad, maar dat was een hoofdstuk Pruisen, dat was een hoofdstuk Frankrijk en 

Italiaanse eenmaking enzo, daar zijn we wel heel snel overgegaan en daar zat wel een deeltje 

kolonisatie bij, maar dat was toch geen geïllustreerde cursus, foto’s bijvoorbeeld van die 

afgehakte handen, ik denk dat ik dat nog maar zelfs nadien ben tegengekomen. Wat ik wel nog 

weet, dat is in het vak van historische kritiek, toen dat boek over Lumumba nog niet zo lang 

geleden was uitgekomen, over de moord op Lumumba en als ik me niet vergis, daar zijn we dan 

wel op ingegaan en toen kwam dat wel wat te pas. Maar ik denk niet dat er in het jaar 

tweeduizend al een cursus koloniale geschiedenis bestond aan de universiteit. Daar heb ik geen 

weet van.  
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Interviewer: In het huidige leerplan geschiedenis moeten de grote lijnen uit de westerse 

geschiedenis bestudeerd worden en één niet-westerse casus. Maak jij de keuze voor Belgisch 

Congo? 

Annelies: Ja, ik geef nu mijn zeventiende jaar les, ik denk dat ik heel snel beslist heb om Congo 

te doen. Ik denk dat ik ooit nog Japan heb gedaan en China, maar dan , ik denk dat ik ooit in 

Historia 5 of in Anno was dat nog, een oud handboek nog, stond daar wel een mooi dossier over, 

en sinds dan is dat vaste kost voor mij. Ik vond het raar vroeger dat sommige collega’s het daar 

vroeger niet over hadden, maar ik wel al vrij snel beslist om dat veel uitgebreider te doen. Want 

ik herinner me nog, dat was eigenlijk in mijn eerste jaren, toen ik daar echt een groepswerk over 

liet maken, ale, ik heb heel snel beslist om Congo tot en met vandaag te doen, omdat ik dat toch 

belangrijk vond. Ik ben dat nu toevallig tegengekomen, door zo te zoeken voor mijn mondeling 

examen, in mijn materiaal van de voorbije jaren, dat zelfs in 2008, dat moet De Gucht, onze 

toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, die had dan in een krantenartikel nogal 

controversiële uitspraken gedaan over Congo en Kabila en ik weet nog dat ik dat toen ook al 

verwerkt had in mijn cursus. Das wel mijn manier van lesgeven, van zodra er iets in de actualiteit 

verschijnt, is dat iets over Congo of over imperialisme, ik probeer altijd zoveel mogelijk te 

actualiseren ook al is dat dan geen leerstof van de vijfdes en is de actualiteit daar nog niet aan 

de orde. Maar ik vind dat wel belangrijk dat ze inzien dat wat er vandaag gebeurt dat dat zijn 

wortels heeft in het verleden.  

Interviewer: Studies wijzen uit dat er inderdaad weinig aandacht gaat of ging naar het Belgisch 

koloniaal verleden. Jij bent duidelijk een uitzondering. Kan dat kloppen? 

Annelies: Vorig jaar als Arnout Houben daar eens rondtrok en daar die meisjes tegenkwam, en 

die hadden daar nog nooit over gehoord. En ik dacht, hoe kan dat nu dat jullie daar nog nooit 

hebben over gehoord hebben of gezien hebben? Dat vind ik wel een beetje hallucinant. 

Interviewer: Vind je dan dat er in de handboeken genoeg aan bod komt over het Belgisch 

koloniaal verleden?  

Annelies: Ik vind dat het terug verminderd is. Ik vind dat eigenlijk schandalig. Er stond 

oorspronkelijk in Anno en in Historia 5 stond er echt een mooi onderzoek en dan zijn we nu 

overgeschakeld naar Storia en in Storia staat er bijna niets meer. Er staat een bron over de 

motieven van de kolonisatie en ja, dan een stukje van de speech, maar dat staat dan in de zes 

ook. Maar neen, veel te weinig. Wij gebruiken terug dat onderzoek eigenlijk van Historia, vanuit 

het ander handboek. In Memoria 5 en 6 denk ik eerlijk gezegd ook niet dat het uitgebreid staat, 

neen. Het staat gewoon opgenomen in het luik kolonisatie, maar neen. 
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Interviewer: En waren er dan bronnen terug te vinden vanuit het standpunt van de Congolezen? 

Annelies: Gho, dat is nog altijd ne moeilijke he. Het gaat bijna altijd over Leopold II en die 

aardrijkskundige conferentie. Dan een brief die hij heeft geschreven dat hij toegeeft dat het 

eigenlijk de bedoeling de Britten een rad voor de ogen te draaien. En dan heb je wel die foto’s 

zo en dan heb je ook altijd een stukje uit een rapport, dat Engelse rapport dat de wantoestanden 

aanklaagt. Maar eigenlijk vanuit de Congolezen zelf daar gebruik ik nu die fragmenten van 

‘Kinderen van de kolonie’ voor. Die hebben dan misschien wel Belgisch Congo meegemaakt, 

maar natuurlijk niet meer de periode van Leopold II. Maar dat geeft toch meer een inkijk over 

hoe de Congolese samenleving erover dacht. Want op zich schriftelijk bronnenmateriaal, ik weet 

het niet. Misschien heb jij al iets gevonden. 

Interviewer: Van de KULeuven heb ik een volledig dossier teruggevonden. 

Annelies: Dat is heel nieuw inderdaad. Dat bestaat nog maar pas.  

Interviewer: En dan ook van het Bellevue Museum. Er is de laatste tijd, denk ik, net iets meer 

terug te vinden. 

Annelies: Dat van de KULeuven zijn we op het spoor gekomen door Rika. Die heeft een 

nascholing gevolgd en daar werd dat voorgesteld. Dat van Bellevue heb ik eens zien passeren 

via Facebook. Dat ontbreken wij toch echt, in het geschiedenisonderwijs, voor godsdienst 

bestaat dat bijvoorbeeld, een overkoepelende website voor alle leerkrachten geschiedenis. Dat 

ontbreekt echt. Er zijn misschien nog andere instelling, zelfs op Europees vlak die interessant 

materiaal hebben, maar je moet het vinden. Ik vind dat er nu wel, als je nu kijkt naar dat van de 

KULeuven, zo uitgebreid kunnen wijn het in onze lessen zelfs niet geven. Ik heb er nu al denk ik 

zes of zeven lessen aan besteed aan Congo en ik heb nog in mijn laatste lessen gevraagd wat ze 

er zelf van vonden en het was in een online les en geef nu zelf eens jouw mening. Was het ok, 

was het niet teveel? En ik moet nu zeggen die leerlingen waren wel enthousiast over het feit dat 

er zoveel aandacht naartoe was gegaan en dat we vooral onze Europese bril hadden afgezet en 

wat meer aandacht hadden voor het niet-eurocentrische perspectief natuurlijk. En het was dan 

tof dat Rika dat dan in esthetica had gedaan, dan had je zo een beetje die kruisbestuiving.  

Interviewer: Heb je al gewerkt rond herinneringseducatie? 

Annelies: Ja, in de zesdes is dat dan bijvoorbeeld als we naar Breendonk gaan en we vragen ook 

altijd die acteurs van ‘adres onbekend’ en dat gaat zo over de jaren dertig en de impact daarvan 

enzo, eigenlijk heel die dag staat in het teken van herinneringseducatie. En als je dan natuurlijk 

in de vijfdes naar de Westhoek gaat, de wereldoorlog. Maar om nu te zeggen dat je echt aan de 

leerlingen uitlegt wat herinneringseducatie is, dat niet. Maar ik denk ook niet dat dit de 
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bedoeling is. Dus ik denk als je aan de leerlingen vraagt, doen we aan herinneringseducatie dat 

ze het niet zouden weten. Maar ik vind ook in dat nieuw leerplan staat er zoveel over ‘collectieve 

herinnering’ daar ga ik toch eerlijk gezegd nog eens moeten nadenken op termijn hoe je dat 

ergens voor de leerlingen een rode draad kan inkrijgen, hoe je dat voor hen ergens kunnen 

formuleren. Ik heb nu gemerkt dat, ik had een leerling op het examen, en ik dacht dat moet ik 

volgend jaar toch anders doen. Ik had tijdens de lessen over Congo ook ingezet op dat 

dekoloniseringstraject en we hadden getoond dat er van de stad Gent een volledig 

dekolonisatietraject was en daar staat een mooie definitie over wat zijn verstaan onder 

‘dekoloniseren’ en nu heb ik gemerkt bij een leerling dat de definitie nog niet tastbaar genoeg 

is, ze kunnen zich, voor een opiniestuk dat ze moesten schrijven voor mij over die standbeelden 

wel een beeld van vormen, maar zo dekoloniseren dat is voor leerlingen van een vijfde jaar wel 

zware kost. Ik denk dat het bij herinneringseducatie zo een beetje hetzelfde is, ik denk dat we 

het hen wel moeten duidelijk maken dat we aandacht moeten besteden aan die herinneringen, 

en dat het niet meer mag gebeuren en dat we daar lessen moeten uit trekken. Het moet tastbaar 

zijn, want anders heeft dat niet zoveel zin.  

Interviewer: Wereldoorlog I en II worden inderdaad vaak gebruikt als herinneringseducatie, 

maar denk je dat Belgisch Congo ook een interessant thema hiervoor zou kunnen zijn? 

Annelies: Ja, zeker en vast en ik denk dat de manier waarop we het nu hebben aangepakt, dus 

veel meer dan Leopold II en dat rubber. We linken het toch aan dat dekolonisatietraject van 

vandaag en ook artikels geven over hoe mensen vandaag de dag omgaan met ons koloniaal 

verleden, er is toch wel al een steentje bijgedragen. En ik denk ook wel al die documentaire van 

‘Kinderen van de kolonie’ die is echt wel heel goed.  

Interviewer: Eigenlijk is dit al bezig zijn met dat ‘collectief geheugen’ uit de toekomstige 

leerplannen. 

Annelies: Ja, als je in dat leerplan gaat lezen dan zouden ze echt bepaalde termen moeten 

kunnen verwoorden en dat gaat voor sommigen toch wel al wat moeilijker worden. 

Interviewer: Is er controverse in de klas rond dit thema? 

Annelies: Ik denk dat het bij ons nog altijd vrij goed meevalt. Ik vind de klassen waar wij lesgeven 

denk ik soms wel van alé kan daar niet wat meer uitkomen. Het is daarom dat ik ook dat 

opiniestuk laat schrijven, omdat ze dan echt eens moeten nadenken en dat ze niet zomaar 

meegaan met de klas wat de rest daarover denkt. 

Interviewer: Kan je nog wat meer uitleg geven over dat opiniestuk? 
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Annelies: Ja, dus eigenlijk heb ik dat een paar jaar geleden voor de eerste keer gedaan toen de 

standbeeldenkwestie oplaaide en dan heb ik dat wat uitgebreider gedaan. Ze moeten, één 

pagina volstaat, op basis van twee bronnen, ze moeten zelf op zoek gaan naar twee analyses of 

opiniestukken en op basis daarvan hun eigen mening te vormen over de manier waarop wij 

vandaag omgaan met ons koloniaal verleden. Ze mochten dit jaar wel wat ruimer, ze moesten 

niet enkel over de standbeelden schrijven of de straatnamen. Maar ook bijvoorbeeld moeten 

we excuses aanbieden of schadevergoeding betalen. En dan zie je dat sommigen dat wel goed 

doen en dat sommige met relevante argumenten aankomen. Ik vind dat wel een meerwaarde.  

Interviewer: Sommige studies zeggen dat de gebrekkige kennis van ons koloniaal verleden 

bijdraagt tot racisme en ongelijke verhoudingen in onze maatschappij. Denk je dat lesgeven over 

dat koloniaal verleden kan bijdragen tot een groter bewustzijn hierover? 

Annelies: Ja, Dat denk ik wel ja. Dat is een beetje zoals een zesde jaar, alles wat met de joden 

enzo bijvoorbeeld te maken heeft, de cliché’s moet zien te doorprikken dus ik denk dat dit wel 

in het algemeen bijdraagt tot een beter begrip. Er zijn toch nog altijd leerlingen ook in een vijfde 

jaar die van Congo geen flauw benul hebben van wat daar allemaal gebeurd is. Ja, ik hoop dat 

die hun ogen dan toch opengaan. Ik heb ook gevraagd of hun blik, hun visie verruimd was na die 

lessenreeks over Congo en dan denk ik op een enkeling na, die vond dat we beter onze eigen 

bril ophouden en aandacht besteden aan onze Westers geschiedenis, maar de rest was allemaal 

enthousiast want die wisten echt niet wat daar allemaal was gebeurd. Het verhaal van Leopold 

II zal wel al een beetje ingeburgerd zijn, maar wat er dan in Belgisch Congo gebeurd is en wat de 

gevolgen daarvan waren tot en met vandaag dat is zeker niet geweten. En dat is zeker minstens 

even belangrijk omdat dat zorgt ook voor meer besef en meer begrip dat het niet alleen in 

Belgisch Congo zo was, maar ook in de andere kolonies. Wat leerlingen dikwijls vergeten is dat 

de meeste Afrikaanse landen hun geschiedenis is begonnen in de jaren zestig. Dat is twee keer 

niets. Omdat ze zo soms nu kijken met een blik van dat zijn daar dictators, dat is daar niet 

democratisch. Als ze dan beginnen te beseffen, die landen hebben zich pas in de jaren zestig 

losgerukt, die moesten van nul beginnen. Wij waren in 1830 ook niet onmiddellijk een 

democratie zoals we nu zijn. Dat doet dan toch wel de ogen open dat onze bedrijven daar toch 

wel geplunderd hebben en dat wij ons verrijkt hebben ten koste van de Congolezen en de 

Afrikanen in het algemeen. Ontwikkelingssamenwerking dat is iets waar ze vaak op reageren, zo 

van ontwikkelingssamenwerking is dat iets waar wij ons geld moeten insteken? Maar als ze een 

beetje beginnen te beseffen van eigenlijk is toch wel een groot deel van wat daar vandaag aan 

de hand is is eigenlijk toch wel te wijten aan het Westen. 
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Interviewer: Jij legt dus duidelijk de link tussen de actualiteit, bijvoorbeeld dat er veel 

Congolezen in België wonen, dat het systeem van apartheid van kracht was.  

Annelies: Inderdaad 

Interviewer: In de nieuwe leerplannen zal er veel meer aandacht gaan naar het Belgisch 

koloniaal verleden, omdat je het niet meer kan omzeilen. Denk je dat dit de gebrekkige kennis 

zal oplossen? 

Annelies: Ik hoop het alleszins. In de huidige leerplannen is het inderdaad heel vaag omschreven, 

ik ben op zich niet zo een voorstander van afvinklijstjes en dingen die ze ons opleggen, maar hier 

kan ik eigenlijk heel goed inkomen dat dat expliciet wordt opgenomen in de leerplannen, dat er 

aandacht moet gaan naar dat dekolonisatieverhaal enzo.  

Interviewer: Denk je dat het klopt dat bijvoorbeeld BLM voor een opstoot aan interesse heeft 

gezorgd over het koloniaal verleden? 

Annelies: Ja, ik kan mij daar wel in vinden. Ik was daarnet nog aan het denken van ja, racisme 

dat is wel echt een probleem op school. Twee jaar geleden weet ik nog dat de zorgbegeleider 

zei van we moeten eigenlijk een dag rond diversiteit organiseren. De bedoeling was dan ook om 

iemand van Congolese afkomst uit te nodigen, maar ook vanuit een religieuze hoek. Want er is 

heel veel onwetendheid en het probleem van vandaag is dat ze via onder andere Facebook, of 

je het nu wilt of niet gesponsorde berichten binnen krijgt van alle kanten, waar weinig ruimte is 

voor nuance en ja, dat leerlingen, alé niet alleen leerlingen, het is dikwijls al van thuis uit dat ze 

het meekrijgen, dat ze een verkeerd beeld hebben. Dus ik snap wel dat bepaalde politieke 

partijen zeggen van het moet dan via het onderwijs, ja, het moet altijd via het onderwijs, via het 

onderwijs moeten we de leerlingen daar meer over bijbrengen en daar meer aandacht aan 

besteden. Ik denk dat wij dan nog chance hebben, ik denk dat het in de Brusselse context 

bijvoorbeeld nog veel meer problemen geeft. Nog veel moeilijker ligt. Als wij nu bijvoorbeeld 

een Congolees in onze klas hebben, ik probeer die zo wel wat uit zijn kot te lokken, maar is dat 

nu omdat die alle ogen op zich heeft, maar eigenlijk durft die dan meestal niet veel zeggen, ik 

had nu wel in economie, iemand die van Kameroen toekwam, en die, dat is dan de Duitse 

kolonisatie geweest. Die was wel bereid om daar meer over te zeggen.  

Interviewer: Je hebt het daarnet zelf gezegd, dat het onderwijs veel moet oplossen. Denk je dat 

het bijbrengen van de koloniale geschiedenis enkel een taak is van het onderwijs? 

Annelies: Neen, dat denk ik niet. Ik denk dat bijvoorbeeld de media daar ook een rol in speelt. 

Met die documentaire bijvoorbeeld, dat is ook goed. Via Instagram en Facebook zie je dat ook 

al eens passeren. Maar ja, wat onthouden ze daarvan. Wij geven les in de ASO richtingen, maar 
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in de TSO richtingen hebben ze maar één uur en waarschijnlijk hebben ze daar minder de ruimte 

om het aan bod te laten komen. In die één uur, hebben ze veel minder mogelijkheden want je 

moet ook de hele Nieuwste Tijd gezien hebben. Je kan minder ingaan op discussies en hoe gaan 

we daarmee om met dat koloniaal verleden. Op zich zijn de leerplannen geschiedenis, ook voor 

de richtingen met maar één uur geschiedenis wel fameus. En ik denk dan aan de BSO klassen , 

die hebben dan geen geschiedenis. Die hebben wel PAV. Maar wat zien die leerlingen eigenlijk. 

Ik durf niet te zeggen dat de BSO leerlingen van het Óscar Romerocollege allemaal weten wat er 

gebeurd is in Congo. Wij nemen op economie altijd de BSO leerlingen mee naar Breendonk en 

de Westhoek en de collega’s integreren dat dan in de lessen PAV, maar we doen geen uitstap 

voor Congo, dus ik vrees dat dit niet aan bod komt. Het zal afhankelijk zijn van de interesse van 

de leerkracht op welke manier het ingepast worden. En eigenlijk is het net daar dat er meer 

leerlingen van andere origine zitten. Dan heb ik ook al opgevangen dat er bij kleurlingen 

onderling ook soms strubbelingen zijn. Misschien dat het met het algemeen funderend leerplan 

kan worden opgelost. Het hangt af van de leerkracht en met dat funderend leerplan hangt het 

af van de school, hoe men dat gaat invullen of organiseren. Ik denk dat daar wel nog iets mee 

moet gebeuren. 

Interviewer: Willem Frijhoff spreekt ook over gebeurtenissen die het collectief geheugen terug 

kunnen triggeren, in dit geval dan BLM bijvoorbeeld en dat dit terug kan zorgen voor trauma, 

zelfs bij diegenen die de kolonisatie nooit hebben meegemaakt. Zou deze theorie van toepassing 

kunnen zijn op het feit dat er nu hernieuwde aandacht is voor dat koloniale verleden, ook in de 

klas? 

Annelies: Ja, dat lijkt me wel aannemelijk. In één van de fragmenten in de documentaire gaat 

het daar over Pukkelpop, over dat ze riepen ‘handjes kappen…’, ik denk echt wel dat het bij 

mensen een bepaalde herinnering kan oproepen en dat heel die Congolese gemeenschap zich 

toch wel ergens geviseerd voelt en getraumatiseerd en dat het terug naar boven komt. Zoals in 

de Verenigde Staten, gisteren was er een extra feestdag, ze gaan dat nu herdenken dat de 

slavernij wordt afgeschaft dat wordt nu een extra feestdag. Want sommigen zouden misschien 

zeggen, het is lang geleden, laat het verleden het verleden, maar zolang er bepaalde zaken niet 

verwerkt zijn en dat je in de samenleving nog die segregatie en die tegenstellingen ziet of dat er 

ook nooit excuses worden over uitgesproken, dat dit om de paar jaar wel eens zal komen 

bovendrijven. Want eigenlijk dat excusesverhaal is enkele jaren geleden ook al eens aan de orde 

geweest, maar dat is dan weer verdwenen in de doofpot en dat komt nu weer naar boven en 
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dan vorig jaar met koning Filip die toch een brief heeft geschreven naar Congo. Als er iets nieuw 

gebeurt, komt het weer naar boven. 

Interviewer: Op welke manier kunnen we erover waken dat het onderwerp niet te emotioneel 

wordt en dat de klemtoon niet komt te liggen op ‘moreel oordelen’? 

Annelies: Gho, das moeilijk. Ik denk dat we daar moeten over waken, iedereen kan uiteraard zijn 

persoonlijk verhaal kwijt, maar dat het niet de bedoeling dat dergelijke lessenreeks de aanleiding 

geeft tot wat ze allemaal al hebben meegemaakt. Ze moeten niet op de boodschapper schieten. 

Ze moeten beseffen dat wat er in een les geschiedenis wordt gegeven dat dat aanleiding mag 

geven tot een historisch debat, maar dat ze zich aan de feiten moeten houden.  

Interviewer: En dan daaraan gekoppeld, het is ook een uitspraak van Willem Frijhoff, ‘Een 

historicus die alleen history geldig acht, begrijpt niet hoe de samenleving functioneert; maar wie 

uitsluitend op de koers van memory vaart, mist het proces dat memory structuur geeft en dreigt 

een verkeerde afslag te nemen.’ 

Hoe beoordeel je deze uitspraak van Willem Frijhoff?  

Annelies: Ik vind het ook wel belangrijk bij die herinnering, dat het langs twee standpunten 

beken wordt. Als het dan gaat over België en Congo vind ik dat ze ook wel mogen inzien, laat 

ons zeggen vroeger werd er alleen maar gekeken vanuit het standpunt van de Belgen. Ik vind 

dat ze dat mogen weten dat we daarnaast dat Congolees standpunt plaatsen. De beide 

standpunten zijn belangrijk om die tegenover elkaar te plaatsen. Dat ze ook wel mogen beseffen 

dat daar een evolutie in zit. Ik zeg dat ook altijd, in mijn tijd werd daar eigenlijk niet veel aandacht 

aan besteed. Ik zeg dan ook altijd bespreek dat eens thuis. Vraag dat eens aan de ouders, wat 

heb jullie daarover gezien? Ik denk dat dat misschien ook belangrijk is voor ons als leraar van 

het niet enkel binnen de vier muren te houden van het klaslokaal, maar om het dan eigenlijk 

wat te gaan opentrekken en op die manier het debat te openen, maar zoals je zegt aan de ene 

kant wat zit er in ons collectief geheugen, maar aan de andere kant sommige spreken echt van 

een genocide, maar hoe erg het ook was, dat was het dus niet. Want leerlingen zeggen soms er 

zijn al zoveel mensen gestorven dan is het toch wel een genocide. Ik zeg neen, we moeten ons 

bij de feiten houden. Een genocide is echt het doelbewust ombrengen van bevolkingsgroepen. 

Het is niet omdat iets heel erg is.. Sommigen zeggen dan, alé vind jij dat niet erg, maar we 

moeten ons bij de feiten houden. Want tegenovergestelde visies over waarom de handen 

werden afgehakt zijn er ook. Overal vind ik verschillende versies. De Engelsen zijn als eersten 

daarover begonnen op de BBC en die vertellen toch nog iets anders. Sommigen zeggen dat het 

een straf was als ze niet voldoende produceerden en anderen zeggen dat het werd gedaan 
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omdat als Belgen iemand doodschoten dat ze een kogel verspilden, dan moesten ze dat 

bewijzen aan de hand van een hand. Ook die cijfers kloppen niet. Overal verschillende cijfers. Ik 

probeer dat dan ook te kaderen ten opzichte van de leerlingen. Ik zeg kijk ja, we hebben daar 

geen bevolkingsregisters, dus dat is eigenlijk ongelofelijk moeilijk om daar een cijfer op te 

kleven. 

Interviewer: Rika vertelde inderdaad ook over de bijscholing waar Idesbad Goddeeris het boek 

van David Reybroeck helemaal met de grond gelijk maakte.  

Annelies: dat is juist. Ik laat dat aan de leerlingen ook altijd zien. Ik heb enkele artikels uit Knack 

waar Goddeeris ook kritiek geeft op een aantal boeken. En ik wil aan de leerlingen ook aangeven 

dat er over bepaalde zaken nog altijd controverse is. Want er is volgens mij nog een boek 

geschreven, ik denk van Joan Op de Beeck over Leopold II, waarin hij schrijft dat Leopold II nog 

niet eens zo een slechte man was. Die benadrukte dat hij toch ook heel wat verdienste had. Dat 

is zo een beetje hetzelfde dan Napoleon. Bij het opzoeken van de leerlingen zelf van 

opiniestukken zeg ik hen er altijd bij dat ze moeten opletten waar ze hun informatie halen want 

soms zijn er bijvoorbeeld vrij rechtse sites en dan nemen ze dat volledig over. En dit in Knack 

daar staat echt dat een werk van David Van Reybroeck dat zovele mensen gelezen hebben, als 

daar dan onwaarheden instaan. Nu heeft hij geschreven over Indonesië en als dat dan het 

referentiewerk is en daar staan allemaal maar halve waarheden in. Hetzelfde met Bart Van Loo, 

met zijn Bourgondiërs dat het te vulgariserend is.  

Interviewer: Heb je dan de indruk, in die zestien jaar dat de beeldvorming over het koloniaal 

verleden is veranderd van de leerlingen? 

Annelies: Dat vind ik wel, ja. Ik vind dat de leerlingen er nu wel meer interesse in tonen. Ik heb 

dat wel altijd al gegeven maar ik weet niet dat het een eerder ver van mijn bed was. Het zal er 

wel mee te maken hebben dat er nu meer media aandacht voor is en we moeten eerlijk zijn de 

samenstelling van de klassen vandaag de dag is ook al volledig anders dan dat het vijftien jaar 

geleden was.  
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Pieter Lambrecht 

Leerkracht geschiedenis tweede en derde graad ASO 

Óscar Romerocollege Dendermonde 

Geboortejaar: 1981 

 

Interviewer: Werk je met een handboek? 

Pieter: Officieel wel. 

Interviewer: Dus een handboek aangevuld met een eigen cursus? 

Pieter: Eigenlijk een cursus aangevuld met het handboek. 

Interviewer: Wat is het handboek dat jullie gebruiken? 

Pieter: Storia 

Interviewer: Binnenkort komt er een invoering van het nieuwe leerplan, zijn jullie dan ook van 

plan om te werken met een handboek? 

Pieter: Ik heb alleszins nog geen signalen gehoord dat we daar niet mee zouden werken, dus ja 

is het antwoord. 

Interviewer: Kwam je zelf in contact met het Belgisch koloniaal verleden in het secundair 

onderwijs? 

Pieter: Das lang geleden. Ik zou denken van wel, maar het staat mij niet meer levendig bij. Het 

zal zeker vrij beperkt geweest zijn. Ik herinner mij een documentaire, de leerkracht zal eens een 

videcassette ingeduwd hebben, maar meer zal dat niet geweest zijn.  

Interviewer: Kwam je in contact met het Belgisch koloniaal verleden in je hogere studies? 

Pieter: Dan moet ik al eens denken, dat zal ook beperkt geweest zijn, eerlijk gezegd. Het staat 

me ook niet direct voor de geest, één of andere inspirerende lessenreeks, neen, eigenlijk niet. 

Dat zal wel ergens in een algemene cursus hebben gestaan, maar algemeen niet.  

Interviewer: In het huidige leerplan geschiedenis moeten de grote lijnen uit de westerse 

geschiedenis bestudeerd worden en één niet-westerse casus. Maak jij de keuze voor Belgisch 

Congo? 

Pieter: Ja, in de vakgroep is de afspraak dat er in de vijfdes ook doorgedaan wordt tot aan de 

dekolonisatie en zelfs verder denk ik, maar dat zit dus in de vijfdes. Maar ik heb de jaren voordien 

altijd aandacht besteed aan het dekolonisatieproces tot en met vandaag, maar dat is nu ook niet 

om te zeggen dat we dat gaan uitspitten of onderzoeken, maar dat komt zeker aan bod. Tot voor 

die regeling deed ik dat wel. 
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Interviewer: En in het handboek dat je gebruikt, dan genoeg relevante informatie terug te 

vinden over het Belgisch koloniaal verleden? 

Pieter: Ja, daar is wel degelijk aandacht voor. Dat zit dan in het hoofdstuk dekolonisatie en je 

kan daar toch zeker twee lessen aan besteden wanneer je het handboek zou gebruiken. Vooral 

bronnenmateriaal kan je daar terugvinden dat vooral toegespitst is op dat Belgisch koloniaal 

verleden.  

Interviewer: Denk je dat alle visies aan bod komen in de handboeken? 

Pieter: Wel, de oefening die ik altijd deed en die vind je terug in de handboeken, is de vergelijking 

van de speech van Boudewijn van 1960 met die van Lumumba. En dat is klassiek, ik denk dat 

veel mensen het zo doen. Daar zit wel veel informatie in, je kan daar verwijzen naar Leopold II, 

want die zit daar bij alle twee in, dus dat is wel goed om op die manier de twee visies eens naast 

elkaar te zetten. 

Interviewer: Heb je al gewerkt rond herinneringseducatie? 

Pieter: Weinig. Eigenlijk niet. 

Interviewer: Ik denk dat wanneer er gewerkt wordt rond herinneringseducatie dat er dan vaak 

rond de wereldoorlogen gewerkt wordt op scholen. 

Pieter: Ah ja, dat doen we wel.  

Interviewer: Want in de nieuwe leerplannen wordt nog meer de nadruk gelegd op 

herinneringseducatie, maar ook op collectief herinneren en collectief geheugen. Denk je dat het 

Belgisch koloniaal verleden ook een goed thema voor herinneringseducatie kan zijn? 

Pieter: Ja zeker, het was zelfs een plan om naar de vernieuwde tentoonstelling te gaan, naar het 

museum van Midden-Afrika, dat is allemaal wat moderner geworden. Een collega is daar 

geweest en die vond het eigenlijk nog altijd niet wat het moet zijn. Dus zo een museum helpt 

natuurlijk wel als je daar zou kunnen naartoe gaan om dat wat vatbaarder te maken. Maar dat 

hebben we dus nog niet gedaan. Je maakt keuzes natuurlijk he. Ik heb daar zelf altijd veel 

aandacht besteed. Het verbaasde me zelf, maar dat ligt natuurlijk aan mij omdat ik het leerplan 

niet slaafs volg en ook niet altijd zo goed ken eigenlijk. Het verbaasde me eigenlijk dat het daar 

niet instond omdat ik dat altijd als een evidentie beschouwde om het wel te zien. Zowel in vijf 

als in zes. Dus die herinneringseducatie, uiteraard heeft dat een plaats.  

Interviewer: In de nieuwe leerplannen staat het niet specifiek, maar je kan er niet meer omheen 

nu.  

Pieter: In de vierdes zie je inderdaad al een verschuiving. 
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Interviewer: Sommige studies bespreken dat de gebrekkige kennis over ons koloniaal verleden 

zorgt voor meer racisme in België. Denk je dat dit kan kloppen? 

Pieter: Ja, dat is een goeie vraag. Dat hele racismeverhaal is natuurlijk een beetje, dat is allemaal 

heel gevoelig aan het worden. Zeker nu met dat ‘woke’ gedoe. Je mag niet meer blank zeggen, 

maar alleen maar wit en dat soort dingen, dus dat is een heel gevoelig thema om in de klas aan 

te snijden. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen natuurlijk. Ik denk wel dat 

onwetendheid dit soort dingen kan voeden. Dat denk ik wel. De leerlingen met Afrikaanse roots 

zijn zich daar heel goed van bewust. Wij weten er te weinig van en doen er te weinig mee. Wij 

zijn ons totaal niet bewust van de draagkracht van iets wat zestig, zeventig jaar geleden gebeurd 

is. Dat is bij hen nog heel levendig aanwezig, die vernedering. En daar zijn wij ons niet altijd 

bewust van. En dat is wat bespreekbaar moet gemaakt worden, denk ik. En ik denk dat wanneer 

je kinderen van Congolese afkomst in de klas hebt, dat dat alleen maar de discussie rijker kan 

maken, scherper ook. Maar dat mag ook wel al eens.  

Interviewer: Ik heb inderdaad daar een theoretisch gedeelte over gevonden, van Willem Frijhoff. 

Hij spreekt ook over gebeurtenissen die het collectief geheugen terug kunnen triggeren, in dit 

geval dan BLM bijvoorbeeld en dat dit terug kan zorgen voor trauma, zelfs bij diegenen die de 

kolonisatie nooit hebben meegemaakt. Zou deze theorie van toepassing kunnen zijn op het feit 

dat er nu hernieuwde aandacht is voor dat koloniale verleden, ook in de klas? Want het is 

inderdaad al lang bezig, maar nu is er toch duidelijk een opleving. 

Pieter: Dat klopt. 

Interviewer: Heb je zelf al de controverse ervaren?  

Pieter: Controverse is veel gezegd, maar vorig jaar zat Ephraïm in mijn klas en die was laat ons 

zeggen dat hij zich heel erg bewust was van zijn Congolees zijn en daar ook wel een radicale 

houding in aannam en met radicaal bedoel ik dan begreep niet dat wij ons daar niet zo bewust 

van waren, terwijl de rest van de klas, de leerlingen meestal het gevoel hebben van ja, ale dat 

zijn geen mensen die dat bewust willen vergeten, die hadden zoiets van: doe eens rustig man. 

Maar voor hem was dat natuurlijk een ontkenning van zijn emotie en dat lag moeilijk en ook in 

de klas om hem te begrijpen. Zo van, ale waarom ben je daar zo extreem over. Het was een 

discussie, want soms als ik tijd heb geef ik ook lessen over racisme gelinkt aan jodenhaat en dan 

begeef je je zeker op glad ijs, zeker wanneer er leerlingen van andere religie in de klas zitten. 

Maar dat was wel goed om dat eens mee te maken en het is daarom dat ik het hier net zei, wij 

de witte mensen zijn ons niet altijd bewust hoe scherp die impact vandaag nog is op jonge zwarte 

mensen of andersgekleurde mensen. En dat is dus iets dat ik ook in de klas wel al meegemaakt 
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heb. Maar ook niet vaak, want ik heb ook niet vaak andersgekleurde leerlingen in de klas. Daar 

moeten we ons ook bewust van zijn. Zeker bij ons op het domein is dat jammer genoeg een 

uitzondering. Belangrijk is dat wij ons als leerkracht geschiedenis ook wel bewust zijn van het 

feit dat wij ons niet begeven in een context die de maatschappij weerspiegeld en dat ook de 

leerlingen niet in een situatie zitten dat een weerspiegeling van de maatschappij is. Ze zijn 

natuurlijk zeer bevoorrecht bij ons. Alleen al hen daar bewust van maken, dan hebben we al veel 

bereikt, denk ik. Ik ben zelf ook nog niet in de fase dat het een natuurlijk gevoel is. Ik ben mij 

bewust van het feit dat ze discriminatie ervaren, dat het er is. Maar omdat ik dat zelf niet doe, 

heb ik zoiets, minimaliseren we dat vaak.  

Interviewer: Heb je de indruk dat je tijdens de opleiding daar genoeg achtergrondkennis hebt 

over meegekregen om die controverse in de klas bespreekbaar te maken? 

Pieter: Ja, weet je, ik denk dat wanneer je met controverse in de klas te maken krijgt vaak al het 

gevoel had dat inhoudelijk sterk zijn belangrijk is, maar dat je ook een beetje een psycholoog 

moet zijn als leerkracht. Dan gaat het niet altijd meer over wie zegt er de juist dingen, wie zegt 

er de waarheid, wie voelt wat? Bij een controverse komen er ook zeker gevoelens bij kijken en 

daar kun je dan beter op ingaan dan te zeggen, jamaar die heeft gelijk, of historisch zit het zo. 

Maar zijn we daar voldoend voor opgeleid? Neen, uiteraard niet. Zeker als masters niet, het is 

ondertussen wel allemaal aan het verbeteren, maar als je dat dan hoort van mensen waar wij 

vroeger les van kregen, die hadden nooit geleerd om les te geven, laat staan dat ze geleerd 

zouden hebben hoe je moet omgaan met controverse. Neen, in de opleiding werd daar niet over 

gesproken.  

Interviewer: Je hebt het eigenlijk al gezegd. Leg jij de link met de actualiteit zoals bijvoorbeeld 

dat er veel Congolezen in België zijn. 

Pieter: Dat doen we. 

Interviewer: Kan je een evolutie waarnemen in de beeldvorming bij de leerlingen over het 

koloniaal verleden? Reageren de leerlingen nu anders dan bijvoorbeeld tien jaar geleden? 

Pieter: Ja, ik denk dat wel. Maar ik ben er niet zeker van dat de grotere bewustwording, of de 

grotere zichtbaarheid van het probleem bijgedragen heeft tot een grotere empathie, daar ben 

ik niet helemaal zeker van. De beeldvorming komt zeker meer binnen dan vroeger. Congo was 

vroeger niet in de media, nu is dat veel meer, maar dat zorgt niet altijd voor meer empathie, 

heb ik het gevoel. Het sluit aan bij een meer grotere flow dat ik zie in mijn klassen, maar 

nogmaals dat is in mijn klassen, dat is een duidelijk verrechtsing van de mentaliteit. Ze hebben 
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meer input, ze hebben meer informatie dus ze kunnen er meer over te weten komen, maar dat 

zorgt niet voor de nodige empathie denk ik, alleszins niet bij iedereen. 

Interviewer: Denk je dat door de invloed van BLM, dat er een nieuwe interesse is voor dit thema. 

Pieter: Dat denk ik wel. Maar ik denk wel dat leerlingen met Afrikaanse roots, zich meer en meer 

die bewustwording eigen maken. Ze worden er ook elke dag mee geconfronteerd.  

Interviewer: Daar hebben we het ook al over gehad maar de eindtermen die voor de vijfdes in 

werking gaan in 2023 zullen ertoe leiden dat het koloniaal verleden niet meer kan omzeild 

worden. Denk je dat dit genoeg zal zijn om de kennis over het Belgisch koloniaal verleden bij te 

schaven? 

Pieter: Geen flauw idee, maar alle beetjes helpen. 

Interviewer: Op welke manier kunnen we erover waken dat het onderwerp niet te emotioneel 

wordt en dat de nadruk komt te liggen op moreel oordelen. 

Pieter: Oei, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is, daar kan ik eigenlijk moeilijk direct op 

antwoorden. Zoveel mogelijk proberen de feiten te stellen zoals ze zijn. Maar wat is een feit he, 

is dat altijd onaanvechtbaar? Je moet feiten presenteren, maar je moet ook openstaan voor 

emotie, als je het altijd afblokt, of als je mensen die er een andere mening over hebben niet aan 

het woord laat, dat moet je wel kunnen toelaten, want als je dat niet toelaat, wordt het alleen 

maar erger. Dus ik ben niet geneigd om te zeggen van geen emotie in de klas, want emotie kan 

ook leiden tot diepere inzichten. Ik zou dat durven denken.  

Interviewer: Ook Willem Frijhoff zegt dit, ‘Een historicus die alleen history geldig acht, begrijpt 

niet hoe de samenleving functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van memory vaart, mist 

het proces dat memory structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te nemen.’ 

Pieter: Ik vind dat gelijk wie of gelijk welk vak als je dat niet met passie en passie is ook een 

emotie, geeft dan kun je het niet overbrengen en als je geen emotie toelaat, dan blijft het steriel 

vind ik en dat vind ik niet oké, want dan blijft het louter kennisoverdracht zonder dat daar enige 

betrokkenheid in wordt verwacht en ik vind dat wel waardevol. Het klinkt misschien wel mooier 

dan ik zelf doe, maar dat is alleszins hoe ik het instinctief aanvoel en ik ben iemand dei zeer 

instinctief lesgeeft. Ik ben niet zo goed in administratie en papieren. Ik heb de indruk dat dat de 

leerlingen wel aanspreekt.  

Interviewer: De informatie over het koloniaal verleden nog niet op punt staat. Er zijn zelfs 

deskundigen die het totaal niet eens zijn met elkaar.  

Pieter: Dat is een goede vraag. Sommige historici maken de informatie heel bevattelijk en 

baseren zich dan op mondelinge getuigenissen. Dat is heel waardevol, maar er wordt weinig 
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aangegeven van wat de waarde is van Congolese getuigen. Ook zij zitten ze met mythevorming. 

Dat maakt natuurlijk dat historisch onderzoek van groot belang blijft.  

Interview: Het is belangrijk dat wij als leerkrachten de juiste informatie hebben. Ken je de 

lessenreeks die is aangeboden door de KULeuven en een dossier dat wordt aangeboden door 

het Bellevue museum? 

Pieter: Neen. Ik ken het niet, kan je het doorsturen? 

Interview: Zeker! Hoe kunnen we als leerkracht dat moeilijk evenwicht tussen memory en 

history bewaren? 

Pieter: Ja, hoe kunnen we dat doen. Door ons niet alleen vast te pinnen op het overbrengen van 

kennis, maar ook aandacht hebben voor de emoties in geschiedenis en identiteitszoeking 

teweegbrengen. We moeten leren met een open blik naar andere mensen en hun identiteit 

kijken. Dat is niet alleen zo met feiten, of feiten zoals we denken dat ze zijn. Maar laat ook maar 

eens wat emo binnen. Alé emo dat klinkt zo negatief, maar dat is het niet altijd. 

Interviewer: Denk je dat de aanpak van het Belgisch koloniaal verleden enkel een taak is van het 

onderwijs? 

Pieter: Neen, dat denk ik niet. Maar dat we daar een rol in krijgen is uiteraard evident, lijkt me. 

En misschien ook zelfs een voortrekkersrol dat lijkt me ook zelfs goed te zijn. Het is dus goed dat 

het meer in de leerplannen komt, dat iedereen ermee in contact komt. Maar alleen het 

onderwijs, dat kan natuurlijk ook niet. Dan verliest dat aan maatschappelijke draagkracht. Maar 

wie moet dat dan wel allemaal doen? Ik denk dat het onderwijs wel het startpunt kan zijn en dat 

hoeft dan niet te wachten tot het vijfde middelbaar. Zelfs in de lagere school, de leerlingen die 

nu in de lagere school zitten groeien op in een totaal andere context en zitten met meer 

gekleurde leerlingen in de klas. Het is dus misschien belangrijk dat ze er al sneller mee in contact 

komen. Het onderwijs heeft daar en rol in, maar ik denk dat het maatschappelijk breder moet 

gedragen worden. Zodat leerlingen er ook thuis kunnen over praten. Ze worden geconfronteerd 

met zwarte leerlingen in de klas. Ik heb nooit met Afrikanen in de klas gezeten. Hier en daar een 

Marokkaan, maar dat was zelfs een uitzondering. Ik heb ook 6TW, één technische klas en daar 

heb ik maar één uur geschiedenis. Dat is veel te weinig om dit allemaal aan bod te laten komen. 

Misschien wordt het thema in technische klassen of beroepsklassen wel uit de weg gegaan 

omdat het nog te levendig is. De thematiek heeft ook verschillende nadelen, je zit er middenin, 

het beeld is nog niet heel scherp. Maar het heeft ook voordelen. Als je in de geschiedenisles niet 

bezig bent met de actualiteit dan mis je een deel van het verhaal. 
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Interviewer: Uit studies is gebleken dat leerkrachten inderdaad vaak de controverses uit de weg 

gaan.  

Pieter: Ik kan dat wel begrijpen, als je aanvoelt van dit komt niet goed. Maar het is soms beter 

van je angsten in de ogen te kijken.  
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Gertjan Leenders 

Leerkracht geschiedenis TSO derde graad  

Don Bosco Groot-Bijgaarden 

Geboortejaar: 1990 

 

Interviewer: Werk je met een handboek? 

Gertjan: Ja, met Memoria 5 Concreet. 

Interviewer: Is het enkel het handboek of is het aangevuld met eigen notities? 

Gertjan: Eigen materiaal zit er ook bij. 

Interviewer: Ga je bij de invoering van de nieuwe leerplannen ook werken met een handboek? 

Is dit al afgesproken binnen de vakgroep? 

Gertjan: Ik zal spreken over mijn vorige school en daar was het plan om tegen de volgende 

leerplannen te werken met een eigen cursus. En eventueel nog een overgangsjaar, maar om er 

toch voor te streven om voor de derde graad toch met een eigen cursus te werken.  

Interviewer: Kwam je zelf in contact met het Belgisch koloniaal verleden in de secundaire 

school? 

Gertjan: Ja, maar beperkt en beperkter dan wat we vandaag doen. 

Interviewer: Kwam je in contact met het Belgisch koloniaal verleden tijdens de hogere studies? 

Gertjan: Ja. 

Interviewer: In het huidige leerplan geschiedenis moeten de grote lijnen uit de westerse 

geschiedenis bestudeerd worden en één niet-westerse casus. Maak jij de keuze voor Belgisch 

Congo? 

Gertjan: Ik ben nu aan het denken. In de vijfdes probeer ik behalve Congo er ook nog een andere 

westerse casus aan toe te voegen.  

Interviewer: En besteed je er nu meer aandacht, dan enkele jaren geleden? 

Gertjan: Ja, want de leerlingen vragen er zelf naar. Ze vinden het zelf interessant en belangrijk. 

Interviewer: Vind je dat er in de handboeken genoeg aandacht wordt besteed aan het Belgisch 

koloniaal verleden?  

Gertjan: Hmmm, eigenlijk niet. Ik heb daar zelf veel aan toegevoegd. Ik heb dat hoofdstuk 

volledig veranderd. In de hoofdstukken van Memoria, misschien ken je dat, gaat het eerst even 

algemeen over imperialisme, met dan vooral de oorzaken over het imperialisme. Dan gaat het 

twee pagina’s over de Congo, maar heel algemeen. Zoals over het afhakken van de handen.  
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Interviewer: Is er bij jouw eigen notities dan ook aandacht voor de Congolese visie of ruimte 

voor Congolese bronnen? 

Gertjan: Congolese bronnen niet meteen, want dat is moeilijk te vinden. Wat ik daar wel aan 

toegevoegd heb is een fragment uit ‘Kinderen van de kolonie’, waar dan wel Congolezen aan het 

woord komen.  

Interviewer: Heb je al de lessenreeks van de KULeuven gevonden? 

Gertjan: Ja, ik heb dat gebruikt als een taak dit jaar. 

Interviewer: Heb je al gewerkt rond herinneringseducatie? 

Gertjan: Herinneringseducatie in het algemeen? 

Interviewer: Ja 

Gertjan: Dat is moeilijker.  

Interviewer: Vind je het mogelijk dat het Belgisch koloniaal verleden als herinneringseducatie 

zou kunnen worden gebruikt? 

Gertjan: Ja, mijn collega die lesgaf in de ASO klassen, die twee uur had, werkte rond de 

standbeelden van Wereldoorlog I en hij zei dat we het eigenlijk ook kunnen opentrekken naar 

koloniale monumenten in Brussel bijvoorbeeld. Op die manier hebben we het dit jaar ook 

gedaan met een hele korte taak over de standbeelden van Leopold II. 

Interviewer: Als je erover lesgeeft, merk je dan controverse in de klas over dit thema? 

Gertjan: Ja, absoluut. Dat zal wel afhangen van het leerlingenpubliek, maar in de school waar ik 

lesgeef, absoluut. Die fragmenten die ik liet zien van ‘Kinderen van de kolonie’, dat komt wel 

binnen bij de leerlingen. Vooral leerlingen met Afrikaanse roots maken er een punt van omdat 

zij ook meer geconfronteerd worden met racisme en verwijten dus ja, het is dan ook logisch dat 

zij zich daar meer aangetrokken door voelen. 

Interviewer: Kan dit dan tot echte discussies leiden? 

Gertjan: Ja, dat blijft altijd wel op de oppervlakte. 

Interviewer: Denk je dat je zelf als leerkracht geschiedenis kan bijdragen tot een groter 

bewustzijn van racisme en ongelijkheid door les te geven over het koloniaal verleden? 

Gertjan: Ja, ik denk als je die herinneringseducatie erbij betrekt. Toen ik zelf de lerarenopleiding 

volgde, er is zo een speech van een Leuvense doctoranda en die duidelijk maakt hoe de 

kolonisatie vandaag de dag nog steeds zichtbaar is en ik denk dat als je dat laat zien in de klas 

dat dit soort zaken kunnen helpen en duidelijk maken dat en wel degelijk een link is tussen het 

koloniale verleden en racisme. 
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Interviewer: Heb je zelf de indruk dat je genoeg achtergrond hebt meegekregen om deze lessen 

te geven? 

Gertjan: Neen, dat denk ik niet. 

Interviewer: Heb je genoeg achtergrond meegekregen om de controverse in de klas in goede 

banen te leiden? 

Gertjan: Je moet zeker sterk in je schoenen staan en ik denk dat je leert door ervaring. 

Interviewer: Heb je ook aandacht voor de link met de actualiteit, bijvoorbeeld het feit dat er nu 

veel Afrikanen leven in Vlaanderen in de lessen? 

Gertjan: Ja, ik denk het wel. Ik probeer de actualiteit toch te verbinden. Bijvoorbeeld de 

controverse rond de standbeelden hebben we erbij betrokken.  

Interviewer: Willem Frijhoff zegt dat een nieuwe trigger, zoals bijvoorbeeld BLM dat dit een 

trauma terug kan opwekken bij mensen die het eigenlijk nooit zelf hebben meegemaakt. Denk 

je dat dit nu aan het gebeuren is  in verband met het Belgisch koloniaal verleden en dat we dat 

ook in de klas zien? 

Gertjan: Ja, want de leerlingen maken er onmiddellijk de link mee. Onmiddellijk als je over 

Leopold II spreekt zijn er direct leerlingen die de actualiteit erbij betrekken. Het hangt ervan van 

welke groep leerlingen. Zou dat binnen enkele jaren ook zo zijn? Is dat een blijvende tendens of 

is dat omdat het nu actueel is? 

Interviewer: De nieuwe eindtermen van 2023 zullen ervoor zorgen dat het Belgisch koloniaal 

verleden niet meer kan omzeild worden. Denk je dat dit de oplossing is in verband met de 

gebrekkige koloniale kennis? 

Gertjan: Ja, maar tegelijkertijd stel je voor dat de nieuwe leerplannen niet zouden veranderen 

denk ik niet dat er leerkrachten zijn die het nog uit de weg zullen gaan.  

Interviewer: Denk je dat vijf jaar geleden de leerkrachten het onderwerp niet omzeilden? 

Gertjan: Dat is iets anders. Dat denk ik wel maar ik denk dat de impact van de actualiteit groter 

is dan de leerplannen. 

Interviewer: Op welke manier kunnen we erover waken dat het onderwerp niet te emotioneel 

wordt en dat de nadruk niet komt te liggen op ‘moreel oordelen’? 

Gertjan: Gho, ik denk dat die casus over Congo heel goed is om het belang van de historische 

bril te benadrukken. Je moet het verleden bekijken vanuit de bril van de actoren zelf en niet 

door een hedendaagse bril bekijken. En die casus van Congo daar moet je mee opletten want je 

mag het dan ook weer niet minimaliseren en dat komt dan weer over bij de leerlingen alsof je 

de zaken minimaliseert. Dus dat is een moeilijke oefening. Een oplossing kan zijn om de 
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verschillende standpunten en posities te laten zien. De Congolese standpunten en bronnen als 

die er zijn en als dat beschikbaar is, daarom vond ik die ‘Kinderen van de kolonie’ een nuttige en 

goeie invalshoek omdat je daar standpunten van oudkolonialen hebt en standpunten van 

Congolezen over die beide zaken. 

Interviewer: Denk je dat die aanpak over het koloniaal verleden enkel een taak is van het 

onderwijs of denk je dat het veel ruimer moet bekeken worden? 

Gertjan: Misschien toch wel het onderwijs. Als het niet het onderwijs is wie of wat dan wel? 

Interviewer: Bijvoorbeeld de makers van ‘Kinderen van de kolonie’? 

Gertjan: Ja, maar onze leerlingen kijken daar niet naar. Als ze het niet doen in de klas, zien ze 

het niet.  

Interviewer: Ik heb nog een uitspraak van Willem Frijhoff: ‘Een historicus die alleen history geldig 

acht, begrijpt niet hoe de samenleving functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van 

memory vaart, mist het proces dat memory structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te 

nemen.’ Wat denk je van deze uitspraak? 

Gertjan: Ik denk dat dit zit in de lijn met de nieuwe leerplannen. Ik lees daar de nieuwe 

leerplannen in. Als je enkel aan herinneringseducatie doet, dan ben je de context kwijt, dan ben 

je het referentiekader kwijt. Als je enkel feiten bekijkt dan verliezen de leerlingen na enkele 

lessen de relevantie van het vak eigenlijk, zien ze de relevantie er niet van in.  

Interviewer: Kan je nog enkele voorbeelden geven van controverse in de klas? 

Gertjan: Ja, er waren nogal wat reacties over het teruggeven van kunst of over 

herstelbetalingen. Het afbreken van zelfs bepaalde monumenten in Brussel, maar ook grote 

gebouwen die betaald zijn met het geld van Congo. Daar bestaat dan wel controverse rond, 

maar dat vinden ze dan ook interessant. De basiliek van Koekelberg bijvoorbeeld, dat zijn 

gebouwen die te zien zijn vanuit de klas en dat vinden ze fascineren en daar beginnen ze dan 

toch onderling over te discussiëren. 

Interviewer: Zou het kunnen dat de leerinhouden en het historisch onderzoek nog niet op punt 

staan over Congo. 

Gertjan: Er wordt inderdaad gewerkt over een nieuw boek over Leopold II en ik denk dat daar 

ook nog wat interessante informatie kan uitkomen. 
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Anja Van Haut 

Leerkracht geschiedenis derde graad ASO en TSO 

Onze-Lieve- Vrouwinstituut en Pius X Zele 

Geboortejaar: 1968 

 

Interviewer: Werk je met een handboek?  

Anja: Ja, wij hebben nu nog ons oud Storia. Wij zijn nu met de nieuwe eindtermen in de eerste 

graad ook al overgeschakeld, maar we blijven bij Storia, maar dan de nieuwe versie. 

Interviewer: Ok, dus bij de invoering van de nieuwe leerplannen in 2023 zullen jullie ook met 

Storia werken? 

Anja: Ja, nu zijn het de derdes en zo gaan we dan verder.  

Interviewer: Is het enkel met een handboek of is het ook aangevuld met eigen notities? 

Anja: Ook met een eigen cursus bij, zonder verwijzingen naar het handboek.  

Interviewer: Kwam je in contact met het Belgisch koloniaal verleden in het secundair onderwijs? 

Anja: Ik heb me dat afgevraagd omdat het zo een hot item was bij de dood van Floyd George en 

ik ben gaan kijken in ons handboek, Tijdspiegel en daar staat inderdaad een onderdeel in over 

kolonialisme, over dekolonisatie, maar niet echt zaken die ze nu willen horen. We hebben zeker 

die lessen gekregen maar ik kan het me niet meer herinneren. Maar ik weet zeker dat we alles, 

gans onzen boek hebben gezien. Ik was wat gefrustreerd over het feit dat er werd gezegd dat 

daar in het onderwijs geen aandacht aan besteed werd. Dat was voor mij een brug te ver. Ik heb 

toen ook de vergelijking gemaakt met lessen over de Holocaust, ik heb daar in mijn opleiding als 

master geen les over gekregen. Ik zat begin jaren negentig. En pas in de jaren negentig is het 

onderzoek ernaar begonnen. Dus ze moeten niet zeggen ze hebben er geen les over gehad, want 

dat was gewoon zo.  

Interviewer: En tijdens de universitaire studies, ben je daar in contact gekomen met het Belgisch 

koloniaal verleden. 

Anja: Dat kan bijna niet anders. Ik kan het niet met zekerheid zeggen. 

Interviewer: De studies wijzen uit dat het pas een tien jaar geleden echt werd gedoceerd aan de 

universiteiten.  

Anja: Misschien kwam het inderdaad maar heel klein aan bod binnen bepaalde cursussen.  
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Interviewer: In het huidige leerplan geschiedenis moeten de grote lijnen uit de westerse 

geschiedenis bestudeerd worden en één niet-westerse casus. Maak jij de keuze voor Belgisch 

Congo? 

Anja: In het vijfde ASO doen we het modern imperialisme en dan gaan we zeker ook spreken 

over België en haar kolonie en in de zesdes ook zeker over de dekolonisatie, dan is het ook focus 

op Congo. 

Interviewer: Zit daar een evolutie in? Heb je daar nu meer aandacht voor dan pakweg tien jaar 

geleden? 

Anja: Niet persé, maar de focus ligt nu wel anders. Ze vragen nu ook het negatieve deel, het 

volledige verhaal. Toch wat meer aandacht hebben voor de wantoestanden. 

Interview: Is er in het handboek genoeg aandacht voor het Belgisch koloniaal verleden? 

Anja: Dat zit daar in, maar je hebt bijvoorbeeld ook een onderscheid tussen ASO en TSO, in TSO 

heb ik een schriftelijke bron over de wantoestanden en in ASO zit dat dan bijvoorbeeld niet. Je 

hebt ook de gewone lijn van het imperialisme, van alle moederlanden en hun kolonies, dat is 

niet specifiek toegepast op België. Dat komt pas in het zesde. Natuurlijk het is een graadleerplan, 

je zou alles kunnen geven in de vijfdes, maar ik doe dat dan niet omdat je er geen tijd voor hebt. 

En in de zesdes moet je het dan toch weer opnieuw gaan uitleggen. 

Interviewer: Komen alle visies aan bod in de handboeken of in de cursus? 

Anja: In het handboek niet, maar daar zorg ik dan wel voor. In elk onderdeel heb ik een actuele 

instap. Een aantal jaar geleden was dat bijvoorbeeld het vernieuwde museum van Tervuren. Je 

moet niet ver zoeken in de actualiteit om iets te vinden.  

Interviewer: Is het moeilijk te vinden bronnen vanuit Congolese kant? 

Anja: Inderdaad, dat is moeilijk. Dat is een pijnpunt dat op nascholingen ook vaak aan bod komt 

en ze zijn er nu wel mee bezig. Professor Van Nieuwenhuyse is bezig met een bronnenboek te 

maken.  

Interviewer: Ken je de lessenreeks van de KU Leuven? 

Anja: Ja, die ken ik, daar heb ik aan meegewerkt. 

Interviewer: Het was heel tijdrovend. Je moest geselecteerd worden. Ik was bij de groep die de 

lessen moest controleren en mijn materiaal doorsturen.  

Interviewer: Heb je al gewerkt rond herinneringseducatie? 

Anja: Ja, al lang. In het vijfde is dat gelinkt aan de Eerste Wereldoorlog en in de zesdes is dat 

meer gelinkt aan de Holocaust. 
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Interviewer: Het wordt inderdaad in vele scholen gelinkt aan de Eerste en Tweede 

Wereldoorlog, maar zou het Belgisch koloniaal verleden ook geschikt zijn om als thema te 

gebruiken bij herinneringseducatie? 

Anja: Ik denk dat wel. Zeker en vast. Je bent er altijd wel mee bezig, ook al is dat niet altijd 

bewust. 

Interviewer: Is er controverse in de klas wanneer dit thema aan bod komt? 

Anja: Toch wel, ja. Het gaat vooral over George Floyd en Black Lives Matter waar er veel 

moslimleerlingen van zich lieten horen. Ik heb een mail ontvangen van twee leerlingen die zo 

redelijk verwijtend ging over de leerkracht geschiedenis en het geschiedenisonderwijs in het 

algemeen. Dat er te weinig aandacht voor is. Ik vond dat er echt over, ook alles wat je las in de 

media. De jeugd weet er niets van zeggen ze, als je dan uw les geeft en je vraagt binnen drie 

jaar. Wat weet je nog. Maar daar hebben wij niets van gezien. Zeker in het TSO, maar die hebben 

dan natuurlijk maar één uur en dat is veel te weinig. Daar zijn ook geen examens, dus dat zijn 

flashes dat ze zien. Het is een heel interessante problematiek. Ik ben met een thema bezig over 

diversiteit en dat komt daar ook allemaal in, dingen zoals burgerschap.  

Interviewer: Willem Frijhoff schrijft dat wanneer er een trigger is zoals nu inderdaad 

bijvoorbeeld BLM dat het trauma naar boven komt en ook al hebben ze dat nooit meegemaakt 

dat het toch allemaal naar boven komt. 

Anja: Ik heb dat in een andere context ook eens goed benoemd geweten. Het feit van vernederd 

te zijn geweest, als land ooit in het verleden door de Europeanen. Vernedering en generationele 

solidariteit, dus die vernedering en dat leed wordt van generatie op generatie doorgegeven. Ook 

al heeft die generatie van nu dat niet meegemaakt die kunnen dat nog voelen. Als je natuurlijk 

een overgrootmoeder hebt die slavin geweest is, is dat niet zo moeilijk om de link te leggen. Ik 

vind wel dat we moeten begrijpen dat zij daar zwaar aan tillen, maar ze mogen niet beginnen 

slachtoffer spelen en iedereen verwijten. Dat was de tijd toen. Het is niet simpel en de leerlingen 

zijn niet goed genoeg geïnformeerd. 

Interviewer: Kan je een specifiek voorbeeld geven van iets wat al eens gebeurd is in de klas rond 

dit onderwerp? 

Anja: Je hebt die mails van die leerlingen. Ik heb wel al veel meegemaakt in verband met Turkije. 

Mijn Turkse leerlingen die heel snel reageren. Ik had een cartoon van Erdogan die werd 

vergeleken met Lodewijk XIV en het spel zat op de wagen.  

Interviewer: Hebben geschiedenisleerkracht de juiste informatie in verband met dat Belgisch 

koloniaal verleden? Er zijn heet wat artikels en werken die elkaar tegen spreken. 
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Anja: Natuurlijk is dat nog een probleem. Ze zullen ook in de handboeken daar in de toekomst 

ook meer aandacht voor hebben. We kunnen het allemaal op verschillende manieren brengen, 

vanuit verschillende invalshoeken en visies. Wat moeten wij als leerkracht dan brengen? Maar 

de info dat wij doorgeven aan hen is ook al geselecteerd en ook al gekleurd.  

Interviewer: Het kan misschien wel interessant zijn om de bronnen naast elkaar te leggen. 

Anja: Ik heb net een artikel gelezen van een Amerikaans historicus over de dolkstootlegende en 

dan een paar dagen later over hetzelfde onderwerp van een ander historicus en ze spraken 

elkaar tegen. Ik noem dat metageschiedenis. De leerlingen vinden dat super moeilijk. Dat is niet 

echt alleen inhoudelijk, dat gaat echt over het vak.  

Interviewer: Denk je dat geschiedenisleerkrachten genoeg bagage hebben meegekregen om om 

te gaan met moeilijke discussies en controverse in de klas? 

Anja: Dat moet je zelf bijwerken. Hoe meer je erover leest, hoe gemakkelijker. Maar daar hebben 

we zeker geen les over gekregen. Maar wat willen ze nu eigenlijk al van onze leerlingen. Er staan 

zoveel moeilijke begrippen in de leerplannen. Verwachten ze aan de universiteiten al een grote 

voorkennis? De eerst graad heeft al kennis gemaakt met bruikbaarheid van bronnen en met 

standplaatsgebondenheid. Ik ben benieuwd of de leerlingen die doorstromen die termen wel 

goed kennen. 

Interviewer: Denk je dat je zelf als leerkracht geschiedenis kan bijdragen aan een groter 

bewustzijn over ongelijkheid en racisme door les te geven over het Belgisch koloniaal verleden? 

Anja: Toch wel, dat denk ik wel. Van dat eens uit een ander perspectief te zien, vanuit die 

Afrikaanse diaspora. Als je dat eens vanuit een andere kant gaan bekijken, dat ze zullen 

nadenken. Probeer de ander te zien zoals uzelf, dat probeer ik steeds tegen de leerlingen te 

zeggen. Als er nu deze week met die branden in Turkije een Turkse moeder, dat is geen Turkse 

moeder dat is een moeder. Als je u kan verplaatsen kan je misschien voor een stuk die 

vooroordelen wegnemen. Het gaat zeker helpen. Wat bij mijn leerlingen ook heel gevoelig ligt, 

is de Armeense genocide. Dan denk ik er goed over na, zou ik het geven of niet? We moeten ons 

neutraal opstellen, maar dat is heel moeilijk. In uw bewoordingen zit er ook al, of je laat de ander 

wat meer aan het woord dan een ander. Ik laat het soms door Turkse leerlingen uitleggen. Maar 

dat wordt dan ook vaak eenzijdig, ik vraag nochtans altijd om hun bronnen erbij te vermelden.  

Interviewer: Heb je aandacht voor de link met de actualiteit. 

Anja: Zeker. Ik heb ook een zinnetje dat ik aan mijn prikbord hang of eens schrijf van: diversiteit 

dat is gewoon de realiteit nu. Het is gewoon de realiteit dat is gewoon de samenstelling van de 
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maatschappij of je dat nu goed vindt of niet. We gaan op de één of de andere manier moeten 

leren samenwerken.  

Interviewer: Vind je dat er onder andere door BLM een nieuwe interesse is gekomen voor het 

Belgisch koloniaal verleden? 

Anja: Ja, ja, dan is dat echt in de actualiteit ontploft. Misschien kort ervoor, dat is hier in Zele, 

heb ik ook al een vergadering gehad met de schepen en de burgemeester over radicalisering. 

Dat is ook wel echt een probleem. En toen voelde ik dat de gemeente en de scholen daar echt 

iets moeten aan doen. Ook in de lagere scholen merkt men het. Maar naar welk vak kijkt men 

altijd? Geschiedenis. Maar welk vak heeft altijd tijd te weinig? Geschiedenis. Ik ga het melden 

aan de directie dat het zo niet meer verder kan. Wij moeten dat er allemaal maar bijnemen. Er 

moet ook in andere vakken meer aandacht hiervoor komen. Als ze willen dat we de eindtermen 

bereiken, dan zullen we moeten samenwerken. 

Interviewer: De nieuwe leerplannen die zullen ingaan in de vijfdes in 2023 daar zal men moeilijk 

nog het koloniaal verleden kunnen opzijschuiven. Zal dat genoeg zijn om de algemene kennis 

over het Belgisch koloniaal verleden bij te schaven. 

Anja: Ja, ze wijzen altijd naar het onderwijs he. Voor heel veel zaken moet het onderwijs alles 

oplossen. Als ik zou doen, zoals nu met de lessenreeks van de KU Leuven, dat zijn twaalf lessen, 

als ik evenveel tijd mag besteden dan misschien wel. Maar als ik daar twaalf of veertien lessen 

moet voor uittrekken, dan kan ik al de rest niet doen. Eigenlijk kan je met dat thema al uw 

leerplandoelstellingen en eindtermen bereiken, maar is dat de bedoeling? Dat we zo één thema 

gaan uitspitten en al de rest op zij schuiven? Ik wil toch graag mijn lijn doortrekken. Dus neen, 

ik ga daar niet genoeg tijd voor hebben. Ik ga daar zeker op wijzen van dit is belangrijk en dit is 

controversieel en dit leeft enorm en ik ga dat op de ene of de andere manier wel aanraken, maar 

ik ga dat nooit kunnen uitwerken. 

Interviewer: Is het enkel de taak van het onderwijs? 

Anja: Ah neen he, dat is natuurlijk de meest directe manier om de jeugd te bereiken. Die gaan 

de Knack niet lezen, die kijken niet naar Ter Zake, die kijken vaak niet naar het nieuws. Dus als 

wij hen daar op kunnen wijzen. Wij gaan dat moeten doen in het onderwijs, maar daar hebben 

we niet genoeg tijd voor, dus wat zijn de andere kanalen? Hopen op thuis misschien, de ouders? 

Wanneer iets vrijwillig wordt aangeboden, doen ze niet. Sommigen doen het, maar dat is de 

minderheid.  

Interviewer: Ik heb nog een uitspraak van Willem Frijhoff: ‘Een historicus die alleen history geldig 

acht, begrijpt niet hoe de samenleving functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van 
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memory vaart, mist het proces dat memory structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te 

nemen.’ Wat denk je van deze uitspraak? 

Anja: Das waar. Je kan niet anders dan beginnen met de geschiedenis, wat we denken dat er 

gebeurd is. Want dat gebeurt ook vaak, dingen die in het handboek staan moeten wij herzien 

op basis van nieuwe onderzoeken dat ze tot de conclusie komen dat het toch anders in elkaar 

zat. Maar je kan niet anders beginnen dan met de grote lijnen te beginnen, ook al is dat een 

verleden dat je niet aanstaat, maar het is het verleden. En dan kan je misschien als je nog tijd 

hebt aandacht hebben voor die collectieve herinnering. Je kan ook andersom werken beginnen 

met die herinnering maar dan praten ze wat in het ijle, want ze hebben echt geen voorkennis. 

Ze hebben echt geen parate kennis die ze kunnen oproepen.  

Interviewer: Is het moeilijk om neutraal te blijven bij een discussie in de klas?  

Anja: Ik denk dat het bijna niet kan. En het moet mogelijk zijn om het eigen standpunt ook naar 

voor te brengen.  

Interviewer: Op welke manier kan je als geschiedenisleerkracht dit moeilijke evenwicht 

bewaken? 

Anja: Ik heb het boek gelezen van Maarten van Alstein over controverse in de klas en daar staan 

heel veel tips in onder andere over die neutrale opstelling. Maar je kan nog zo goed voorbereid 

zijn op we gaan dat zus of zo laten verlopen en we gaan die vragen stellen en dat debat gaat in 

die richting uitgaan, tot er een leerling een andere vraag stelt of een bepaalde reactie geeft en 

daardoor kan je op een zijspoor geraken of het kan in sommige gevallen ook ontploffen. Dus ik 

denk dat het moeilijk is en dat het afhangt van situatie tot situatie en ook afhangt van het publiek 

dat je voor u hebt. Want de ene keer kan ik de Armeense genocide wel behandelen en een 

andere keer gaat het niet.  
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Interviewer: Werk je met een handboek? 

Jonas: In het vierde hebben we Memoria en in de derde graad hebben mijn collega en ik zelf een 

cursus gemaakt. Voeger gebruikten altijd het handboek van Passages, als een soort van 

naslagwerk die de leerlingen ook altijd konden gebruiken maar we gaan daar van afstappen want 

we hebben onze eigen cursus nu. We gaan wel wachten tot de nieuwe eindtermen in voege zijn 

in 2023. Vanaf het moment dat de nieuwe eindtermen er zijn ga ik de cursus wel moeten 

omvormen zodat het conform is met de nieuwe eindtermen. Hetgene wat we het relevantst 

vinden, krijgt ook het meeste aandacht. Maar onder andere in het vijfde en in het zesde veel 

over de koloniale geschiedenis.  

Interviewer: Kwam je in contact met het Belgisch koloniaal verleden in de secundaire school? 

Jonas: Wel, dat is wel heel lang geleden, maar ik kan me wel herinneren dat er les over gegeven 

werd maar het is dan toch niet blijven hangen, het was toen nog niet zo. Ik kom zelf uit een wit 

privilege, ik heb in een Kempisch college in Westmalle. Er was niemand met een andere 

huidskleur, ik denk dat het me toen nog niet zo wakker schudde. Maar ik denk wel dat het erover 

gegaan is. Ik kan me op zich niet herinneren dat de schandvlekken werden verzwegen of dat 

Leopold II op een voetstuk werd geplaatst. En ik moet zeggen, ik heb daarna geschiedenis 

gestudeerd aan de universiteit en we hebben daar eigenlijk echt geen les over gehad, over 

Congo. Nu is dat aan de faculteit van de Universiteit Antwerpen bijvoorbeeld wel een verplicht 

vak, kolonisatie en dekolonisatie. Maar ik heb dat zelf niet gehad, ik heb dat dus eigenlijk zelf 

bestudeerd. Toen Congo in 2010 vijftig jaar onafhankelijk werd, ben ik me erin gaan verdiepen 

en ontdekken bij het voorbereiden van mijn lessen. Ik vond zelf dat ik er weinig over kende. Ik 

heb dat ook nooit gehad. Via documentaires, bijvoorbeeld die op Canvas ben ik me beginnen 

verdiepen. De echte historiografische kennis is maar begonnen en serieus genomen vanaf de 

jaren 2000. 
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Interviewer: In het huidige leerplan geschiedenis moeten de grote lijnen uit de westerse 

geschiedenis bestudeerd worden en één niet-westerse casus. Maak jij de keuze voor Belgisch 

Congo? 

Jonas: Ja, maar wanneer ik in het zesde lesgeef over de Koude Oorlog gaat dat ook over 

dekolonisatie, ja, Vietnamoorlog is ook een onafhankelijkheidsoorlog, dus de andere landen 

komen ook aan bod. India, Pakistan dat zijn allemaal….Maar Congo krijgt uitgebreider aandacht. 

Interviewer: Jullie werken nu niet meer met een handboek, maar was er in Passages dan genoeg 

aandacht voor het koloniaal verleden? 

Jonas: Ja, ik vond van wel, echt wel. Ik vind Passages, de enige reden dat we ervan afstappen is 

omdat we Passages te moeilijk vinden voor tieners, het is wat droge kost. Maar ik vind wel dat 

het qua aanpak goed zit. Ik heb zeker mijn hoofdstuk over kolonialisme in het vijfde daarop 

gebaseerd op die lestekst van het handboek. Want dat begint gewoon heel breed kolonialisme 

in de negentiende eeuw, hoe verschilde dat van Columbus zijn tijd en de reconquista enzovoort. 

En ook over het British empire koloniaal denken en dan zoemden ze eigenlijk in op Congo, en 

dan zoemden ze in op de figuur van koning Leopold II, dus ik vind dat eigenlijk de perfecte 

aanpak. Wat er in dat handboek stond Passages, ik vond het het belangrijkst van de attitude en 

de essentie weer te geven. Ik zou echt niet durven te zeggen dat vandaag de dag, je hebt nog 

altijd mensen die dat zeggen, dat dit onderwerp niet wordt aangepakt, maar dat is niet meer zo. 

Dat is wel lang bewust of onbewust wat verwaarloosd, ik denk ook dat het te maken heeft met 

gebrek aan kennis. De huidige generatie leerkrachten geschiedenis is daar echt wel mee bezig, 

ik kom echt niemand tegen van mijn generatie die dat onderwerp ook maar zou verwaarlozen. 

Ik sprak twee jaar geleden met Herman Van Goethem, rector van UAntwerpen en ook een 

belangrijk historicus, en ik stelde hem de vraag van hoe komt het dat er uw departement dat er 

zo weinig les werd over gegeven. En die man die is er zestig en zei ikzelf heb ook echt eigenlijk 

een tekort aan kennis over dat koloniaal verleden. Ok, ik ben wel van een generatie die het 

onderwerp niet gekregen hebben aan de universiteit en in de middelbare school. Als een van 

ons land meest vermaande historici dit al zegt, dan zijn ze ermee begonnen met dat aan de 

universiteit au sérieux te nemen. Het is nu al bijna een politiek statement om er geen les over 

te geven. Ik ben ook heel blij dat geschiedenis precies nog nooit zo belangrijk geweest is dan 

vandaag. Dat gaat niet alleen over ons koloniaal verleden, maar ook figuren over Columbus, hoe 

moeten we daar allemaal mee omgaan? Ik vind het plezant, we moeten als leerkrachten 

geschiedenis dat momentum nemen om het te gebruiken in de lessen. Wat moeten we doen 
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met de standbeelden bijvoorbeeld, moeten ze weg, moeten ze blijven staan. Alles in zijn brede 

context te zien, de omgang met het verleden is nog nooit ze relevant geweest. 

Interviewer: Willem Frijhoff spreekt ook over gebeurtenissen die het collectief geheugen terug 

kunnen triggeren, in dit geval dan BLM bijvoorbeeld en dat dit terug kan zorgen voor trauma, 

zelfs bij diegenen die de kolonisatie nooit hebben meegemaakt. Zou deze theorie van toepassing 

kunnen zijn op het feit dat er nu hernieuwde aandacht is voor dat koloniale verleden, ook in de 

klas? Want het is inderdaad al lang bezig, maar nu is er toch duidelijk een opleving. 

Jonas: Ja, dat denk ik echt wel. Dat is een goede vraag. Ik denk dat heel veel jongeren kwaad 

waren dat ze er niets over weten. Dat is dan op zich niet echt een trauma, maar je ziet ook wel 

bij andere generaties als dat debat een beetje serieus wordt gevoerd dat ze daar wel naar willen 

luisteren. Ik ben als leerkracht daar natuurlijk mee bezig en dat maakt ons misschien wat meer 

open minded, maar om het nu wat over politiek te hebben, je hebt heel veel mensen die in 

discussies spreken over de ‘wokegeneratie’, ‘ze schamen zich over onze geschiedenis’, dus ik 

zou willen zeggen dat wij in een intellectuele bubbel zitten, wij lezen daarover, wij hebben daar 

een mening over, wij brengen die mening ook over of we leggen het uit. Is ons land nu echt bezig 

met zijn trauma te verwerken, ja, zeker een deel, maar een deel vind ook dat we niet moeten 

overdrijven. En je leest ook vaak op verschillende blogs hoe sommige leeftijdsgenoten elkaar 

beschuldigen of elkaar aanspreken op posts: ‘maar ale, in Congo zijn er ook hele goede dingen 

gebeurd. Ik vind in elk geval dat leerkrachten zeker een voortrekkersrol hebben over wat doen 

we daar nu mee. Zoals de discussie van de standbeelden. Maar ik zou er ook niet van uitgaan 

dat bepaalde wonden nu aan het helen zijn. Ik vind dat we nog steeds in een super 

gepolariseerde wereld leven, erger dan ooit. En als leerkrachten hebben wij de rol denk ik om 

alle meningen aan bod te laten komen en ook de juiste feiten te geven. En kritisch zijn over van 

wie je de informatie overneemt dat is denk ik nu het allerbelangrijkste. Een goed debat begint 

pas als de leerkracht geschiedenis de leerlingen helpt. Dus ik vind nog altijd, de mensen 

protesteren nu vaak via de sociale media enzo. Voor gekleurde leerlingen is het trauma ook 

genegeerd. En de witte elite die de geschiedenisboeken schrijft en de leerplannen maakt, houdt 

geen rekening met hen. Wij staan er niet bij stil wat wit privilege is. Privilege houdt in dat wij 

echt geen discriminatie kennen omwille van onze huidskleur. Bij mij heeft het ook wel even 

geduurd vooraleer ik het begreep wat het echt wil zeggen.  

Interviewer: Is er soms controverse in de klas over dit onderwerp? 

Jonas: Uiteraard, maar ze vinden het ook heel leuk om daar even bij stil te staan en even te 

discussiëren, het is ofwel verontwaardiging of desinteresse omdat ze nog te jong zijn of er voor 
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het eerst mee bezig zijn. Maar weinig leerlingen bij ons op school die dat koloniaal systeem 

verdedigen. Het is en blijft een ASO school, maar ik kan me voorstellen dat er bij andere 

bevolkingsgroepen en in andere scholen dat er echt ruzie kan ontstaan bij de leerlingen. Toen 

die geschiedenisleerkracht Samuel Paty werd onthoofd in Frankrijk dan heb ik dat ook gebruikt 

in de les, van bestaan er taboes, zijn er zaken die volgens jullie niet kunnen besproken worden, 

maar de consensus was toch dat alles moet kunnen besproken worden. Ik heb een keer last 

gehad met het gebruik van het ‘n’ woord, het woord neger stond in een bron, in een historisch 

document, in een aankondiging van een slavenveiling. Toen waren er wel enkele leerlingen die 

dat dan vonden dat ik dat niet mocht uitspreken. En dat is heel moeilijk, maar ik blijf er achter 

staat dat in een historische bron moet kunnen. Het woord werd en wordt nog steeds gebruikt 

en dat moet ik overbrengen, als ik dat ga negeren dan gaat ge veel meer kracht aan dat woord 

toekennen dan dat nodig is. Door dat woord niet uit te spreken ban je racisme niet uit de wereld.  

Interview: TSO scholen hebben maar één uur geschiedenis. Is dat genoeg om het onderwerp 

bespreekbaar te maken? 

Jonas: Dat klopt, in die TSO richtingen zou men er meer moeten op inzetten en daar is dan de 

ruimte niet toe.  

Interviewer: De leerinhouden van het Belgisch koloniaal verleden worden nog steeds 

bediscussieerd, is dit nog een probleem en klopt dit? 

Jonas: Ik denk dat het altijd moeilijk is om en ik denk dat er nu ook meer onderzoek moet komen 

naar de herinnering van dat koloniaal verleden, maar de boeken liggen er. Ik heb dat boek van 

Iddesbald Goddeeris gelezen, ‘Congo in vragen’, ik vond nu niet zo boeiend geschreven maar dat 

is wel de essentie en daarom was dat wel goed. Dat is uiteraard veel te veel om in de klas aan 

bod te laten komen. In de documentaire ‘Kinderen van de kolonie’ dat is ook met veel nostalgie. 

Maar moet er meer onderzoek gebeuren? Ik denk echt wel dat er veel boeken liggen en dat 

mensen ze maar gewoon eens moeten vastpakken. Bijvoorbeeld, ale, ik vind dat goed dat de 

politiek bezig is met een soort commissie, die commissie wie ze daarvoor selecteren heeft al 

veel discussie opgebracht, op zich vind ik het goed dat de beslissing is van wat gaat nu de 

houding zijn van ons land. Ik vind het raar dat er dan ook nog eens onderzoek moet gebeuren 

naar … want dat onderzoek is er gewoon. De politiek moet ook maar eens tijdens een 

zomerreces een boek daarover lezen. De Belg heeft dat gewoon een beetje verwaarloosd.  

Interviewer: De verschillende visies kunnen dan ook besproken worden in de klas. Vind je het 

zelf moeilijk om bronnen te vinden vanuit Congolees standpunt? 
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Jonas: Die mondelinge bronnen van ‘Kinderen van de kolonie’ vind ik heel goed. Je weet nooit 

op voorhand wat hun verhaal is, sommigen zijn dan naar België gekomen, anderen zijn in Congo 

gebleven. Qua wetenschappelijke literatuur heb ik hier wel een boek liggen van Mathieu Zana 

Etambala en dat is een Congolese prof van de KU Leuven. Ik vond dat echt een openbaring dat 

boek. Ik vond dat heel interessant. Voor de rest heb ik ook niet veel tijd om een Congolees uit 

te nodigen ofzo, dat heb ik nog nooit gedaan.  

Interviewer: Ken je de lessenreeks van de KU Leuven? 

Jonas: Neen, kan je me de link eens doorsturen? 

Interviewer: Zeker, ik zal dat zeker doen. Het is heel recent. 

Jonas: Dat kan ik zeker gebruiken. 

Interviewer: Herinneringseducatie is in 2008 ook als eindterm verschenen. Doe jij daar iets rond? 

Jonas: Heel veel, wij gaan naar Breendonk, naar de kazerne Dossin, een uitstap naar de 

Westhoek. Ik ben al eens met zes leerlingen naar Auschwitz geweest. Je zou wel kunnen zeggen 

dat we dat serieus nemen op school. 

Interviewer: Wij denken inderdaad snel aan de wereldoorlogen bij herinneringseducatie. Denk 

je dat het Belgisch koloniaal verleden ook interessant zou kunnen zijn om hierin op te nemen? 

Jonas: Jazeker, maar ik denk niet dat we daar echt mee bezig zijn. Ik heb wel eens de opdracht 

gegeven om naar het hernieuwde Afrikamuseum te gaan en daar eens met een kritische blik 

moesten doorlopen. Dat is ook herinneringseducatie. Sommigen blijven daar oppervlakkig over, 

van ik had een hele fijne dag, anderen vonden dan weer dat het historische luik niet goed genoeg 

was uitgewerkt. Voor mij is dat ook herinneringseducatie. Herinneringseducatie is voor mij 

gewoon hoe gaan wij vandaag in 2021 met stukken om uit het verleden dat wij in herinnering 

willen blijven houden. Absoluut, wanneer spreek je eigenlijk van herinneringseducatie. Wanneer 

ik met mijn leerlingen een documentaire bekijk over ‘The Red Starline’ is dat dan ook 

herinneringseducatie.  

Interviewer: Is er een evolutie waar te nemen in de beeldvorming van de leerlingen in verband 

met het Belgisch koloniaal verleden? 

Jonas: Ja, ja toch wel. Ik ben ook zelf de laatste vijf jaar bezig geweest over welke mening heb je 

nu over deze materie? Ik vind wel dat ze daar veel betrokkener over zijn veel meer geëngageerd 

zijn, ik heb echt wel een evolutie gemerkt.  Maar het ligt ook heel erg aan mij, ik heb ook heel 

veel bijgeleerd. Elk jaar vind ik dat dat ik er een beetje genuanceerder in wordt, een beetje meer 

over weet. Ik zou ook echt kunnen zeggen dat ik de laatste vijf jaar ben geëvolueerd, dat ik me 

daarvoor openstel. Ik merk echt wel dat ze daar heel erg over veranderd zijn. Maar sinds dat ik 
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lesgeef over dat koloniaal verleden, vind ik wel dat de leerlingen verontwaardigd zijn en dat ze 

wel willen dat dat gegeven wordt. Ik merk ook dat ik meer kritisch ben beginnen lesgeven over 

de perioden na Leopold II, want we mogen zeker niet alleen maar Leopold II gebruiken en voor 

de rest zijn we er vanaf. Belgisch Congo , je kan wel zeggen dat dat een halve apartheidsstaat 

was, ik heb er nu ook heel veel dingen over geleerd die ik zelf niet wist en ben er ook kritischer 

over gaan nadenken. Dus ja, ik ben er zeker van dat mensen en dan ook de leerlingen evolueren. 

Interviewer: Leg je de link tussen de actualiteit en het Belgisch koloniaal verleden, maar dat heb 

je eigenlijk al gezegd, bijvoorbeeld de aanwezigheid van Afrikanen in België? 

Jonas: Ja absoluut. 

Interviewer: Sommige studies leggen de link tussen racisme in België en een gebrekkige kennis 

van het Belgisch koloniaal verleden. Klopt dit, denk je? 

Jonas: Ja, ik denk dat dit helemaal klopt. Ik vind dat echt dat je als geschiedenisleerkracht de 

taak hebt om uit te leggen dat je als geschiedenisleerkracht moet uitleggen dat België, nog niet 

zo lang geleden, racistische dingen heeft gedaan. Dat hele systeem van in Belgisch Congo 

mochten witte Belgen meer, mochten witte Belgen voorsteken, dat zat zou in de wet, in het 

systeem ingebakken, dat zijn echt wel dingen dat vele mensen niet weten. Dus ja, naar onze 

huidige normen, die ook belangrijk zijn wanneer we geschiedenis studeren, ik vind dat je het 

niet altijd vanuit de tijd zien, je moet het natuurlijk altijd vanuit de tijd zien, maar je mag ook 

zeker verontwaardigd zijn over wat er in het verleden is gebeurd. Misdaden moeten natuurlijk 

genuanceerd worden door hun tijd en context, maar ik vind dat dat nogal gemakkelijk gezegd 

wordt en ik ga daar eigenlijk niet mee akkoord. Ik vind dat met de kennis die je vandaag hebt, 

met de ethische waarde die je vandaag hebt, je kan zeggen ik keur dat af. Je moet begrijpen hoe 

het gekomen is, maar je moet zeker kunnen zeggen die moet niet op een sokkel staan of die 

straatnaam kunnen we beter veranderen. Ik vind dat het perfect mogelijk is. Ik vind dat een 

dooddoener die vaak wordt misbruikt. Ik denk effectief dat wanneer je goed les geeft over wat 

er in het verleden is gebeurd, en wat er verkeerd is gebeurd dat je den mensen vandaag ook 

verdraagzamer maakt. Ik geloof echt in het feit dat verdraagzaamheid voor een stuk gelinkt 

wordt aan eenzijdige informatie, slechte informatie. Mensen zitten in hun eigen bubbel en horen 

altijd hetzelfde, als wij dat niet openbreken door ook ander stemmen aan bod te laten komen, 

dan kweken wij geen verdraagzame mensen. Dat is geen politiek, dat is gewoon een 

professionele mening. Ik heb ook vele discussies met mijn vrienden over allerhande zaken, ik 

vind gewoon dat je moet blijven discussiëren en alles moet blijven herbekijken. En ik geloof ook 

effectief dat racisme vandaag kan aangepakt worden, als je zegt het is ook heel systematisch, 
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we hebben het toen ook al gedaan, was dat niet echt fout dat wij onze zwarte medemens en 

vroeger gekoloniseerde mensen systematisch hebben benadeeld, ja, ik geloof zeker dat daar 

een link tussen is. En als je dat niet aanpakt in jullie openbare ruimte, dan maak je de mensen 

niet kritisch. Voor mij is uw geschiedenis durven herkijken een vorm van verdraagzaamheid, een 

openmindedness en dat is onze taak. Ja, ik denk dat er zeker een link is. 

Interviewer: Denk je dat het enkel de taak is van het onderwijs? 

Jonas: Neen, helemaal niet. Ik vind dat het wel heel vanzelfsprekend dat het onderwijs daar 

voortrekkers in zijn, wij zijn eigenlijk hun tweede ouders. Die zien ons superveel en ik vind dat 

het onderwijs en dan aangevuld met musea en de openbare omroep. Volwassenen moeten ook 

hun meningen baseren op juiste dingen want ik geef ook in het volwassenenonderwijs les, en ik 

geef geschiedenis aan de opleiding voor stadsgidsen en ik heb daar echt al heftige discussie 

gehad, dat de manier waarop ik dat vertelde, alsof ik een familielid van hun, hun tante nonneke 

door het slijk aan het halen was ofzo. Die reactie van: gij kunt dat toch niet weten. Ik vind dat 

gevaarlijk. Zeker bij de andere generaties stuit het op meer verzet dan bij de jongeren. Toch de 

jongeren die ik tegen kom in een ASO school, ik durf echt niet spreken over de leerlingen uit 

andere richtingen. Ik vind dat het debat ook in kranten, musea, opiniemakers. 

Interviewer: Ik heb nog een uitspraak van Willem Frijhoff: ‘Een historicus die alleen history geldig 

acht, begrijpt niet hoe de samenleving functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van 

memory vaart, mist het proces dat memory structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te 

nemen.’ Wat denk je van deze uitspraak? 

Jonas: Uiteraard mag je niet dogmatisch in één standpunt stappen, dat is misschien wat hij 

bedoelt. Dat is natuurlijk wel wat onderheven aan hypes, aan opflakkeringen. Waarin mensen 

opeens hun kar aan hangen. Daar geef ik hem zeker gelijk. Als het gaat over die herinnering mag 

je daar zeker niet te dogmatisch in zijn. 

Interviewer: De nieuwe eindtermen voor 2023 zouden in de richting kunnen gaan dat men het 

Belgisch koloniaal verleden niet meer kan omzeilen. Zal dat genoeg zijn? 

Jonas: Toen ik op Ter Zake was, was die discussie heel hevig bezig. Die journalisten van Ter Zake 

wouden heel graag dat ik iets zei over die eindtermen, terwijl ik eigenlijk altijd heb gevonden 

dat het prima is dat die eindtermen zo vaag zijn. Ik geniet van de onderwijsvrijheid van ons land. 

Dat zijn één van de troeven van ons land. Maar ja, daar zijn ook verschillende meningen over. 

En inderdaad als iemand die dat heeft gestudeerd ga ik uiteraard lesgeven over het koloniaal 

verleden. Ik vind dat je dat niet kunt passeren. Ik sta altijd wat wantrouwig tegenover de 

overheid die zegt wat ik moet geven. Ik vond het eigenlijk wat toen gebeurde bizar. Op dezelfde 
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dag had Ben Weyts gezegd dat komt in de eindtermen, iedereen was blij en ik vond het raar dat 

niemand zich afvroeg en waarom komt dat in de eindtermen, is dat de minister die op zijn eentje 

mag beslissen wat er in de eindtermen komt. Dus ale, het was een typisch Belgische periode. 

We zijn er vanaf, we hebben het gezegd. Nu wil ik ook wel eens zien hoe het er gaat uitzien. Gaat 

dat zijn in de vorm van historische begrippen, imperialisme heb ik eens horen vallen, 

kolonialisme. Ik zal er zeker les over geven over Belgisch Congo, maar Julius Caesar deed ook 

aan imperialisme. Ik vind dat nog altijd vaag. Ik vind dat er in de opleiding aan de universiteit of 

aan de hogeschool toekomstige leerkrachten moeten worden gekweekt die dat als 

vanzelfsprekend beschouwen. Maar als de politiek graag denkt, we hebben het tenminste op 

papier staan, dan zijn we er vanaf, ja, dan doen ze dat maar. Ik vind dat ze alles moeten inzetten 

op goed onderwijs, in de hogeschool en aan de universiteit. Volgens mij ligt daar de sleutel.  

Interview: In het gemeenschapsonderwijs staat het er nu wel expliciet in.  

Jonas: Ik heb de laatste jaren de eindtermen ook totaal niet meer gelezen. Wie schrijft dat 

eigenlijk de eindtermen? Ik vind dat totaal niet leesbaar. Die zijn geschreven in een taal die ik 

duidelijk niet snap. Ik vind dat heel spijtig, want die zijn eigenlijk voor ons gemaakt. Ik ben echt 

wel hoog opgeleid genoeg om zakelijke teksten te lezen, maar die eindtermen zijn voor mij echt 

totaal onleesbaar. In elk geval vind ik het symbolisch wel supergoed dat de samenleving het 

beschouwt als belangrijk. 

Interviewer: Vind je dat je genoeg achtergrond hebt om om te gaan met controverse in de klas? 

Jonas: Neen, eigenlijk niet. Ik hoop dat ze daar in de lerarenopleiding nu meer aandacht aan 

besteden. Ik heb in mijn opleiding heb ik nooit, wat als er discussie uitbreekt. Mijn 

geschiedenisopleiding was heel theoretisch. Dat ging natuurlijk over verschillende visies over 

verschillende feiten, maar niet over wat moet je doen in bepaalde situaties. En ook in mijn 

lerarenopleiding zouden ze daar beter meer aandacht aanbesteden. In plaats van papers te 

schrijven. Het zou fantastisch zijn moest men daar meer rond zien. Iets rond gezien, neen, ik heb 

dat echt al doende moeten leren. Ik vind dat wel fijn om al doende te leren. Ik ben zelf ook zo 

veranderd sinds het begin dat ik ben gaan lesgeven. Als ik al enkele jaren geleden zo eens een 

dipje had, van wil ik in het onderwijs wel blijven, dan heb ik mezelf in de laatste twee jaren nog 

nooit zo belangrijk gevoeld. Je krijgt daar toch veel voldoening van als ze op het einde zo 

dankbaar zijn en u komen bedanken, dat maakt toch het verschil.  

Interviewer: Op welke manier kunnen we erover waken dat het onderwerp niet te emotioneel 

wordt en dat de nadruk komt te liggen op ‘moreel oordelen’? En is het moeilijk om als leerkracht 

neutraal te blijven en moeten we neutraal zijn? 
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Jonas: Ik vind dat echt wel de les geschiedenis emotioneel mag zijn en dat er morele oordelen 

mogen gegeven worden. Ik vind niet dat wij die moeten opdringen wat die moeten zijn, maar 

als de leerling emotioneel reageert in mijn les vind ik dat eigenlijk zalig. Je kan in dialoog gaan, 

het is aan ons om dat juist te stimuleren. Israël, Palestina was voor sommigen wel heel hard 

aanwezig en ik had een Marokkaans meisje die sympathie uitte voor Palestina, maar op een hele 

emotionele manier sprak: over ‘die moordenaars, dat is genocide’. Dat is een moreel oordeel en 

ik heb haar dan ook wel verplicht om daar over na te denken. ‘Een woord als genocide, ik snap 

je emotie enzo maar de genocide is iets anders dan wat jij daar zegt.  Maar genocide mag je niet 

op alles plakken waar je tegen bent.’ Dus met genocide moet je wel genuanceerd omgaan. En 

dan heeft ze dat ook achteraf gezegd, ‘meneer, ik heb dat gelezen, je had gelijk.’ Haar mening is 

nog wel dezelfde, maar ik vind dat zalig dat is maatschappelijke betrokkenheid. Maar dat moreel 

oordeel mag niet van ons komen. En een neutrale leerkracht bestaat zeker niet. Door onze 

keuzes van onderwerpen en een bijvoorbeeld té grote nadruk op het kolonialisme wordt je 

waarschijnlijk al activistisch of links genoemd. In uw selectie van onderwerpen ben je eigenlijk 

ook al uw persoonlijke mening aan het steken, of je praat gepassioneerder over bepaalde 

onderwerpen. Gho, moet dat echt neutraal zijn? Ik ga niet zeggen op welke partij ze moeten 

stemmen he! Maar ik ga wel zeggen dat wat sommige partijen zeggen dat het echt racistisch is, 

dat wat Filip De Winter zegt, of gezegd heeft in het verleden. Ben je dan aan politiek aan het 

doen? Neen, ik denk het niet. Maar een leerkracht dat honderd procent neutraal is, dat bestaat 

niet.  
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Stijn Rooms 

Leerkracht geschiedenis tweede en derde graad ASO 

Sint-Janscollege Sint-Amandsberg 

Geboortejaar: 1986 

Staat de laatste twee jaar niet meer in het onderwijs. 

 

Interviewer: Werkte je vroeger met een handboek of een cursus? 

Stijn: Ik heb altijd liever met een eigen cursus gewerkt. Vooral voor de derde graad, voor de 

tweede graad vond ik dat een ander verhaal omdat je daar die leerlingen het best nog moet 

sturen, maar ik werkte het liefst met mijn eigen cursus. 

Interviewer: Heb je zelf les gekregen over het Belgisch kolonialisme in het secundair onderwijs? 

Stijn: Ja, ja in het vijfde. 

Interviewer: En je kan het je ook nog herinneren? 

Stijn: Ja, omdat dat één van de thema’s was of waren waar ik altijd het gevoel over had, hier 

gaan we veel te snel over. 

Interviewer: Heb je les gehad over het Belgisch kolonialisme in de hogere studies? 

Stijn: Ja, maar niet specifiek. Eigenlijk hadden wij een vak, eigenlijk hebben wij de hele Nieuwste 

geschiedenis gekregen in een semester, dus eigenlijk hebben wij van september van december 

van de Franse revolutie tot 1945 gezien. Dus heel die diepgaandere analyse, neen, absoluut niet. 

Maar kijk, dat is een kritiek die ik voor mijn hele studie heb, dat er veel te fragmentarisch een 

soort van overzicht wordt gegeven en veel te weinig in de diepte wordt gewerkt.  

Interviewer: In het huidige leerplan geschiedenis moeten de grote lijnen uit de westerse 

geschiedenis bestudeerd worden en één niet-westerse casus. Maak jij de keuze voor Belgisch 

Congo? 

Stijn: Ja, ja, ja, omdat dat ook, nu moet ik ook even graven, dat thema komt ook na de 

industrialisatie en dan had je de onafhankelijkheidsgolven van 1830 tot 1848 en ik vond dat ja, 

daar een schoon verlengde op. Maar tegelijkertijd was dat ook zo net een perspectief dienen 

bril vanuit een niet-westers perspectief moet opzetten, maar die gasten waren daar wel zeer 

door geboeid, weet ik nog. Ik startte toen altijd met de documentaire ‘Blanke koning, rood 

rubber, zwarte dood’, en dat kwam wel binnen bij de leerlingen. 

Interviewer: Willem Frijhoff spreekt ook over gebeurtenissen die het collectief geheugen terug 

kunnen triggeren, in dit geval dan BLM bijvoorbeeld en dat dit terug kan zorgen voor trauma, 

zelfs bij diegenen die de kolonisatie nooit hebben meegemaakt. Zou deze theorie van toepassing 
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kunnen zijn op het feit dat er nu hernieuwde aandacht is voor dat koloniale verleden, ook in de 

klas? Want het is inderdaad al lang bezig, maar nu is er toch duidelijk een opleving. 

Stijn: Absoluut, absoluut, ik denk inderdaad, ik denk dat het zeker het geval is. En ook een beetje 

binnen de hele woke-cultuur, het in vraag stellen, en terecht in vraag stellen. Moeten we ons als 

maatschappij daar zovele jaren vragen over stellen? Absoluut, maar de vraag die ik me hier wel 

bij stel is, hoe gaan we daar dan verder mee? Want op zich, een soort beeldenstorm 

veroorzaken, wat het op dit moment eigenlijk wel is, eh we gaan de standbeelden neerhalen, 

we gaan de straatnamen afschaffen, we gaan dat debat eigenlijk voor een stuk verlammen, ja 

door die verantwoordelijkheid, naar mijn gevoel, voor een stuk niet te bespreken. En iets als 

fout beschouwen is ok, maar de vraag is, hoe gaan we daar met de huidige generatie jongeren 

die inderdaad die collectieve herinnering oproepen, hoe gaan we daar dan verder mee? En daar 

ligt voor mij de sleutel in het onderwijs om die zaken bespreekbaar te maken. Om daar een 

beetje nuance, of een soort van objectiviteit in te gaan brengen. En dat is niet evident, want ik 

kan me voorstellen dat leerlingen die iemand aanspreken over bijvoorbeeld white privilige ook 

een perspectief hanteren waarbij die andere ook per definitie wordt weggezet als ‘een groep’. 

Dus je zit daar een beetje vast he. Hoe draag je dat mee? Niet elke Duitser is verantwoordelijk 

voor wat er gebeurd is tijdens Wereldoorlog II. Niet elke Belg, en dat is wat ik, ik heb daar ook 

veel discussies over in de vriendengroep. Ik heb een aantal heel ‘woke’ vrienden en als ik daar 

dan dat argument in breng van tot wanneer en wat is dan wel voldoende om die last dan van de 

schouders te kunnen werpen, daar komt dan ook geen antwoord op. Er is ook geen eindpunt 

he. 

Interviewer: Heb jij aandacht besteedt aan herinneringseducatie? 

Stijn: Gho, ik moet zeggen, het is eigenlijk rond de Wereldoorlog I fase dat ik vooral gedaan heb. 

In mijn zesdes, als ik in mijn zesdes lesgaf was heel het, de genocide van Rwanda deed ik ook. Ik 

deed ook heel veel, maar omdat dat mijn ding was, de Koude Oorlog. Gho ja, maar is dat allemaal 

herinneringseducatie? Neen he, want op zich, dat vind ik nen interessante he, of dat je 

herinneringseducatie moet per definitie enige identificatie met zich meedraagt. Bij 

Wereldoorlog I bijvoorbeeld, heel het de herdenkingen van enkele jaren geleden, was ook voor 

een stuk van, wij Vlamingen herdenken onze Vlamingen die gesneuveld zijn in de Vlaamse 

velden. Dus op zich was dat ook al, hoe je dat draait of keert, was dat ook een soort van 

navelstaarderij hé. Dus ik heb het daar ook allemaal wat lastig mee. Ik begrijp het zeer goed hé, 

waarom men die herinneringseducatie wil geven, maar die romantisering van al die zaken, daar 

heb ik nooit iets mee gehad. Op zich is dat allemaal heel goed, maar je brengt op dat moment is 
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teweeg bij die leerlingen, ja honderd jaar geleden, het zal allemaal wel zo zijn. Ik heb daar soms 

echt mijn twijfels over of we toch niet net iets teveel vanuit ons eigen perspectief en vanuit het 

standpunt van de leerkrachten denken. Hetzelfde met Breendonk, ik heb soms rondleidingen 

gedaan waar de leerlingen soms heel stil waren, maar ik heb dat ook gedaan met groepen die 

daar buiten kwamen en ik had ze even goed in het stadspark van Gent kunnen laten lopen. Dus 

alé, heel dat herinneringseducatieverhaal heeft zijn waarde. Ik heb daar altijd de omgekeerde 

redenering bij toegepast. Geschiedenis moet een vak zijn waarbij je start uit het heden en 

koppelingen legt naar het verleden. Dat ne gast mij zit te bekijken als een koe naar een trein als 

ik over Karel Martel babbel, ik snap dat. En op zich kun je dan zeggen, maar ja voor staatsvorming 

is dat enorm belangrijk, maar dat… 

Interviewer: Leg je de link met de actualiteit en de lessen over het Belgisch koloniaal verleden? 

Stijn: Ja, dan kom ik een beetje terug naar wat ik daarnet zei, eigenlijk moet je dat verhaal als je 

dat nuanceert en in de diepte behandelt, moet je eigenlijk zeggen: ‘jongens, we zijn nu februari, 

dit gaan we doen tot eind maart’. Omdat je dan argumenten eruit kunt halen en die gaan 

uitwerken. Nu ben ik ook op de vlakte gebleven hé, maar ja, wat haal je aan? Ook een aantal 

pinpoints hé. Waar dat de conclusie dan ook eigenlijk is van, ja enerzijds het was absoluut niet 

oké wat daar gebeurd is, maar tegelijkertijd was het ook maar een kind van zijn tijd die Leopold. 

Als je het boek leest over Leopold II, dan haal je die nuance daar wel uit, dan kun je daar wel iets 

mee. Maar als je met een veertienjarige die identificatie niet meeheeft met die zwarte 

gemeenschap, neen, jij gaat niet aan die jongeren die zich boos voelt kunnen zeggen, kun je daar 

een beetje nuance aan brengen? Maar het is wel onze taak.  

Interviewer: Er zijn ook nog heel wat onzekerheden over de leerinhouden en nog heel wat 

tegenstrijdigheden in verband met het Belgisch koloniaal verleden. Klopt dat denk je? 

Stijn: Ja, absoluut, absoluut. Het allemaal in het mandje van geschiedenis leggen is natuurlijk 

moeilijk hé. 

Interviewer: Vandaar heb ik ook de herinneringseducatie bij betrokken, want dat kan ook 

ingezet worden in andere vakken. Vaak wordt dan gedacht aan de wereldoorlogen, maar denk 

je dat het Belgisch koloniaal verleden ook een dankbaar onderwerp hier kan zijn? 

Stijn: Ja, waar dat je bij Wereldoorlog I nu de vraag kan stellen, van oké zonder dat onder een 

kast te schuiven die niet meer open gaat, moeten we daar nu nog de klemtoon op leggen? 

Terwijl er enkele maatschappelijke debatten zijn die je kunt koppelen aan genocides, die je kunt 

koppelen aan dekolonialisering, die je kunt koppelen aan eigenlijk klimaat en andere 

uitdagingen waar we voor staan. Ik heb altijd de visie gehad dat je vanaf de tweede graad toch 
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wel richting twintigste eeuw moet opschuiven. Maar dat is iets dat ik altijd gevonden heb, omdat 

je die lijn die er in zit, dat je u toch wel moet afvragen wat je wil bereiken voor leerlingen na een 

zesde middelbaar die niets meer met geschiedenis willen doen. Welke kaders wil je die 

meegeven? En daar vind ik dat we nog veel te veel vastzitten in een soort van ja, we moeten 

alles tonen. Ik heb daar vroeger al redelijk wat discussies over gehad met pedagogische 

begeleiders, en met mensen die zeggen van het is toch ook belangrijk dat die noties van 

middeleeuwen en ja, ik denk dat als leerlingen interesse hebben in de klassieke oudheid dat ze 

die boeken wel zullen vinden. Dat is dan iets wat ik denk van, laat ons de twintigste eeuw nemen, 

laat ons de mechanismen doen van klimaat, van vluchtelingen en ook heel dat debat rond 

waarheid en wetenschappelijke feiten dat is aan het eroderen hé. Wat zijn dat feiten? Er zijn 

leerlingen die het niet weten hé.  

Interviewer: Heb je ooit controverse ervaren in de klas ervaren rond dit thema? 

Stijn: Neen, want de keren dat ik het gegeven heb, ging het twee keer over een college, met een 

blanke middenklasse waar er hoogstens wat linksere types zijn die eigenlijk vanuit die 

historische verantwoordelijkheidsvraag vragen opwierpen. Eigenlijk ging dat debat vooral over 

welke verantwoordelijkheid dragen wij hier nu nog vandaag? Dat wel. 

Interviewer: Denk je dat de TSO scholen het moeilijker hebben rond dit thema. 

Stijn: Zeker. Die houding in de geschiedenisles is een katalysator voor het gevoel dat zij 

maatschappelijk gezien dragen. En dan zoek je naar symbolen. Als je het gevoel hebt, ik heb hier 

eigenlijk geen plek, of ik word niet aanzien als een volwaardig lid van die maatschappij, dan ga 

ik op zoek naar symbooldossiers en ik denk wel dat dingen zoals kolonialisering en 

verantwoordelijkheid dat dat daarin kadert. Maar nogmaals, de vraag is met wat als doel? En 

hoe kunnen wij daarop inspelen? Ik ben niet deelachtig aan dat debat. Dat wij en zij-denken 

sluipt daar wel automatisch in. Want de leerkracht kan worden weggezet als geprivilegieerd, 

maar dat is heel gemakkelijk. 

Interviewer: Sommige studies spreken over het feit dat een gebrekkige kennis van het Belgisch 

kolonialisme bijdraagt tot racisme. Denk je dat dit kan kloppen? 

Stijn: Ja, vanuit het idee dat kennis empathie met zich kan meebrengen en empathie een gevolg 

hebben dat inderdaad genuanceerder zit, ja, dat denk ik zeker en vast. Langs de andere kant 

denk ik ook wel dat heel veel mensen dat diegenen die geneigd zijn om extreemrechts te 

stemmen dat die ook wel vertrekken vanuit hun eigen leefwereld, en de zogenaamde 

moeilijkheden of conflicten die die andere met zich meebrengt. Ik denk dat de gemiddelde 

Vlaams Belang stemmer, dat dat te maken heeft met gebrek aan kennis. Er zijn toch voldoende 
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actuele thema’s waar als je een klein beetje wilt geïnformeerd worden dat je kan concluderen, 

alé, dat is hier toch niet oké. Je hoeft daar voor mij niet direct naar Congo. Als je eens naar 

Brussel gaat, zou je het ook al kunnen leren. Dus, maar dat is een beetje hetzelfde hé, moet je 

teruggaan, moet je geschiedenis kennen om vandaag de dag het juiste te doen? Het helpt, het 

helpt, langs de andere kant zou je ook kunnen redeneren dat kennis van de geschiedenis u ook  

niet vrolijker maakt. Ik durf oprecht zeggen dat ik geen vrolijker mens ben geworden door 

geschiedenis te studeren. Wij zijn genuanceerd, maar tegelijkertijd balanceer je op het randje 

van te kritisch en té pragmatisch en té realistisch. Het tijdsgewricht waarin we zitten, om positief 

te zijn , heel boeiend, maar als je het naar de andere kant trekt, als er geen waarheid meer is en 

er zijn geen feiten meer van waaruit je kan vertrekken zit je wat mij betreft met een gigantisch 

probleem. En het eroderen van bepaalde structuren en pak daar maar het onderwijs, pak daar 

maar overheid, pak daar maar bij dat er geen grote verhalen meer zijn, zorgt ervoor dat je in een 

vacuüm zit en dat is geen pleidooi om terug te keren naar die grote verhalen, want op zich 

hebben die ook weinig toegevoegd, maar ze hadden wel het voorbeeld van de duidelijkheid. En 

als we dan zien de regimes die nu aan de macht komen. Dat zijn types die eigenlijk inhoudelijk 

allemaal nul zijn, maar er wel in slagen om daar terug hun verhaal aan te koppelen dat heel 

simplistisch is, dat je dat kunt leggen op wat er in de jaren twintig en dertig gebeurd is. Ik heb 

een Braziliaanse vriendin en die, en ik heb daar af en toe contact mee, en die zegt ook wat er 

hier aan het gebeuren is met die Bolsonaro, het is gewoon te zot voor woorden. En iedereen 

heeft zoiets van, ja, ja, het zal wel gaan waaien.  

Interviewer: Kan je dan als geschiedenisleerkracht toch bijdragen aan een groter bewustzijn van 

ongelijkheid en racisme door les te geven over het Belgisch koloniaal verleden? 

Stijn: Ja, ik denk dat dat op zich wel een uitgangspunt moet zijn. Ja, ik denk dat daar meer dan 

waar ook, de meerwaarde voor geschiedenis in het onderwijs kan liggen. Vanuit dat 

burgerschap, vanuit inderdaad die maatschappijleer. Zonder daar een waarheid gaan in te 

declameren. Ja, een beetje de bouwsteen van hoe gaan wij met elkaar om, hoe ga je debat 

organiseren, hoe ga je dat een beetje reglementeren wat kan, wat niet kan. Dat is een beetje 

normenleer en filosofie. Filosofie is voor mij ook een gigantisch belangrijke factor. Zonder daar 

een bepaald kader te gaan leggen, van dit is het kader.  

Interviewer: De nieuwe eindtermen die zullen ingaan in 2023 voor de vijfdes zullen waarschijnlijk 

specifiek het Belgisch koloniaal verleden vermelden. Is dat goed? Zal dat voldoende zijn? 

Stijn: Ja, het feit dat het er waarschijnlijk zal instaan moet je zien als een stap in de juiste richting. 

Wat het dan effectief kan doen zal afhangen van de leerkracht afzonderlijk en hoe dat dat in een 
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pedagogisch project dan ook vorm kan krijgen. Hoe ga je als school om met die heterogeniteit 

in uw leerlingenpopulatie. Wat doe je daar mee, hoe gebruik je dat ook op vlak van 

leerlingenparticipatie, van inspraak. Dat zijn voor mij veel belangrijkere zaken dan een thema 

aanhalen waar controverse rond bestaat. Want alé, je stapt uit de klas en waar zij mee 

geconfronteerd worden en die triggers vormen voor die standpunten die zij innemen, die neem 

je niet weg hé. We moeten als onderwijs beginnen nadenken over welke rol wij maatschappelijk 

wensen te spelen en welke rol de leerkracht daarin heeft. Willen wij iemand die expert is op het 

vlak van vak inhouden, een didacticus of willen wij iemand die in staat is om in die thema’s een 

verbindende communicatie op gang te brengen. Om bemiddelend te gaan werken. Voor mij 

moet een leerkracht meer dat tweede zijn. 

Interviewer: Denk je dat je in de opleiding genoeg bagage hebt meegekregen om de controverse 

en discussie in de klas te bespreken? 

Stijn: Maar neen, neen. Alé, ik kom nu redelijk veel contact met hogescholen en 

lerarenopleidingen, neen. Het is ook een realiteit voor mij dat de lat steeds lager wordt gelegd 

naar wat voor die mensen wordt gevraagd. Vakinhoudelijk en didactisch is er daar nog veel werk 

aan de winkel, maar dat die soft skills, die voor mij cruciaal zijn in ons beroep, dat die ontbreken. 

Dus worden mensen daarop voorbereid? Neen, voor mij niet. En dan kom je bij het Finse 

systeem waar masters voor mij is dat, en dat zegt niets over capaciteiten dat bachelors kunnen 

hebben, maar het is een maatschappelijke keuze die je kunt maken, iedereen die voor een klas 

staat bij ons in Vlaanderen daar vragen we om een masteropleiding te volgen. Voor mij is dat 

een maatschappelijke keuze die je maakt? Welke financiële middelen smijt je daar tegen en hoe 

ga je bepalen. Maar ja, dan gaat het ook over directies dien in staat moeten kunnen zijn om 

leerkrachten die niet voldoen aan de deur te zetten. Dat gaat over effectief vaste benoemingen. 

Interviewer: Hoe kunnen we er als geschiedenisleerkracht erover waken dat de lessen niet te 

emotioneel worden en dat de nadruk niet komt te liggen op ‘moreel oordelen’? 

Stijn: Door bij uw feiten te blijven. En daar de rode draad in te bewaken.  

Interviewer: Mag het komen tot ‘moreel oordelen’? 

Stijn: Ja, omdat dat moreel oordeel er voor een groot deel voor zorgt dat die polemiek in eerste 

instantie ontstaat. Dat gaat over moreel oordelen hé. Over het idee dat er een groep is die een 

moreel oordeel velt of niet velt, het gebrek daaraan en dat normen- en waardenkader dat die 

bij die groep die zich aangevallen voelt heel sterk aanwezig is. Dus ja, dat mag over moraliteit 

gaan. Dat mag, dat kan. De vraag is daar alweer of je als leerkracht daar voldoende in onderlegd 

bent om, om in dat type debat daar inderdaad in te modereren.  
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Interviewer: Moet je als geschiedenisleerkracht neutraal blijven? 

Stijn: Neutraliteit is voor mij de basis, maar langs de andere kant, er is één thema dat ik nooit 

neutraal heb kunnen geven, maar dat ik ook altijd op voorhand zei aan mijn leerlingen en dat is 

Israël-Palestina. Dan heb ik altijd gezegd: ‘Kijk leerlingen, ik weet niet of ik hier uit mijn rol ga 

vallen’. Zolang dat je het benoemt en daar geen pleidooi gaat houden voor het éne of het 

andere, moet dat kunnen. In de tweede graad heb ik daar nooit echt last van gehad, het is die 

afstand. Terwijl zeker in een zesde jaar, dat is een topjaar. Er is een goed interactie. Ik heb dat 

nooit ervaren als iets dat mijn integriteit in gevaar bracht.  

Interviewer: Denk je dat het bijschaven van dit onderwerp van het Belgisch koloniaal verleden 

enkel is weggelegd voor het onderwijs? 

Stijn: Neen, neen, ik denk dat het onderwijs daar een belangrijke factor is, maar ik zie dat breder 

in het burgerschap en dat is gewoon maatschappijleer, dat is hoe wij ons organiseren. Je kan 

daar veel over vertellen en debatteren, maar ik geloof niet dat je racisme uit de wereld gaat 

helpen door het Belgisch koloniaal verleden te gaan ontleden. Het kan helpen, maar ook daar. 

Maar wat is de succeskans dat iemand met een extreemrechts gedachtegoed die ruzie heeft met 

zijn gekleurde bovenbuur dat die na de les over Belgisch Congo gaat denken van… Hoe doe je 

dat? Je doet dat door die twee samen aan tafel te zetten om daar eens een goed gesprek over 

te hebben. Maar kan dat in het onderwijs? Neen, dat kan niet. Kan dat in de huidige klassieke 

opstelling? Neen, dat gaat niet. De overheid in het vlak van diversifiëring, dat daar ook de sleutel 

ligt. Je moet het gevoel wegnemen bij die mensen dat er altijd op het einde van de rij gestaan 

wordt door die type groepen en dat je dat doet in een systeem dat ingebed is. Er wordt een 

standbeeld weggehaald in het Zuidpark, dat wordt weggehaald. Maar vraag aan een Gentenaar 

waar dat standbeeld staat, niemand kan erop antwoorden. Ze gaan het u niet kunnen zeggen. 

Dat wordt dan een symbool dat weggenomen wordt om een punt te maken, terwijl het 

maatschappelijke debat errond niet wordt aangegaan omdat men denkt, in die wespennest 

gaan wij ons niet begeven. En dan kan de burgemeester wel zeggen, we gaan alles straatnamen 

die refereren naar, gaan we wegdoen en we gaan daar vrouwelijke verzetsstrijders voor in de 

plaats stellen. Allemaal top hé, maar gaan we daarmee naar de kern van het debat? Neen he, je 

blijft binnen de symboliek zitten. Maar bon, het is beter dan niets.   

Interviewer: Ik heb nog een uitspraak van Willem Frijhoff: ‘Een historicus die alleen history geldig 

acht, begrijpt niet hoe de samenleving functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van 

memory vaart, mist het proces dat memory structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te 

nemen.’ Wat denk je van deze uitspraak? 



151 
 

Stijn: Ja zeker, iemand die enkel in de herinnering blijft. Ja, absoluut. Geschiedenis is een tool, 

maar in de achteruitkijkspiegel continu rijden en van daaruit een waarheid en een zingeving 

zoeken, neen, neen, ik denk dat we dat punt moeten kunnen overstijgen. We zitten nu net juist 

in een slinger die wel terug die kant aan het uitgaan is. Want als er geen algemeen verhaal is 

waarin geloofd wordt en als en geen gemeenschappelijke basis is waarin je gelooft, dan moet je 

op zoek. Als je dan inderdaad de geschiedenis gebruikt als verklaringsmodel, ja dan geloof ik 

inderdaad dat dat niet de juiste weg is. Maar dat is zo een beetje de boutade: vraag niet naar de 

weg, want iedereen is de weg kwijt. Ik ga een persoon die een commentaar schrijft op HLN over 

een gekleurde politieker niet kunnen overtuigen dat zijn betoog rationeel gezien niet klopt. 

Want nationaliteit boeit die mens niet. Maar eigenlijk zou je moet vragen: vanwaar komt dat? 

En het proberen te begrijpen, hoe komt dat dat jij dat schrijft. Maar dan moet je er in investeren.  

Interviewer: Vond je het moeilijk om bronnen te vinden vanuit Congolees standpunt? 

Stijn: Ja, heel moeilijk. Ook het handboek Historia gebruikte steeds de platgetrapte bronnen. En 

ik moet zeggen waar ik soms te weinig zelf te weinig naar op zoek ben gegaan.  
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Ann Aeyels 

Leerkracht geschiedenis derde graad ASO-TSO 

Onze-Lieve-Vrouwinstituut Boom (Antwerpen) 

Geboortejaar: 1978 

 

Interviewer: Werken jullie met een handboek?  

Ann: Ja, met Storia in vijf en zes en daarnaast hebben wij een eigen cursus. Daar is een werkboek 

bij, maar dat doen wij niet in vijf en zes. Er is een uitgeschreven cursus waarbij er plaats is voor 

de leerlingen om aan te vullen. Het is belangrijk in de laatste jaren dat ze zelf notities leren 

nemen, zeker in het ASO. Voor TSO hebben wij wel een werkboek waar de bronnen instaan met 

vraag en antwoord, maar voor ASO dus niet daar hebben wij een handboek en een eigen cursus. 

Interviewer: Ga je bij de invoering van de leerplannen, dat zal voor de vijfdes in 2023 zijn, het 

handboek behouden? 

Ann: Ja, dat blijft een handboek. 

Interviewer: In het huidige leerplan geschiedenis moeten de grote lijnen uit de westerse 

geschiedenis bestudeerd worden en één niet-westerse casus. Maak jij de keuze voor Belgisch 

Congo? 

Ann: Ja. 

Interviewer: Waarom wel, zit daar een evolutie in? 

Ann: Neen, wij doen dat al lang, omdat wij proberen de leerlingen te laten inzien wat 

standplaatsgebondenheid is, dus wij proberen hen te laten zien dat wij toch in de eerste plaats 

onze eigen geschiedenis zien en we trekken dat wel open. We zien een deel Europees en we 

zien wat de Amerikaanse geschiedenis en de onafhankelijkheid daarmee te maken heeft, maar 

in de eerste plaats ga je toch terug naar de eigen Belgische geschiedenis en daar lag toch een 

belangrijk deel van onze geschiedenis, daar mag Congo toch niet ontbreken. Dus we zien het 

kolonialisme in een groter perspectief en dan de focus op wat hebben de Belgen nu gedaan in 

Congo. In mijn schooltijd leek het alsof dat koloniaal verleden een goede zaak was. En ik denk 

dat de huidige generatie leerkrachten, de eerste is die daar echt kritisch naar kijken. Ik herinner 

mij zelfs nog van in de lagere school, België kreeg toen een kolonie tachtig keer groter in 

oppervlakte, dat leek zo alsof het iets positief was, want waauw België werd zomaar als klein 

landje heel belangrijk en daar werd nooit de klemtoon gelegd op wat er daar ooit gebeurd was, 

welke uitbuiting er geweest is. Ik denk dat wij daar nu veel kritischer mee omgaan. 
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Interviewer:  Je spreekt nu over de lagere school, heb je ook iets over het Belgisch koloniaal 

verleden in de secundaire school gezien? 

Ann: Daar kan ik me echt helemaal niets van herinneren. Ik weet echt niet of dat ooit nog aan 

bod is gekomen.  

Interviewer: En tijdens de hogere studies? 

Ann: Nooit. Maar ik ben dan ook niet gespecialiseerd in hedendaagse geschiedenis. Ik heb 

cultuurgeschiedenis van de nieuwe tijd gedaan in mijn licentiaatsjaren, dat heeft er ook 

waarschijnlijk wel mee te maken. 

Interviewer: Staat er in het handboek Storia genoeg over dat koloniaal verleden? 

Ann: In het handboek van de vijfdes, minimaal. Is het alleen op basis van een aantal bronnen, 

dan is het echt de bedoeling als je dat geeft volgens mij, ik probeer dat koloniaal verleden te 

geven door een lijn te trekken met de eerste golf, want eigenlijk die ontdekkingsreizen dat heeft 

voor een eerste golf van koloniaal verleden gezorgd en dan zeg ik kijk ze doen alleen de kusten 

van Afrika, want niemand heeft buiten de slaventransport interesse in de grondstoffen die daar 

zitten, of de manschappen, want de Portugezen hadden veel te weinig volk om dat daar echt te 

gaan bevolken. En dan trek ik die lijn door in het vijfde jaar door te zeggen, kijk nu gaan ze wel 

Afrika gaan bevolken en dan zie je dat er in het handboek enkel een paar bronnen staan. Dus 

dat is wel minimaal, in het zesde jaar wordt dan de dekolonisatie uitgelegd en dan beginnen ze 

wel terug met hoe is Congo nu in de eerste plaats een kolonie geworden en wat was de rol van 

Leopold II. Dan wordt dat toch terug eens gekaderd en dan die dekolonisatie. Die komt ruim aan 

bod in het handboek. 

Interviewer: Vind je genoeg bronnen vanuit het standpunt van de Congolezen voor de cursus? 

Ann: Neen. Dat is echt een probleem. Je hebt die bekende bron van de speech van Lumumba 

die je overal kan terugvinden. Die bespreken wij in de klas uitgebreid, daar doe ik meer dan een 

lesuur over om dat dan te vergelijken met de speech van Boudewijn omdat je daar mooi die 

verschillende interpretaties eigenlijk ziet. Dan zie je dat het vanuit het standpunt van Boudewijn 

iets was van, ja maar, wij hebben daar ook beschaving gebracht en dat de zwarten dat 

voornamelijk ervaren hebben als een vorm van onderdrukking. Dus die twee tegenover elkaar 

zetten dat gaat wel goed. Veel meer heb je eigenlijk niet, ik werk veel met een boek over Congo 

van Rudi Vranckx, waar hij een rondreis heeft gemaakt in Congo en ik werk met hedendaagse 

getuigenissen dan, hoe de mensen Congo vandaag zien en hoe dat zij er tegenover staan. 

Interviewer: Ken je de lessenreeks van de KULeuven? Daar staan heel wat nieuwe bronnen in. 

Ann: Neen, oooh dat is heel interessant. 
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Interviewer: Het is heel recent, van 2020. Heb je al gewerkt rond herinneringseducatie? 

Ann: Ja, ja, we hebben dat wel al gedaan. Meer rond de wereldoorlogen hebben we dat gedaan. 

Dan hebben we met films gewerkt en workshops daarrond gemaakt, maar niet rond Congo. 

Interviewer: Denk je dat het Belgisch koloniaal verleden ook geschikt kan zijn om daar in te 

schakelen? 

Ann: Zeker. Natuurlijk. Absoluut, maar dan zou je zelf moeten uitdenken hoe je dat moet doen. 

En om deze dagen politiek correct te blijven, het is echt niet simpel.  

Interviewer: Ervaar je controverse en discussie in de klas rond dit onderwerp? 

Ann: Ja, ja, absoluut. Ik heb het in alle jaren al meegemaakt. Het begint eigenlijk al in het vierde 

jaar waar het gaat over de slavenhandel. Dan voel je al inderdaad dat er heel wat zwarte 

leerlingen zeggen van: ja maar mevrouw, jij weet dat niet. Jij bent bleek, jij hebt blauwe ogen, 

je bent zo arisch als iets. Jij weet niet wat racisme is. En dat is waarschijnlijk wel waar. Want ik 

heb dat nooit aan de lijve ondervonden naar mijn persoon toe. Ik zeg dan altijd: van: ja dat is 

waar, ik ondervind dat niet, maar langs de andere kant probeer ik toch ook te zeggen dat ze de 

kansen die ze krijgen moeten nemen. Ze ervaren wel dat ze niet wit zijn, ze zijn niet wit en ze 

worden daarop afgerekend. Ik ken een meisje die zei, ja maar mevrouw je weet daar niest van, 

ik heb gesolliciteerd en die had twee namen, ze heette Girlanda en ze had ook een tweede naam 

Marie. Onder de naam Girlanda mocht ze niet komen en dan had ze gesolliciteerd onder de 

naam Marie Van Hoyweghen en ook haar dubbele vreemde naam achterwege gelaten en toen 

mocht ze wel komen. En ze komt op sollicitatie en heet eerst wat ze zeiden was: bent u Marie? 

Maar je bent zwart. Het ligt zeer gevoelig en je voelt dat dat bij blanke leerlingen niet leeft. Die 

hebben daar geen voeling mee. We moeten leren toegeven dat we het niet snappen.  

Interviewer: Denk je dat de gebrekkige kennis van het Belgisch kolonialisme bijdraagt tot 

racisme in België, zoals sommige studies uitwijzen? 

Ann: Zeker waar. Elke vorm van onwetendheid draagt bij tot racisme. Het is ook een vorm van 

gebrek aan empathie natuurlijk. Mensen begrijpen ook niet waarom andere mensen hun land 

verlaten en dat kun je stimuleren door kennis. Als jij de mensen erop wijst dat België ten tijde 

van het koloniaal verleden die mensen hebben uitgebuit en onze industriële revolutie geënt 

hebben op de grondstoffen die we daar konden vinden. Ja, als je eerst een land leegplundert en 

dan bestuurloos achterlaat, kijk maar naar Afghanistan, net hetzelfde. Twintig jaar, dat zijn ook 

mensenlevens van de Amerikaanse soldaten die voor niets verloren zijn gegaan, want er is niets 

opgebouwd. Wij hebben in Congo bijvoorbeeld hetzelfde gedaan. En nu het enige wat ze nu 

denken is, oeioei en nu komt er een vluchtelingenstroom af. Als je een beetje koloniaal verleden 
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kent dan weet je dat dat onze eigen fout is. Als je daar geen bestuursorganen installeert, als je 

de mensen geen opleiding geeft om uw eigen land in handen te nemen, als je heel Congo moet 

besturen met tweeduizend mensen die hoger opgeleid zijn, en al de rest van de zwarten hadden 

geen toegang tot het hoger onderwijs. Met tweeduizend man kun je geen land besturen he, zo 

simpel is het.  

Interviewer: Willem Frijhoff spreekt ook over gebeurtenissen die het collectief geheugen terug 

kunnen triggeren, in dit geval dan BLM bijvoorbeeld en dat dit terug kan zorgen voor trauma, 

zelfs bij diegenen die de kolonisatie nooit hebben meegemaakt. Zou deze theorie van toepassing 

kunnen zijn op het feit dat er nu hernieuwde aandacht is voor dat koloniale verleden, ook in de 

klas? 

Ann: Dat is ook waar. Mijn zwarte leerlingen volgen dat enorm, die BLM. En die springen op die 

kar. Dat drijft op emotie eigenlijk, ze weten zelf eigenlijk niet altijd heel goed waar dat om draait 

en onze politiemensen zijn niet zo trigger happy als in de VS, hier is dat niet zo een issue dat 

zwarte jongeren hier zomaar doodgeschoten worden op straat, dat niet. Maar je krijgt hier dan 

toch wel een hele beweging van mensen die zich duidelijk wel geviseerd voelen. En het zijn 

vooral buitenlandse leerlingen die vooral hun pas moeten laten zien. Ik geef les in het Antwerpse 

en alle Marokkanen, het zijn allemaal Belgen, het zijn geen Marokkanen, maar ze blijven zich 

ook wel altijd voorstellen als Marokkaan, dat vind ik ook wel jammer. Derde generatie 

Marokkanen, hier geboren en getogen en ze voelen zich duidelijk nog tweederangsburgers want 

anders zouden ze niet in een kliek in de klas gaan zitten en zeggen, wij zijn de Marokkanen van 

de klas. Dat is toch een beetje een gebrek aan beleid. Als uw derde generatie, mensen die hier 

geboren zijn, zich nog altijd tweederangsburgers voelen dan moet het toch zijn dat ze dat vaak 

zo ervaren. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het vaak zo is. Dat ze het gevoel hebben 

van, ook diegenen die het dan wel maken van, ja maar ik heb me wel dubbel zo hard moeten 

bewijzen. Een beetje zoals vrouwenrechten, vrouwen moeten zich in bepaalde jobs ook nog 

dubbel bewijzen. Ik denk dat onze Belgisch Marokkaanse leerlingen tussen twee culturen vallen.  

Interviewer: Heb je genoeg bagage meegekregen vanuit de opleiding om op een juiste manier 

om te gaan met die controverse in de klas? 

Ann: Neen, ik heb daar eigenlijk geen bagage voor. Ik heb dat eigenlijk nu geleerd uit ervaring 

en ook omdat je dan dingen leest. Dat vergroot vaak je empathie. Kennis zorgt voor een groter 

begrip en een groter begrip zorgt voor meer verdraagzaamheid. En we zouden veel meer uren 

geschiedenis moeten hebben. In het TSO maar één uur geschiedenis, dat is belachelijk. Zeker in 
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TSO waar ze het vaak niet aangeboden krijgen thuis, waar ze die achtergrond helemaal niet 

meekrijgen. Ze zouden nog meer burgerzin mogen krijgen.  

Interviewer: Denk je dat geschiedenisleerkrachten kunnen bijdragen om een groter bewustzijn 

te creëren bij de leerlingen in verband met verdraagzaamheid, ongelijkheid en racisme? 

Ann: Absoluut. Dat is ook absoluut mijn bedoeling als geschiedenisleerkracht. Omdat ik probeer 

natuurlijk wel basiskennis in hun hoofd te steken, maar eigenlijk hecht ik niet zo aan data en 

details. Het grote geheel zien en hen echt op te voeden tot kritisch denkende mensen. Voor 

zover dat ook echt gaat, natuurlijk. Maar met dat één uurtje op de week, maximaal twee is het 

echt moeilijk om iets te bereiken. Je zou hen ook eigenlijk moeten leren omgaan met de media 

van vandaag. Er is veel te veel tijd te kort. Ook in het BSO zit nog een uitdaging. We hebben tijd 

tekort. Ik ken een jongen in Griekenland, mijn man is ook Griek en die mochten een vak 

geschiedenis kiezen. Die had acht uur geschiedenis per week. Daar kunnen wij alleen maar van 

dromen. Dat is misschien teveel, maar vier uur geschiedenis, daar zou je zoveel mee kunnen 

doen. We moeten zoveel zien, zoveel achtergrondkennis bijbrengen en tot de kern van de zaak 

komen én opvoeden tot kritisch denkende mensen en dat op twee of één uur. Dat gaat niet. Je 

komt er bijna niet toe. En je hoopt dat het komt met de kennis die ze hebben, maar dat zal toch 

te weinig zijn.  

Interviewer: De leerplannen gaan in voor de vijfdes in 2023. Het ziet ernaar uit dat je het 

koloniale verleden niet meer zal kunnen omzeilen. Is dat positief denk je? 

Ann: Ja, maar het moet nog altijd op twee uur he. Ik denk dat het inderdaad verplicht moet zijn. 

Ik denk dat we genoeg ruimte moeten krijgen om ons eigen ding te doen, maar het mag 

verplichte kost zijn. Dat is maar normaal. Ik ben geen voorstander van een Vlaamse canon, maar 

het Belgisch verleden mag toch wel gekend zijn. Leerlingen moeten toch hun eigen verleden 

kennen om zich daar in thuis te voelen. En om de structuur te snappen. 

Interviewer: Denk je dat de kennis van de toekomstige leerlingen ruimer zal zijn. 

Ann: Ik hoop dat wel. Ik hoop dat ik toch bij enkele leerlingen de voorbije jaren de ogen een 

beetje heb geopend. Negentig procent van de leerlingen zal het dan toch vergeten zijn. 

Interviewer: Heb je de indruk dat de beeldvorming zelf van de leerlingen over dat koloniaal 

verladen is veranderd? 

Ann: Neen, ik heb alleen ondervonden, door de aanwezigheid in de klas van meer zwarte 

leerlingen dat de controverse meer leeft. Dat de gevoeligheid veranderd is, maar de kennis zelf 

van de leerlingen niet. Maar de gevoeligheid absoluut wel. Want achttien jaar geleden had ik 

geen zwarte leerlingen in de klas. En de laatste vijf, zes jaar veel meer. En dan voel je dat toch 
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wel kantelen, maar dat is eigenlijk wel goed dat die confrontatie er is binnen de klasgroep. De 

witte leerlingen die staan perplex, die weten niet hoe gevoelig dat ligt. Ik laat de Afrikaanse 

leerlingen echt aan bod komen om te laten vertellen hoe zij dat ervaren en dan daar verder op 

gaan.  

Interviewer: Heb je een specifiek voorbeeld op welke manier de discussie start? 

Ann: Het gaat over het verleden zelf. En wat het betekent wat het is om verspreid te geraken 

over de wereld door slavernij. Bij mij vertrekt de discussie vanuit de slavernij en vanuit BLM. Dat 

heeft enorm veel discussie op gang gebracht in de klas. En dan voel je dat de blanke leerlingen 

er soms wel met meeleven, soms niet. En dat komt dan vooral die BLM dat sommigen dat volgen 

en sommigen vinden wel dat die mensen gelijk hebben, maar voor de rest voelen ze daar niets 

bij. Ze voelen zich geen betrokken partij in dat verleden. Ze hebben ook totaal geen rolpatronen 

op school. Bij ons niemand, geen enkele leerkracht van Afrikaanse afkomst. Die jongens en 

meisje hebben geen rolmodellen. Zwarte meisjes en jongens zijn er nog niet zo lang. Maar de 

Marokkaanse jongens en meisjes zouden toch al veel langer rolmodellen in de klas moeten zien. 

Er zijn er, maar veel te weinig. Bij ons alvast niemand. Tuurlijk voelen die zich 

tweederangsburgers. In wie moeten ze zich herkennen. In al die blanke vrouwen die ze voor zich 

hebben. Dat is voor mij echt iets belangrijk. Dat is echt een falend integratiebeleid. Want waar 

zijn ze na drie generaties. Ze zouden er al langer moeten staan. 

Interviewer: Denk je dat de historiografie al vaststaat over het Belgisch koloniaal verleden? 

Ann: Dat is altijd een moeilijke. Geschiedenis is keuzes maken. Elk werk schiet tekort. Je moet 

het vanuit verschillende invalshoeken belijken.  

Interviewer: Ik heb nog een uitspraak van Willem Frijhoff: ‘Een historicus die alleen history geldig 

acht, begrijpt niet hoe de samenleving functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van 

memory vaart, mist het proces dat memory structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te 

nemen.’ Wat denk je van deze uitspraak? 

Ann: Ah, ik zou het niet beter kunnen zeggen. Volledig akkoord.  

Interviewer: Werken jullie samen met de vakgroep? 

Ann: Ja zeker, wij bespreken alles samen, we schrijven samen de cursus, de examens worden 

samen opgesteld.  

Interviewer: Op welke manier kunnen we erover waken dat het onderwerp niet té emotioneel 

wordt en dat de nadruk komt te liggen op moreel oordelen? 

Ann: Ik denk dat je dat alleen maar kunt door zelf als moderator dingen te plaatsen en te kaderen 

en als ze teveel drijven op emotie zeggen dat er wel al een proces is aan voorop gegaan. We 
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zitten niet meer in die tijden van de slavernij. Dat is belangrijk dat we dat erkennen en erkennen 

dat het verkeerd is, erkennen dat er nog uitlopers zijn zoals in de VS, waar bij zwarte jongeren 

de veroordelingscijfers toch veel hoger liggen. De cijfers liegen er niet om. Dus je moet erkennen 

wat de feiten zijn en echt met feiten komen. Het is niet allemaal slecht gebleven. We hebben 

toch wel al iets bereikt. Gelukkig maar. 

Interviewer: Moet je of kan je al geschiedenisleerkracht neutraal zijn? 

Ann: Neen, daar geloof ik niet in. Als je gepassioneerd lesgeeft. Wij zijn geen 

wiskundeleerkrachten. Er is niet één visie. Ik vind wel dat je alles goed moet kaderen. Als ik 

lesgeef over de politieke partijen en ik geef dan ook alle visies van de politieke partijen, dan geef 

ik ook mijn mening. Je komt niet geloofwaardig over anders. Geschiedenis is niet wat het is, het 

is altijd een keuze die je maakt. 
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Joris Vandoorsselaere 

Leerkracht geschiedenis tweede en derde graad ASO-TSO 

Pius X Zele 

Geboortejaar 1987 

 

Interviewer: Van jouw collega weet ik dat jullie werken met een handboek aangevuld met een 

cursus. 

Joris: Dat klopt. 

Interviewer: Kwam je zelf in contact met het Belgisch koloniaal verleden in de secundaire 

school? 

Joris: Gho, ik ben aan het denken, ik denk het wel eigenlijk, in de derde graad. Ik denk dat ik 

daarvoor niet zoveel wist van wat er zich allemaal afspeelde of afgespeeld heeft.  

Interviewer: En kwam je in contact met het Belgisch koloniaal verleden tijdens de hogere 

studies? 

Joris: ja, eigenlijk wel ja. Ik moet zeggen, ik heb niet het gewone traject gevolgd, ik heb eerst de 

regentaatsopleiding gevolgd geschiedenis en aardrijkskunde en dan kwam dat natuurlijk niet 

aan bod natuurlijk omdat daar meer de nadruk wordt gelegd op drie en vier. En dat komt 

natuurlijk aan bod in de derde graad. Ik ben daarna naar Gent gegaan voor een masteropleiding. 

Daar hebben we het uitvoerig bestudeerd en dat komt daar uitvoerig aan bod. De Belgische 

geschiedenis in de moderne hedendaagse tijd enzovoort.  

Interviewer: Wanneer je lesgeeft over het Belgisch koloniaal verleden is daar dan discussie over 

in de klas? 

Joris: Niet persé, wel moeilijke onderwerpen natuurlijk. Maar het is nu niet zo dat daar harde 

debatten over zijn ofzo. Dat is nog niet echt voorgekomen natuurlijk. In Zele is dat daar natuurlijk 

niet zo levend dat koloniaal verleden. Misschien in Dendermonde meer, ik heb in Dendermonde 

gewerkt in het atheneum en daar komen veel meer mensen van Brussel naar school in 

Dendermonde dus is misschien daar wel iets meer spanning.  

Interviewer: Heb jij al gewerkt rond herinneringseducatie? 

Joris: Neen, ik zelf nog niet. Er is een Ieperproject bij ons op school, maar dat is dan eigenlijk 

voor de derde graad.  

Interviewer: Denk je dat het Belgisch koloniaal verleden ook een rol zou kunnen spelen in 

herinneringseducatie? 
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Joris: Wel, ik werk halftijds in Gent aan een onderzoeksproject rond erfgoededucatie bij Bruno 

De Wever. Dat heeft natuurlijk een sterke band ook met herinneringseducatie. Want dat gaat 

eigenlijk ook naar de affectieve kant van het geschiedenisonderwijs. Dus echt om het 

gevoelsmatige van geschiedenis te onderzoeken. Maar het is niet zonder gevaar ook die 

herinneringseducatie. Er zijn een paar didactische moeilijkheden meestal. Dus zeker de nadruk 

leggen op dat gevoelsmatige kan natuurlijk beginnen overheersen. Maar ik ben ermee bezig om 

zelf ook te proberen mee te werken in de praktijk. 

Interviewer: Als het gaat over zo een moeilijke thema’s in de klas, kan het onderwerp misschien 

te emotioneel worden. Hoe kunnen we er als geschiedenisleerkracht over waken dat het 

onderwerp niet té emotioneel wordt en de nadruk komt te liggen op ‘moreel oordelen’? 

Joris: Ja, in de literatuur wordt er vaak gezegd evenwicht bewaren tussen kennis en afstand 

bewaren en betrokkenheid en daarin moet je proberen een evenwicht te zoeken. Een onderzoek 

dat uit Nederland komt deed onderzoek naar hoe je het best kan omgaan met controversiële 

onderwerpen in de geschiedenisles en hoe je het moet aanpakken. Het gaat over dat evenwicht 

tussen nabijheid en afstand. Bij geschiedenisonderwijs is afstand belangrijk, waarbij je het 

verleden onderzoekt en als leerkracht moet je ook betrokken zijn je leerlingen en dat is nu net 

de moeilijkheid. Ook zij zeggen dat het niet gemakkelijk is, het blijft iets persoonlijk en zeer 

moeilijk dat je zelf moet leren inschatten denk ik ook.  

Interviewer: Willem Frijhoff spreekt ook over gebeurtenissen die het collectief geheugen terug 

kunnen triggeren, in dit geval dan BLM bijvoorbeeld en dat dit terug kan zorgen voor trauma, 

zelfs bij diegenen die de kolonisatie nooit hebben meegemaakt. Zou deze theorie van toepassing 

kunnen zijn op het feit dat er nu hernieuwde aandacht is voor dat koloniale verleden, ook in de 

klas? 

Joris: Ja, ik denk het wel. Ik dat het wel gebeurt ja. Het is niet iets grootschaligs, maar echt gericht 

tot bepaalde groepen van leerlingen. Dat klopt zeker ja. 

Interviewer: Ik heb nog een uitspraak van Willem Frijhoff: ‘Een historicus die alleen history geldig 

acht, begrijpt niet hoe de samenleving functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van 

memory vaart, mist het proces dat memory structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te 

nemen.’ Wat denk je van deze uitspraak? Het is eigenlijk wat jij aan het zeggen was in verband 

met erfgoededucatie. 

Joris: Hij heeft niet alleen over herinnering geschreven hij heeft ook over erfgoededucatie 

geschreven. Over dynamisch erfgoed wat voor mij dan heel interessant is met de Vlaamse canon 

die eraan komt.  
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Interviewer: De nieuwe leerplannen die zullen ingaan voor de vijfdes zullen waarschijnlijk het 

Belgisch koloniaal verleden specifiek vermelden. Is dat volgens jou een goede zaak? 

Joris: Ja, dat is volgens mij zeker nodig dat daar aandacht wordt aan besteed. Natuurlijk ja, het 

is moeilijk want je moet daar een keuze in maken en het onderdeel dat je kan bespreken over 

het specifiek Belgisch koloniaal verleden, ja wat ga je daar dan allemaal over zien en ga je dat 

kunnen kaderen in het hele koloniale systeem. En dat is volgens mij ook wel nodig dat je dat in 

het perspectief plaats met andere gelijkaardige dingen die gebeurd zijn. En dan ja, het praktische 

dat is natuurlijk veel werk en waar ga je dat allemaal moeten steken en hoeveel tijd ga je daaraan 

kunnen besteden? Natuurlijk, het mag volgens mij geen lessenreeks zijn van twee, drie maanden 

waarbij andere dingen van het verleden dan minder aan bod komen. Het is moeilijk. Maar ik heb 

overlaatst ook meegewerkt aan een bachelorproef in Hasselt waar studenten gingen vragen aan 

mensen in het werkveld welke aspecten van het Belgisch koloniaal verleden moeten aan bod 

komen. En daar was dan een lijst opgesteld van tien punten ook en daaruit kwamen eigenlijk de 

meest traditionele dingen naar boven zoals de moord op Lumumba enzovoort. Traditionele 

dingen, maar wat er dan minder naar voor kwam, was wat er eigenlijk met Congo aan de hand 

was voor de overheersing. Dat is eigenlijk ook een beetje een andere beschaving die je moet 

bestuderen en die komt dan niet aan bod wat daar gebeurt voor onze aanwezigheid. Dat is 

misschien een beetje jammer omdat er te eenzijdig wordt gekeken naar dat stukje, maar Congo 

ervoor vinden ze blijkbaar minder belangrijk. En dat is een beetje ne moeilijke. Maar opnieuw, 

je hebt daar te weinig tijd voor.  

Interviewer: Denk je dat één uur voor TSO te weinig is? 

Joris: zeker, in het algemeen ben ik al tegen éénuursvakken. Dat is helemaal niet praktisch. Ik 

heb jaren aardrijkskunde gegeven in de eerste graad, dat was ook één uurtje, daar bereik je 

helemaal niets mee. Zeker als je dan geschiedenis geeft in die TSO-richtingen, dat gaat bijna niet 

als je het goed wilt doen en iets wilt opbouwen dat gaat gewoon niet. Eénuursvakken zijn voor 

mij geen optie.  

Interviewer: Vind je dat een leerkracht geschiedenis neutraal moet blijven bij moeilijke 

onderwerpen? 

Joris: Niet persé neutraal. Ik vind, ik ben ook een mens en ik wil ook graag mijn mening zeggen, 

maar ik ga mijn mening niet opdringen. Ik ga niet zeggen dat is wat je moet zeggen, ik zeg 

gewoon dat is mijn mening en ik ga graag in gesprek met mijn leerlingen. En dat is juist 

aangenaam voor hen en voor mij. Zeker niet dwingend ofzo. 
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Interviewer: Denk je dat het belangrijk dat er genoeg bronnen komen vanuit het Congolese 

standpunt? 

Joris: Dat zou moeten natuurlijk. Zeker met de nieuwe eindtermen Multi perspectiviteit is daar 

een belangrijk begrip in de nieuwe eindtermen. Ik ben een les aan het maken rond het koloniaal 

verleden voor de zesdes voor het vak cultuurwetenschappen. Daar probeer ik ook een stuk van 

de Congolezen naar voor te brengen in een casus die ik aan het maken ben. Maar het is moeilijk, 

waar vind je die bronnen, waar worden die bewaard, zijn ze toegankelijk? Daar zit de 

moeilijkheid om dat naar boven te krijgen. Begint er maar aan dat is niet evident. 

Interviewer: Ken je de lessenreeks van de KULeuven? 

Joris: Neen, ik denk wel dat ik het ben tegengekomen. Ze maken redelijk veel daar in Leuven. Ze 

hebben daar echt mensen die daar mee bezig zijn. Ze zijn ook bezig met die lessenreeks rond 

historisch denken. 

Interviewer: Denk je dat je als leerkracht geschiedenis kan bijdragen aan een groter bewustzijn 

van de leerlingen over ongelijkheid en racisme door les te geven over het Belgisch koloniaal 

verleden? Sommige studies klagen namelijk aan dat één van de oorzaken van racisme in ons 

land een gebrekkige kennis is van het Belgisch koloniaal verleden. 

Joris: Ja, dat is toch iets dat wij moeten naar boven brengen. Dat zou ons moeten lukken, toch 

in verband met bewustzijn. Mensen over de streep trekken, denk ik dat niet lukt. Het is natuurlijk 

geen wondermiddel het onderwijs. Bewustmaken en bespreekbaar maken, dingen aanreiken 

om hen te helpen, maar eigenlijk ja, je kunt niet iemand over de streep trekken die echt vastzit 

in zijn gedachtegoed. Dan lukt dat niet, denk ik zeker niet als leerkracht om daar een verschil in 

te maken. 

Interviewer: Denk je dat het alleen een taak is voor het onderwijs? 

Joris: Natuurlijk inderdaad. Ja, het gaat een beetje, dat is waar ik ook mee bezig ben. We zijn in 

Vlaanderen als school meestal gesloten instellingen. De poorten gaan dicht en dan gaan wij 

naar buiten en wij betrekken de maatschappij niet. Dat is een beetje het probleem, we moeten 

meer partnerschappen aangaan en bijvoorbeeld voor erfgoededucatie met een museum, met 

een lokale heemkring, met lokale instanties zelfs jeugdhuizen voor een artistiek sociaal project 

uit de buurt. Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. Dat gebeurt zeer weinig, denk ik. Ik 

vind dat nodig en ik denk dat wij zeer gesloten zijn van mentaliteit en van cultuur en dat moet 

opengebroken worden. Nu gaat de bel na school en de leerlingen zouden toch evengoed 

moeten kunnen blijven op een bankje in de school. 
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Interviewer: Heb je genoeg bagage meegekregen in de opleiding om moeilijke thema’s te 

bespreken in de klas en discussies in goede banen te leiden? 

Joris: Gho, dat is een moeilijk. Ik vind van niet. Tja, hoe moet ik dat zeggen? Zijn wij klaar om te 

starten als leerkracht? Als je start zijn wij niet klaar als leerkracht. Ik heb dan nog drie jaar 

bacheloropleiding gedaan waarin heel veel stages zitten, en dan nog eens een master en dan 

nog voelde ik mij niet klaar. Je moet meer begeleid worden, vind ik. Ik voelde mij zeker niet 

klaar na mijn studies. Het zijn vooral die moeilijke punten zoals controverse in de klas. Daar 

word je niet op voorbereid. Dat kun je ook moeilijk voorbereiden, dat kan je niet zomaar 

triggeren om op te oefenen. Je kan niet zeggen, nu gaan we eens controverse uitlokken en er 

dan op reageren. Maar als het dan wel gebeurt, als je bezig bent, je moet zelf beginnen 

zoeken. Je kan daar dan wel theoretisch op voorbereid zijn, maar je moet dat gewoon worden. 

Waar komen leerkrachten terecht als ze net starten? Dat is net in de moeilijkere klassen. Ik 

ben gestart in hele moeilijke BSO klassen. Ik gaf PAV zes uur in de week en daar waren wel 

soms stevige debatten en daar leer je wel veel uit. Maar ja, je wil wel bijleren maar je wil niet 

elke dag naar school met het idee van ik moet weer alles uit de kast halen.  
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Sara Rombaut  

Leerkracht geschiedenis derde graad  

Atheneum Koekelberg 

Regina Caeli Dilbeek 

Sint Vincentiusinstituut Buggenhout 

Geboortejaar: 1991 

 

Interviewer: Werk je met een handboek en heb je de voorbije jaren met een handboek gewerkt? 

Sara: Wij hebben inderdaad een handboek, Storia. 

Interviewer: Buiten het handboek werk je dan nog met een eigen cursus? 

Sara: Ja, het handboek gebruiken we wel, maar niet voor alle hoofdstukken. Ik heb ook een eigen 

cursus. 

Interviewer: Kwam je zelf in contact met het Belgisch koloniaal verleden in de secundaire of 

lagere school? 

Sara: Neen, volgens mij, ik heb daar ook al eens over nagedacht, ik denk niet dat ik daar ooit les 

over gehad heb. Ook zeker in de lagere school niet. 

Interviewer: Kwam je dan specifiek in contact met het Belgisch koloniaal verleden in de hogere 

studies? 

Sara: Zeer beperkt. Ik heb daar een beetje les over gekregen in de universiteit, maar niet heel 

veel.  

Interviewer: In het huidige leerplan geschiedenis moeten de grote lijnen uit de westerse 

geschiedenis bestudeerd worden en één niet-westerse casus. Maak jij de keuze voor Belgisch 

Congo? 

Sara: Ik geef daar wel les over, maar gebruik dat niet specifiek als niet-westers casus, want ik 

heb het ook nog over China. Ik geef les over Belgisch Congo omdat dat ook gelinkt is met België.  

Interviewer: Waarom kies je dan voor Congo? 

Sara: Omdat ik vind dat de Belgen toch wel iets over dat verleden mogen weten. Het is vaak niet 

zo positief en dat is lang doodgezwegen. En daar zijn ook veel vragen van de leerlingen over. 

Zeker de leerlingen die van Congolese afkomst zijn, zitten met vragen.  

Interviewer: Als je lesgeeft over het Belgisch koloniaal verleden, welke bronnen probeer je dan 

te gebruiken?  

Sara: Ja, er zijn van vroeger van de Congolezen zelf niet echt veel te vinden. Zeker niet over 

Congo Vrijstaat. Ik gebruik zowel Belgische als Britse en Amerikaanse bronnen daarover.  
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Interviewer: Heb je al gewerkt rond herinneringseducatie in het algemeen? 

Sara: Ja, in het algemeen wel. Maar niet specifiek hierover, over Congo. 

Interviewer: In verband met het Belgisch koloniaal verleden is daar soms controverse in de klas. 

Sara: In mijn huidige school minder, omdat het een overwegend witte school is. Er zijn weinig 

leerlingen van andere origine.  Als ze dan al iets anders denken dan de grote meerderheid van 

de klas, ze daar dan niet snel voor zullen uitkomen. 

Interviewer: En in jouw vorige scholen? 

Sara: Dat is natuurlijk al heel lang geleden, ik moet dan al eens beginnen denken. Ik ben daar 

maar redelijk kort geweest. Ik denk niet dat ik het in die scholen gehad heb over Congo. Daar 

bestond wel controverse over vanalles en nog wat, veel meer dan nu in Buggenhout.  

Interviewer: Denk je dat leerkrachten geschiedenis kunnen bijdragen aan een groter bewustzijn 

van de leerlingen in verband met ongelijkheid en racisme als we lesgeven over het Belgisch 

koloniaal verleden? 

Sara: Ja, omdat het toch wel vaak dingen zijn die vaak in de media komen. Bijvoorbeeld met 

Black Lives Matter en bijvoorbeeld ook  de verontschuldigingen die dan het koningshuis heeft 

aangeboden en dat is toch ook allemaal doorgedrongen. En ik denk wel dat zij die link zien tussen 

wat er vroeger gebeurd is en hoe men dan nu nog omgaat in België en in andere landen met 

mensen van Afrikaanse afkomst en dat dat voor hen wel een groter begrip kan komen hierover. 

Ik heb het met hen bijvoorbeeld ook gehad over de mogelijkheid van de herstelbetalingen enzo. 

En ja, sommigen staan daar in het begin heel afwijzend tegenover en gaan daar toch meer 

nuance inzien na de lessen enzo. 

Interviewer: Denk je dat leerkrachten geschiedenis genoeg achtergrond hebben meegekregen 

om moeilijke geschiedenissen zoals het Belgisch koloniaal verleden te bespreken in de klas? 

Sara: Ik denk niet dat we daar genoeg achtergrond over hebben. Het is aan onszelf om ons daar 

toch wat meer in te verdiepen. Ik heb mij sowieso al zelf moeten verdiepen in dat koloniaal 

verleden omdat ik daar zelf amper les over gehad heb, en ik heb ook wel al nascholingen gevolgd 

over hoe omgaan met controverse in de klas, maar dan niet specifiek hierover. Maar dat kan 

over vanalles gaan. Als het in Buggenhout bijvoorbeeld gaat over de Vlaamse beweging, ligt dat 

in Buggenhout bijvoorbeeld ook heel gevoelig. Dus ik denk wel dat we daarin onszelf moeten 

nascholen, want dat gaat steeds meer komen die extreme ideeën die dan botsten in de klas. 

Interviewer: Denk je dat inderdaad zaken zoals BLM een trigger kunnen zijn bij leerlingen dat ze 

daar toch meer beginnen over nadenken en dat dit een rol kan spelen in de klas? 
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Sara: Ik heb het gevoel van wel. Dat zij daar nu over onderwerpen zoals dat koloniaal verleden, 

maar ook zoals in de lagere jaren wanneer het gaat over slavernij bijvoorbeeld dat ze daar wel 

bewuster mee bezig zijn, dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. En dat dat daarin toch wel 

veranderd is. 

Interviewer: Je hebt daarnet gezegd dat je Engelstalige bronnen vooral gebruikt, is er iets 

anders dat je nog gebruikt over Congo in de lessen? 

Sara: Ja, ik gebruik Kinderen van de kolonisatie in mijn lessen. Die reeks dat op Canvas is 

geweest. Ik denk dat veel leerkrachten die gebruiken.  

Interviewer: Heb je ook aandacht voor het systeem van apartheid dat toen van kracht was in 

Congo? 

Sara: Ja 

Interviewer: Bronnen vanuit het standpunt van de Congolezen zijn inderdaad moeilijk terug te 

vinden. Gebruik je nog bronnen? 

Sara: Neen, het is bijna niet terug te vinden. Zeker de bronnen ten tijde van Congo Vrijstaat. 

Interviewer: In de nieuwe leerplannen gaat er voorlopig veel aandacht naar collectieve 

herinnering. Denk je dat Belgisch Congo daar ook een rol kan spelen?  

Sara: Ja, ik denk dat wel Dat dat daar zeker ook in bod kan komen.  

Interviewer: Leg je de linktussen de aanwezigheid van Congolezen in ons land en de kolonisatie? 

Sara: Ja, maar zeer kort. In het zesde jaar heb ik het daar zeker over gehad, maar zeker niet 

uitgebreid. Dat ging dan meer over Congo algemeen, omdat veel Congolezen relatief recent zijn 

gekomen. Dat is toch anders dan in de ex Britse kolonies enzo die veel meer openstonden voor 

hun ex-kolonies te laten overkomen. In België is dat toch heel recent en vaag. 

Interviewer:  Waarschijnlijk zal het Belgisch koloniaal verleden in de nieuwe eindtermen worden 

opgenomen. Vind je dit goed en zal dit genoeg zijn om de kennis van het Belgisch koloniaal 

verleden te vergroten bij de leerlingen? 

Sara: Ik vind het sowieso goed, ik gaf er nu zelf al jarenlang les over, terwijl het nu niet expliciet 

vernoemd wordt. Ik ben er dus zelf grote voorstander van. Of het voldoende zal zijn? Tja, dat is 

moeilijk te zeggen. Eindtermen zijn vaak voor interpretatie vatbaar. Dus, iedere leerkracht gaat 

daar op een eigen manier mee omgaan en sommige leerkrachten gaan dat vrij oppervlakkig 

doen en dan gaat dat niet veel opbrengen. En anderen gaan dat heel uitgebreid zien. Maar dat 

is natuurlijk de verantwoordelijkheid van iedere individuele leerkracht. Ik heb eens de 

geschiedenisboeken van mijn moeder bekeken, die natuurlijk een stuk ouder is, en daar werd er 

zeer kort maar heel positief gepraat over dat Belgisch kolonialisme. Ik heb dat al eens aan mijn 
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leerlingen laten zien. Bij mij werd er simpelweg niet over gepraat. Ik denk wel dat ze wisten dat 

het niet positief was, maar er werd gewoon niet over gepraat. En nu pas, omdat de afstand ook 

groter wordt denk ik dat we er misschien openlijker kunnen over praten. Het is ook nog maar 

redelijk dat daar wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd. En dat moet nog doordruppelen 

naar leerboeken voor leerlingen. In de Storia boeken die wij nu gebruiken komt er ook gewoon 

niet heel veel aan bod. Ik heb daar heel veel zelf bronnen moeten over zoeken en 

bijeensprokkelen omdat daar gewoon niet genoeg over gezegd wordt in het handboek. Je kan 

daar op dit moment geen genuanceerde les mee maken. Ik hoop dat er nu handboeken gaan 

komen en dat dat beter gaat zijn. 

Interviewer: De KU Leuven heeft ook een lessenreeks rond Belgisch Congo gemaakt.  

Sara: Oooh, waar kan ik dat terugvinden? 

Interviewer: Ik zal de link doorsturen.  

Sara: Ik heb ook een aantal nascholingen gedaan in het museum in Tervuren en daar hebben ze 

me heel wat bronnen mee gegeven.  

Interviewer: Op welke manier kan een leerkracht geschiedenis erover waken dat een moeilijk 

onderwerp ook niet te emotioneel wordt? 

Sara: Ja, das moeilijk te zeggen. Ik heb het daar nog niet heel moeilijk mee gehad.  

Interviewer: Is de aanpak van de gebrekkige kennis van het koloniaal verleden enkel een taak 

van het onderwijs? 

Sara: Neen, dat denk ik niet. Maar je merkt toch dat er in de media ook veel meer aandacht voor 

is. Ook als bijvoorbeeld, deze week stond weer in de krant dat die standbeelden van Leopold II 

weer waren beklad. En daar komt daar dan ook weer duiding bij. Dat is natuurlijk niet in alle 

kranten. Ik denk mensen die er open staan om er meer over te weten, de laatste jaren er ook 

wel meer zullen over vinden.  

Interviewer: Ik heb nog een uitspraak van Willem Frijhoff: ‘Een historicus die alleen history geldig 

acht, begrijpt niet hoe de samenleving functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van 

memory vaart, mist het proces dat memory structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te 

nemen.’ Wat denk je van deze uitspraak? 

Sara: Oei, dat is moeilijk om zo snel te zeggen. Dat is ook logisch, als het enkel te emotioneel is, 

is het vaak ook te persoonlijk. Maar als je de emoties helemaal weglaat, dan wordt het droge 

materie dat voor niemand belang heeft. Je moet altijd een soort evenwicht vinden. En bij 

sommige onderwerpen is dat moeilijker en bij sommige gaat dat makkelijker. Als het gaat over 

wat de leerkrachten moeten zien in de lagere jaren, die zitten veel meer met dat history en veel 
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minder met die memory. Maar in de hogere jaren kan het dan al snel doorslaan naar die 

memory. Nu ging het bij mij over verzet en collaboratie en dat er dan toch heel wat leerlingen 

de geschiedenis van hun familie erbij betrekken en dat kan dan ook heel emotioneel worden. 

Maar dan mag het niet alleen maar dat worden, want dan zien ze die persoonlijke verhalen en 

de structuur daarachter van hoe dat dat gebeurd is, komt dan te weinig aan bod.  

Interviewer: Kunnen geschiedenisleerkrachten neutraal zijn? 

Sara: Neen, maar ik denk dat niemand neutraal kan zijn en is. 

Interviewer: Hoe zie je jouw rol als leerkracht en hoe breng je dat aan bij de leerlingen? 

Sara: Ik breng het vooral aan met verschillende bronnen. Omdat het zelf vertellen zegt veel 

minder. Ik ga heel sterk met bronnen werken en de leerlingen zelf het onderzoek laten doen. 

Want soms hebben ze wel al een beeld op voorhand, bijvoorbeeld over die handen afhakken, 

vanwaar en waarom dat gekomen is dat weten ze helemaal niet. Ik heb wel het gevoel dat dat 

hen meer bijbrengt als ze dan dat bronnenmateriaal kunnen zien en soms ook emotioneel gaat 

dat een rol spelen, want ze zien dat dan op foto’s en dat is zo een combinatie van de twee. 

Interviewer: Denk je dat het ook belangrijk is vanuit het standpunt van de leerling en dat de 

leerling ook een belangrijke rol speelt in die lessen. 

Sara: Ja, dat ze de lessen belangrijk vinden. Ze zijn ook veel meer betrokken bij dit soort lessen. 

Dus dat is zeker belangrijk. De rol die zij spelen, hangt van leerling tot leerling af. Er zijn er die 

heel betrokken zijn en dat onderzoek heel goed uitvoeren en er zijn er ja, … Als leerkracht denk 

ik ook dat het belangrijk is om vragen te stellen en niet om altijd een pasklaar antwoord klaar te 

hebben en te geven. De leerlingen hebben ook vaak het idee dat geschiedenis een mooi verhaal 

is, maar dat is niet zo. Er zijn zoveel verschillende opties en door vragen te stellen gaan ze dat 

veel beter begrijpen, de complexiteit daarvan.  
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Kristof Claeys 

Leerkracht geschiedenis derde graad ASO TSO 

Sint-Janscollege Sint-Amandsberg Gent 

Geboortejaar: 1995 

 

Interviewer: Werken jullie met een handboek of heb je in de vorige scholen gewerkt met een 

handboek? 

Kristof: Dit jaar is het Memoria in vijf en zes. In de TSO klassen is dit een leerwerkboek. Dit zijn 

de éénuurs. En ik heb ook nog in het verleden en daar put ik eigenlijk nog veel uit gewerkt met 

een eigen cursus. En ook voor vijfdes één uur. En een eigen cursus heb ik ook nog gehad voor 

de zesdes twee uur.  

Interviewer: En de handboeken die je dan gebruikt hebt, dat is dan nu Memoria. Vind je dat het 

Belgisch koloniaal verleden daar goed wordt aangepakt? Is het voldoende en goed? 

Kristof: Neen.  

Interviewer: Waarom niet? 

Kristof: Ik heb de Memoria van vijf en zes twee-uurs nog nooit gebruikt, dus daar ga ik geen 

uitspraken over doen, maar bijvoorbeeld ja de vijfdes, dat leerwerkboek voor de één-uurs, dat 

is vreselijk. Leopold II is gewoon één blauw kadertje en dan moeten ze daar een paar vraagjes 

uithalen. Het gaat dan meer over zijn motieven, dan wat hij daar uitgespookt heeft. Wat hij daar 

gedaan heeft dat wordt er wat in kleine lettertjes bijgezet als opmerking, met één vraagje over. 

Interviewer: Als je dan een eigen cursus gebruikt, besteed je er dan zelf aandacht aan? 

Kristof: Maar ik gebruik diene Memoria, maar ik geef daarnaast ook via PowerPoint dan de zaken 

die ik wil geven. Dus als die studeren verwacht ik ook van mijn leerlingen dat ze de PowerPoints 

studeren en dat ze eigenlijk notities nemen. Maar op die manier probeer ik dat recht te trekken 

en dat rechttrekken is met een verhaal afkomen en dat zijn vooral veel dia’s met foto’s uit die 

tijd, of affiches uit die tijd. En op die manier doceer ik dan vooral het verhaal. Maar af en toe 

dan ook vragen stellen rond de motieven en de grondstoffen. Ja, daar was ook zo een beetje de 

oorzakelijke verbanden proberen te leggen via een leerkracht-leerling gesprek. Maar ik doe dat 

vooral via die PowerPoint dan. Als ik twee uur vierdes heb, is er zo een ontdekkingsreiziger, 

Khao, dat is een Portugees die dan het Congo-bekken verkent en dan begin ik eigenlijk de zaadjes 

te leggen voor het jaar nadien. Dat daar een Congo koninkrijk is geweest, met een koning die 

zich bekeerd heeft tot het christendom. Dat ze al een notie hebben dat het daar al ontdekt was, 

maar dat het binnenland nog niet ontdekt was. En dan zeg ik dat we volgend jaar zullen zien dat 
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dat binnenland ontdekt is. Dus in de vierdes begin daar al mee. Dat ik hoop dat ze al Leopold 

associëren met Congo in het vijfde, dan ben ik al blij. In het vijfde leg ik uit van Stanley en 

Livingstone en dan de conferentie van Berlijn, dat ze daar allemaal de achtergrond van kennen. 

Maar dan sta ik ook heel hard stil bij waarom die rubber quota en de gevolgen voor de bevolking. 

Zowel voor de Congolezen als voor de koning en de blanken daar ter plaatse. Ik kan dat niet uit 

dienen boek halen, dus ja ik doe dat volledig zelf. En ik heb dan ook een volledig uitgeschreven 

cursus van, maar ja ik ben beginnend leerkracht dus dat heeft nog veel aanpassingen nodig. Dus 

ik dacht, ja dienen boek hebben ze toch al, want ja ik heb dat niet beslist he. Op termijn, ik heb 

het ook al gezegd tegen mijn collega’s, ik werk daar niet graag mee. Ik was van plan om mijn tijd 

te gebruiken om daar wat aan te werken en dingen te lenen uit dat boek, maar aangezien dat ik 

derdes, vierdes, vijfdes en zesdes heb is dat teveel.  

Interviewer: Waar put jij uit? Waar zoek jij je bronnen voor de cursus? 

Kristof: Dus, ik gebruik het boek van Van Reybroeck. Ik heb dat gelezen tijdens mijn stage. Ik 

moest ook een les geven over Congo tijdens mijn stages. Ik heb dat boek gelezen, dat is een 

stevig boek. Ik heb dat boek volledig uitgelezen, ik vond dat belangrijk voor dat ik die les moest 

geven. Ik wou goed voorbereid zijn want er zaten enkele leerlingen met Congolese roots in de 

klas. Dat had ik gezien tijdens mijn observaties. Ik heb me er echt in verdiept. Het is een 

hoofdstuk en onderwerp al volg. Ik heb ook een boek van Van Temsche gelezen, maar dat is dan 

meer voor de zesdes. Die boeken heb ik dan gebruikt als bron voor mijn lessen. En ook wat je op 

het internet vindt, zoals iedereen. Ik vind het boek van Van Reybroeck heel goed geschreven is. 

Het heeft me echt gemotiveerd om daar echt het verhaal te vertellen. 

Interviewer: Er is een historicus die ook veel kritiek geeft op het boek van Van Reybroeck. Er is 

nog heel wat discussie rond de inhoud. 

Kristof: Ja, het verhaal van de handjes afhakken is al veel gewisseld. Ik vertel dat ook aan mijn 

leerlingen dat het moeilijk is om echt te weten welke motieven erachter zitten en in welke mate 

het allemaal gebeurde. Het Amerikaanse krantenartikel dat alles heeft uitgebracht, doe ik ook. 

En ik leg ook uit dat de Engelsen daar ook een rol hebben in gespeeld door dat de lekken omdat 

ze zelf Congo wouden. En ik sta ook stil, wat ook allemaal niet in het boek staat, hoe hypocriet 

de Britten waren, wat ze allemaal in Kenia hebben uitgespookt, en India dat staat ook centraal 

bij mij. Dat staat allemaal niet in die boeken. Maar ik moet zeggen de zesdes Memoria boek daar 

heb je tenminste wel al eens Boudewijn ten opzichte van Lumumba. De speeches daarvan. Dat 

vind ik al een betere opdracht. Er staat daar ook een cartoon in dat voor die leerlingen vna de 

éénuurs wel duidelijk maakt dat ze Congo bestuurloos hebben achtergelaten. Aan hun lot 
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overgelaten. Dat vind ik ook wel goed. Maar voor de rest, ja dat is summier. Ja, ook de 

grondstoffen dat ze het nog eens herhalen dat er veel grondstoffen zitten. Dat is ook goed. Tja, 

maar Kabila enzo dat is er snel over. Dat past ook eigenlijk in de Koude Oorlog. Dat boek is zo 

slecht opgesteld, dat ik niet echt de indruk heb dat de leerlingen dat willen studeren hoe ik het 

wil. En vandaar is een eigen cursus voor de zesdes wel beter. Maar het is wel al beter, maar het 

is natuurlijk ook samen gesmeten met Ghandi. Maar de uitdaging voor de éénuurs is 

rondgeraken met de planning. Ik moet dan op de kalender kijken. Soms heb ik een klas nog maar 

vier keer dit schooljaar. Dat is veel te weinig om belangrijke dingen te bespreken. Naar mijn 

mening is twee uur geschiedenis veel te weinig. De ASO ers zouden zelfs in de derde graad drie 

uur moeten krijgen. Het kweekt vooral een studiehouding. En er zijn niet al teveel vakken zoals 

geschiedenis. En een éénuursrichting is al helemaal moeilijk. De vermelding van het Congorijk in 

de tweede graad staat helemaal niet in de eindtermen. Maar ik vind dat wel belangrijk al. Om 

Congo genuanceerd uit te leggen en vooral om over Congo met bronnen te werken en met 

bronnen aan de slag te kunnen is het wel moeilijke en moeilijk te vinden. In de Engelstalige 

wereld zijn veel bronnen te vinden. Ik heb in het verleden een collega gehad die een thesis 

geschreven heeft over Congo en daar heb ik ook veel kunnen uit halen. We hebben al zeker 

specialisaties. Ik ben een oudheidkundige, maar ik lees ook voortdurend in functie van mijn 

cursussen. Er zijn natuurlijk collega’s die minder zin hebben om dat te doen. 

Interviewer: Jij kiest duidelijk voor Congo, dat staat niet uitdrukkelijk in de eindtermen. Er moet 

wel één niet-westerse casus besproken worden. Waarom kies jij voor Congo? 

Kristof: Das zever, eentje. Ik bespreek Japan, China, Indië. Want imperialisme is een kort 

hoofdstukje, maar dat is eigenlijk schandalig hoe kort dat is. Rusland ook, ook al is het maar eens 

aanraken. Congo, ik vind dat dat al geen westerse beschaving is dat je bespreekt. De eindtermen 

zijn wat ze zijn. Die zijn volgens mij niet voldoende. 

Interviewer: Voor de derde graad komen er binnenkort waarschijnlijk specifieke over Congo. 

Vind je dat dat er moet instaan? 

Kristof: Zeker, dat moet er zeker instaan. Het zijn vooral de katholieke scholen die de eindtermen 

zo vaag mogelijk willen houden. Een Canon is misschien ook niet zo interessant. Het is ook altijd 

oppassen met zo een Canon, maar als je zo een canon maakt moet Congo er zeker in. Ik heb ook 

een zeer goede professor gehad in mijn opleiding, Bruno De Wever. Ik was daar heel enthousiast 

over. En wij moesten daar ook verplicht iets rond doen tijdens de lerarenopleiding.  

Interviewer: Kwam je in contact met het koloniaal verleden in de secundaire school. 
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Kristof: Bwja, niet echt. Een beetje aanraken. Ik heb in de derde graad niet zo een goede 

leerkrachten gehad. Ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. Als het over geschiedenis gaat, weet 

ik het nooit zo goed of we dat wel of niet gezien hebben. Bij andere vakken, zoals fysica heb ik 

dat probleem niet. 

Interviewer: Aan de universiteit heb je het duidelijk wel gezien.  

Kristof: Dat vak van De Wever wel. Daarna heb ik er niet zoveel meer rond gedaan, omdat ik 

voor de oudheid en middeleeuwen heb gekozen. Ik heb in mijn derde bachelor nog een vak 

gehad mondiale processen, waar ook naar niet-westerse culturen werd gekeken. Daar werd ook 

het verhaal van Afrika verteld en hoe Afrika uit de geschiedenis is geschreven. Dat vertel ik ook 

aan mijn leerlingen, als het over imperialisme gaat dat er in Afrika ook steden waar die veel 

verder stonden dan ons, maar dat dat helemaal vernietigd is geweest. Ons beeld van Afrika is 

eigenlijk helemaal fout. En dat probeer ik te kaderen nog voor ik aan Congo begin. Dat zijn lessen 

die een impact hebben. Zeker en vast. 

Interviewer: Herinneringseducatie is in 2008 ook naar voor geschoven. Heb je daar al rond 

gewerkt? 

Kristof: Niet over Congo alleszins. Ik laat mijn zesdes een taak maken over genocide. Maar dat is 

ook niet onmiddellijk herinneringseducatie. Maar eigenlijk alles wat wij geven in geschiedenis 

dat is eigenlijk herinneringseducatie. Dat ze er aan herinnerd worden dat de arbeiders 

bijvoorbeeld veel slechter hadden dan ons. Grootouders interviewen omdat echt te doen als 

echte herinnering, daar heb ik nog nooit iets rond Congo gedaan. Maar dat is er echt allemaal 

uit. Herinneringseducatie kan je wel nog doen door in de stad te gaan rondlopen en kijken welke 

overblijfselen daar nog zijn. Ik vind dat Koude Oorlog en emancipatie, enzo gemakkelijker te 

doen als herinneringseducatie. 

Interviewer: Willem Frijhoff spreekt over het feit dat gebeurtenissen in de maatschappij een 

trigger kunnen zijn en trauma kunnen veroorzaken bij leerlingen die de feiten eigenlijk nooit 

hebben meegemaakt. Denk je dat dit kan kloppen? 

Kristof: Over die standbeelden en die excuses aanbieden dat doe ik altijd in de les. En ja dat loopt 

afhankelijk van klasgroep tot klasgroep. In sommige klassen heb je echt racisten. Maar ik laat ze 

allemaal hun mening zeggen. Ik vind, ik moet neutraal lesgeven, ik vind dat heel belangrijk. Ik 

laat ze allemaal hun ding zeggen. Of dat het over religie gaat of iets anders, ook al is het heel 

racistisch. Maar ik ga dat wel duiden. Bijvoorbeeld als ze ineens zeggen dat zwarten niet kunnen 

zeggen. Dat is natuurlijk belachelijk. Dat ga ik wel zeggen, maar voor de rest mogen ze wel hun 

gedacht zeggen, maar het moet wel onderbouwd zijn. Ook op de toets vraag ik dat, maar het 



173 
 

moet onderbouwd zijn. De discussie, en dat is dan al een debat dat ik leid. En diegenen die altijd 

het woord neemt zal dat debat dan ook overheersen. Als het dan over Congo gaat dan trekken 

de leerlingen met Afrikaanse roots wel hevig van leer. Maar is dat dan trauma? Ja, waarschijnlijk 

wel. We hebben vanalles van trauma dat we zelf niet meemaken. Misschien is dat eerder een 

vorm van empathie. En ons onderwijs, geschiedenis vooral, gaat wonden vaak ook terug 

opendoen. Als je denkt aan Poetin die denkt dat hij nu weer Oekraïne moet hebben, dan is hij 

veel teveel opgegroeid met het idee van Catharina de Grote, en de Sovjetunie. Misschien is 

geschiedenis ook wel een vak dat schade kan berokkenen aan de maatschappij als het natuurlijk 

door sommigen wordt geïnterpreteerd als vroeger was het beter en nu moeten we weer terug. 

En hetzelfde met genocides. Het is belangrijk om te weten dat mensen veel slecht hebben 

gedaan, maar wonden moeten ook helen. En geschiedenis kan die wondes ook doen etteren. En 

dat is het risico met Congo. Dat debat, maar als je het debat niet houdt, dan ben je volgens mij 

nog slechter bezig. Bijvoorbeeld een meisje met Congolese roots die zei als ik zei, ‘die 

standbeelden wat moeten we daar nu mee doen’? Die zei: het moet allemaal weg. Alles weg. En 

dan zei iemand, in een museum plaatsen. Maar dat vond ze ook niet goed. Wil je er dan ook 

geen les over krijgen? Neen, alles weg. Maar dan heb ik haar dus wel gezegd, je wil toch niet dat 

het nog allemaal eens gebeurd? Ze heeft Congolese roots en heeft er duidelijk trauma van. Maar 

wil je nu eigenlijk dat de herinnering volledig weg is, waardoor dat de volgende generatie er zelfs 

nooit over gehoord heeft? Ga jij daarover vertellen tegen uw dochter of zoontje? En dan begon 

ze te denken, ja ik wil dat wel meegeven dat verhaal. Maar dan zei ik, kunnen we dan toch geen 

standbeeld laten staan als herinnering. Neen, dat wou ze allemaal weg. Dan zei ik, niet persé 

een heroïsch standbeeld van Leopold, maar een herinneringsmonument. Ja, sommige leerlingen 

zijn nog heel star. Ik heb het geprobeerd met een dialoog. Maar dat wordt dan natuurlijk wel 

snel een één op één verhaal. Dan ging ik ook verder met de anderen. Het was wel een interessant 

debat. Maar zij wou het duidelijk kwijt. Ze ging er heel extreem in. Maar ik was blij dat er in 

dezelfde klas niet iemand van het andere uiterste zat. Die leerling was gelukkig ziek, want dan 

wordt het een heel ander debat. Al dat racisme en anti-racisme. Maar door echt het debat en 

dialoog aan te gaan. Dat is wel een belangrijk thema dat niet mag verdwijnen. 

Interviewer: Denk je dat je al geschiedenisleerkracht genoeg bagage hebt en achtergrond en 

opleiding hebt om om te gaan met die moeilijke geschiedenissen en controverses in de klas? 

Kristof: Ja, dan zit je weer met die twee of één uur. Je kan natuurlijk niet alles over de vakken 

heen te organiseren. Een leerkracht Nederlands zou daar misschien wat beter in moeten zijn. Je 

moet daar als geschiedenisleerkracht toch wat achtergrond voor hebben om het debat te leiden. 
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Het zouden zeker masters moeten zijn. En je moet zeker het zelfbesef en zelftrots hebben om je 

bij te scholen. Ik heb al alle soorten collega’s gehad. En ik zie dat ook, sommige collega’s als het 

hen niet interesseert dan geven ze gewoon een moeilijk stuk mee als zelfstandig werk of geven 

daar een Bookwidget over. Dan maken ze gewoon een taakje in de plaats van een moeilijk stuk 

te geven. Het gaat natuurlijk weer over timing. In de derdes gaan vele collega’s bijvoorbeeld 

heel snel over de islam. Dat is nochtans zo interessant en die leerlingen bloeien dan helemaal 

open. Ook bij Congo, voor sommige leerlingen kan dat echt een effect hebben. 

Interviewer: Er zijn studies die zeggen dat er een link is tussen racisme in België en een 

gebrekkige kennis van het koloniaal verleden. Denk je dat dit klopt en kan je als 

geschiedenisleerkracht daar een rol in spelen? 

Kristof: Ja, maar er moet ook al een basis in het lager gelegd zijn. Want in het vijfde hebben ze 

vaak al een mening van thuis overgenomen. Ik kan ze op die leeftijd al niet meer anti-racistisch 

maken. Ik kan ze wel het verhaal vertellen en misschien heeft dat dan wel effect. Ik heb 

bijvoorbeeld in al mijn klassen de vraag gesteld wat de link is tussen racisme en modern 

imperialisme en ik zet daar dan een afbeelding bij van Suske en Wiske waar er gesproken wordt 

over nigger en dat ze niet beschaafd waren. Ja, het antwoord is dat wij door de industriële 

revolutie dat eigenlijk wij geavanceerd technologisch waren en neerkeken op anderen en dat 

wij ze moesten beschaven. Dat het niet huidskleurgebonden is, maar dan wel te maken heeft 

met culturele superioriteit. Maar ik zie dan op de toets dat ze het eigenlijk niet begrepen 

hebben. En dan denk ik, ja ik heb het geprobeerd. Ze komen nog altijd met oude cliché’s af. De 

zwarten waren slaven, ja kijk dat is proto racisme. Dat is iets anders, dus ja. Maar goed die 

nuance leggen, zelf in de twee uur is moeilijk. In hun boek staat het zelfs een beetje, ze hebben 

een tabel waarom modern imperialisme is ontstaan en als ze daaruit de culturele oorzaken 

bestuderen, dan zouden ze de link met racisme kunnen leggen. Ik doe zeker mijn best. Maar ja…. 

Interviewer: Op welke manier kan je er als geschiedenisleerkracht over waken dat het niet te 

emotioneel wordt? 

Kristof: Ik vind het vooral belangrijk om het genuanceerd te brengen en niet altijd het negatieve 

te belichten. Maar ook af en toe aan te tonen van ja Leopold II had ook wel zijn motieven en je 

kan die ook wel begrijpen. Het empathische moet je niet alleen bij de Congolezen leggen, maar 

ook bij de dader. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. En dat daders ook wel iets kunnen doen, 

waar ze de gevolgen niet van beseffen. Zeker Leopold II als je zo zelfzuchtig wordt dat je niet 

weet wat er daar gebeurd, of je wilt het niet weten. Zelfs Hitler heeft goede dingen. Je kan op 

die manier een redenering opbouwen en het is vooral in de opbouw dat het duidelijk wordt dat 
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niet alles zwart-wit is. Maar uiteraard de interpretatie van de leerlingen dat heb ik niet in de 

hand. Ik denk vooral dat de manier van brengen heel belangrijk is. De bronnen blijven natuurlijk 

een probleem. De bronnen vanuit Congolees standpunt blijven een probleem. Ik gebruik vaak 

foto’s. Foto’s kunnen natuurlijk ook liegen. Maar echt Congolezen aan het woord is erg moeilijk. 

Ik gebruik ook vaak kunstvoorwerpen. 
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Jente Van Lindt 

Leerkracht geschiedenis derde graad ASO 

Sint-Jan Berchmanscollege Brussel 

Geboortejaar 1995 

 

Interviewer: Werk je met een handboek? 

Jente: Neen 

Interviewer: Dan werk je met een eigen cursus. 

Jente: Ja, dat klopt. 

Interviewer: Als je het Belgisch koloniaal verleden geeft, welke bronnen gebruik je dan en 

hoeveel aandacht besteed je daaraan? 

Jente: Ik geef daar ongeveer een zes lesuren over. Wij zijn allemaal dwergen op de schouders 

van reuzen zeker, dus ik heb wel de cursus van mijn voorgangers waar ik vooral de bronnen dan 

kan uitpikken, ook uit handboeken van vroeger haal ik materiaal. Ook de KULeuven heeft een 

lessenreeks gemaakt. Daar wordt regelmatig een themadag georganiseerd, waar ik dan 

materiaal kan uithalen.  

Interviewer: Welke bronnen gebruik je in de cursus? 

Jente: Langs de ene kant is de kolonisatie zelf, die periode komt dan vooral voor in het zesde 

jaar. Dus ik moet zien dat ik niet in het vaarwater zit van mijn collega in het zesde jaar. Wat heb 

ik gedaan, ik heb wel zo rond een Congolese stam voor 1870, voor de Europeanen kwamen, daar 

heb ik dan wel een les over gegeven. En dan zijn daar ook wel een paar lokale bronnen, zoals 

archeologische overblijfselen, foto’s van koningen in die kledij. Maar dat is dan ook wel gemaakt 

door westerlingen. Ja, dan heb ik wel een paar Congolese bronnen die daar zelf inzitten. Maar 

in der periode van Leopold II, heb ik wel niet een echte bron daarover hoe het eraan toegaat. 

Interviewer: Kwam je zelf in contact met het Belgisch koloniaal verleden in de secundaire 

school? 

Jente: Ja, daar is over verteld geweest, maar heel veel denk ik ook niet. 

Interviewer: En tijdens de hogere studies? 

Jente: Niet echt, maar ik heb oude geschiedenis gestudeerd als afstudeeroptie. Maar ik weet 

wel dat er bij de moderne geschiedenis heel wat keuzevakken rond waren. Ik heb het zelf niet 

gehad. 

Interviewer: Heb je al meegemaakt dat er rond dit thema controverse ontstaat? Het is natuurlijk 

nog maar je tweede jaar. 
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Jente: Neen, dat heb ik nog niet gehad. We moeten er wel nog een groot stuk over doen. Het is 

nog maar de eerste keer dat ik dit geef in het vijfde jaar. Ik heb wel twee leerlingen in de klas 

zitten met Congolese roots, maar ik denk niet dat dat problemen gaat opleveren. Integendeel, 

ik denk dat het constructief kan zijn voor het lesgebeuren. 

Interviewer: Denk je dat je door les te geven over het Belgisch koloniaal verleden, de leerlingen 

een groter bewustzijn kan bijbrengen over ongelijkheid en racisme? 

Jente: Ja, maar ik heb daar altijd wat problemen bij. Ik heb daar altijd een beetje problemen mee 

als geschiedenis gebruikt wordt om racisme enzovoort de wereld uit te helpen. Ok, dat zal wel 

helpen, een beetje kritisch denken, maar dat is niet de primaire drijfveer waarom ik dat geef. 

Maar ja, het helpt om dat eurocentrisme wat te doorbreken. Ja, de hele heropleving dat er is 

van BLM, de achterstelling van sommige groepen en de historische wortels daarvan, de 

Afrikaanse diaspora naar hier. Dat allemaal aankaarten zal ons tenminste helpen om die 

problematiek in perspectief te plaatsen. En als zij daardoor minder racistische ideeën aannemen 

zal dat uiteraard een welgekomen neveneffect zijn. Maar dat is een logische uitloper ervan. Het 

mag op zich geen doel zijn.  

Interviewer: Heb je de indruk dat je zelf genoeg achtergrond hebt meegekregen in de opleiding 

moesten er controverses ontstaan in de klas? 

Jente: Ja en neen, als er een controverse ontstaat, denk ik niet dat ik genoeg weet. Maar in de 

opleiding was er wel veel aandacht voor het kolonialisme en het doorbreken van het 

eurocentrisch verhaal. Dus dat is er wel ingedrild. Dan weet je ook wel dat het een belangrijk 

thema is dat je anders moet aanpakken dan zoveel jaar geleden. Nu als die leerlingen bepaalde 

vragen gaan stellen, ben ik daar helemaal niet in thuis. Maar je bent er wel op voorbereid dat 

het wel kan komen. En verder is het inlezen, er is geen enkele opleiding die je volledig kan 

voorbereiden. 

Interviewer: Werken jullie op school ook rond herinneringseducatie? 

Jeunte: Ik weet er zelf niet veel over. Wij gaan wel naar de Westhoek. Ik ben daar niet zo in thuis 

wat herinneringseducatie juist is. 

Interviewer: Denk je dat het Belgisch koloniaal verleden een goed thema zo zijn hierrond? 

Jente: Wij zitten in Brussel centrum. Ik denk dat daar wel een aantal standbeelden staan, waar 

we vragen zouden kunnen bij stellen. We gaan daar wel een wandeling rond maken. 

Interviewer: Je had het daarnet al over BLM. Willem Frijhoff spreekt over het feit dat een trigger 

zoals BLM terug een trauma zou kunnen uitlokken, zelfs bij mensen die het nooit hebben 

meegemaakt?  Zou dat kunnen kloppen? 
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Jente: Geen idee, daar heb ik nog niet veel ervaring mee. 

Interviewer: Er komen nieuwe eindtermen aan en waarschijnlijk zal het Belgisch koloniaal 

verleden er komen in te staan. Dat je het als leerkracht niet meer kan omzeilen. Denk je dat dit 

goed is? 

Jente: Ja en neen. De idealist in mij denkt dan, dat staat daar in om een paar politieke 

hedendaagse doelstellingen mee moeten gediend worden en daar heb ik grote problemen mee. 

In praktijk denk dat daar geen bezwaar tegen is. Een goede leerkracht besteedt daar zeker 

aandacht aan. Het maakt in praktijk geen verschil. Er moet aandacht voor zijn. Puur principieel 

gezien, dat is een politieke deliberatie van een lesinhoud. 

Interviewer: Hoe kunnen we erover waken dat het onderwerp niet te emotioneel wordt en dat 

het niet teveel gaat over moreel oordelen. 

Jente: Ze hebben ons daarvoor gewaarschuwd dat we niet teveel mogen oordelen, dat we alles 

in een context moeten beschrijven. Dat de mensen dan het oordeel later kunnen doen. We 

kunnen zeggen dat er erge dingen zijn gebeurd, we kunnen daar in morele termen gaan over 

oordelen, maar dat is op zich geen deel van de geschiedeniswetenschap. Dat mag je straks doen 

buiten de les, maar in de les beschrijf ik wat er aan bod komt. En je kan daar uiteindelijk een 

oordeel aan verbinden, maar dat is niet de essentie van geschiedenis. 

Interviewer: Kan je in deze onderwerpen neutraal blijven als geschiedenisleerkracht? 

Jente: Neen maar ja, is dat ook wel wenselijk. Tijdens WOI ga ik ook niet neutraal zijn. Dan ga ik 

ook zeggen van deze gruwel was één van de grootste van de geschiedenis. Dat is ook geen 

neutraliteit meer, maar dat lijkt me dan wel vrij ok. Ik denk niet dat dat een groot probleem is, 

tenzij je daar een BLM aan koppelt. 

Interviewer: Hoe beoordeel je de uitspraak van Willem Frijhoff? ‘Een historicus die alleen history 

geldig acht, begrijpt niet hoe de samenleving functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van 

memory vaart, mist het proces dat memory structuur geeft en dreigt de verkeerde afslag te 

nemen.  

Jente: Ja, daar kan ik mee akkoord gaan. Ik denk ook dat het vak geschiedenis de laatste jaren 

meer en meer wordt ingevuld als richting herinneringseducatie omdat daar dan allemaal 

maatschappelijke taken bijkomen die wij toch maar moeten zien op te lossen. Zoals racisme 

moet vermeden worden en moreel besef en kritisch burgerschap en al die dingen. En als dat er 

allemaal bijkomt dan moeten wij ergens ook wel, ik zal niet zeggen opschuiven in die richting, 

maar dat aan bod laten komen. Als je maatschappelijk relevant wilt zijn moet je ook wel over 

die maatschappij voorbeelden durven geven. 
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Interviewer: Waar ben jij dan zelf op zoek gegaan naar achtergrondinformatie? 

Jente: De bedoeling is om de volgende jaren dat op te bouwen. Ik haal mijn informatie vooral 

uit de lessen die worden aangeboden door KULeuven dat toegankelijk is na een studiedag. Ik 

zou veel meer moeten lezen en ik zou documentaires kunnen gebruiken, maar dat doe ik nog 

niet.  

Interviewer: Kan je je nog iets herinneren uit de lessen in verband met het koloniaal verleden in 

de secundaire school? 

Jente: Ik herinner me dat de leerkracht heeft verteld over dat boek van Davis Van Reybroeck en 

een Nederlander die begon in de klas over de afgehakte handjes, niet om te schofferen maar 

om de leerkracht er nog eens aan te herinneren de gruwelijkheden die de Belgische overheid 

had begaan. En dat daar dan over verteld wordt over het verhaal achter die handjes afhakken. 

Maar verder ook echt niets, maximum twee lessen.  
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Thomas Vanhulle 

Leraar geschiedenis tweede en derde graad ASO 

Óscar Romerocollege Dendermonde 

Geboortejaar: 1992 

 

Interviewer: Heb je ooit les gekregen over het Belgisch koloniaal verleden? 

Thomas: Ik weet dat we het gehad hebben, in die zin dat natuurlijk, als je zelf die lessen moet 

geven dat je je afvraagt, wat heb ik daarover gezien. Maar dat was niet zoveel. Dat beperkte zich 

tot een overzicht. Ik weet dat we daar niet zo heel intensief met bronnen aan de slag gegaan 

zijn. Dus dat was wel minimalistisch laat ons zeggen. 

Interviewer: En in de hogere studies? 

Thomas: In mijn hogere studies gaat dat voornamelijk, voor wat ik me nog kan herinneren. Op 

het moment dat we in de lessen geschiedenis van België zaten, werd dat aangeraakt. Maar op 

het moment dat België daarmee in aanraking komt, is dat heel breed gelaten. Voor de rest heb 

ik in mijn studies in mijn keuzevakken niet echt ingelaten met moderne geschiedenis. Wat ik 

wel weet bij het vak paleografie waar we dan teksten en ook Franse teksten moesten lezen. 

Daar zijn we dan ook even op ingegaan, omwille van twee speeches te vergelijken, die van 

Boudewijn en Lumumba. Daar is er toen wel nog wat achtergrond bij gekomen. Maar ik denk 

dat het daarbij gebleven is. Er was nochtans wel wat te doen in mijn jaren errond, en dat gaat 

dan vooral over de zwarte pieten discussie, waar dan vrije lezingen werden georganiseerd. 

Daar ben ik dan wel naartoe gegaan. En daar beperkt zich dat dan natuurlijk tot een inleidend 

gedeelte over de algemene geschiedenis, maar die begint wel altijd wanneer België kennis 

maakt met Congo? 

Interviewer: Werk je met een handboek en een cursus? 

Thomas: Ja, wij werken met Storia 5 en 6. Dat staat opgedeeld in twee kleine hoofdstukjes. Op 

het moment dat we eens bij imperialisme zitten en op het moment dat we bij de geschiedenis 

van België zitten, staat daar ook een hoofdstuk in over de onafhankelijkheidsstrijd van de 

Congolezen? 

Interviewer: Vind je het genoeg wat er instaat? 

Thomas: Gho, dat is ne moeilijke. Neen, omdat het zich ook beperkt opnieuw terwijl dat het 

handboek wel de moeite doet bij andere hoofdstukken. Zoals wanneer we in aanraking komen 

met China, om dan eventjes terug te grijpen naar China daarvoor, hoe zat dat? Dit doen ze bij 

Congo niet. Ging het ook weer over, oké wij komen daarmee in aanraking, met imperialisme, 
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met de verdeling van Afrika, krijgt de Belgische koning dat in handen als vrije kolonie. Daarbij 

bleef het. Ik denk dat het minimalistisch is, maar als je dan kijkt naar het leerplan waar je zoveel 

moet insteken, denk ik dat het naar verhouding toe wel in orde zat.  

Interviewer: Voeg je er dan nog eigen materiaal aan toe? 

Thomas: Ja, ik heb dat volledig herwerkt. Omdat je naar de leerplandoelstellingen toe wel wat 

vrijheid krijgt om bepaalde onderwerpen die je belangrijk vindt om daar meer tijd aan te 

besteden, waardoor dat bij mij wel een heel lijvig uitgebreid hoofdstuk is, in samenwerking met 

enkele collega’s. En in de laatste jaren, omdat er nu meer aandacht voor is, bestaat er ook steeds 

meer materiaal waar je kan op terugvallen. 

Interviewer: En bestaat er goed materiaal en vind je ook bronnen terug vanuit het standpunt 

van de Congolezen? 

Thomas: De bronnenonderzoeken heb ik pas later terug gevonden, omdat er lezingen waren 

vorig jaar, nadat ik dat had gegeven vanuit de universiteit van Leuven. Daar zijn vier onderzoek 

gemaakt en daar gaan ze wel nog even terug in de tijd. Dat luik ontbrak bij mij nog. Daar heb ik 

ook niet bij stil gestaan toen ik het aan het geven was. Bij anderen, zeker bij het stukje 

imperialisme en over het stuk eurocentrisme en daar heb ik bij vele andere culturen zoals bij 

China, zoals bij India, op het moment dat je daarmee in aanraking komt wel terug gegrepen. En 

doe ik dat bijvoorbeeld ook in de zesdes wanneer het gaat over Israël en Palestina, dan blik ik 

ook terug. Bij Congo had ik dat toen niet gedaan. Ik denk dat het heel onbewust van. Het was 

ook al een heel klein hoofdstuk. Het was eerder downsizen, in plaats van wat kan ik er nog aan 

toevoegen. Maar ik weet wel dat ik op dat moment twee meisjes had met Afrikaanse roots die 

mij er wel hebben op aangesproken achteraf. En dat was voor mij zo wel een besef, ok, bij 

sommige leerlingen ligt dat wel gevoelig. En dat is misschien wel heer raar, maar dat is dan voor 

mij het moeilijkste, hoe ga ik daarmee om als ik heel gevoelige thema’s aanraak? Als het gaat in 

de vierdes over de slavenhandel en de transatlantische driehoekshandel daar en je betrekt daar 

dan actuele thema’s bij zoals de zwarte pietenkwestie in de vijfdes of wat met de standbeelden 

en Leopold. Dan voel ik mij altijd op het moment dat daar iemand met een zwarte huidskleur 

zit, weet ik van besef ik nu nog meer van ik moet hier rekening houden met een aantal 

gevoeligheden. Want die zij er, hoe dan ook. En daar zijn wij op geen enkele manier op 

voorbereid. En als je daar met collega’s over praat, dan zeggen die, doe eens normaal. Maar ja, 

je voelt bij die leerlingen altijd wat tegenkanting. Ik denk dat we daar misschien wat opener 

moeten zijn. Het was pas achteraf toen de meisjes mij aanspraken, dat er een heel open 

discussie kwam. En ik denk dat je dat naar aanleiding van de lessen hebt met, van kijk ik ga het 
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zo behandelen, voel je niet aangesproken enzovoort, wat vaak heel snel het geval is. Ze moesten 

voor mij een werk maken de meisjes, ik weet zelf de titel niet meer. Maar ze moesten rond 

kolonialisme en hedendaagse standbeelden, ik had ze drie stellingen gegeven waar ze moesten 

rond werken en ze moesten artikels zelf opzoeken en een opiniestuk schrijven. Zij hadden 

gekozen voor de standbeelden of die wel of niet moesten verdwijnen in het straatbeeld. Eén 

van de twee had het ook betrokken op de lessen geschiedenis over onze euro centristische 

geschiedenis en gaf zelfs een steek naar de leerkracht geschiedenis van het vorige jaar. Over hoe 

zij zich voelde toen de transatlantische driehoekshandel werd behandeld. Waarin ook werd 

gezegd dat Afrikanen meedraaiden in dat hele systeem. Terwijl ze daar heel sterk mee bezig zijn 

en via YouTube en andere kanalen input hebben gekregen, vanuit hun achtergrond dan dat dat 

helemaal niet klopt en dat dat uit onze geschiedenisboeken moet enzovoort, terwijl dat ook 

eigenlijk een heel sterke overdrijving is. Maar daaraan zie je dat die leerling daar zich heel sterk 

aan gestoord heeft. Ik denk dat we daar misschien toch wel geen draaiboek, maar ons er wel 

van bewust zijn dat we die leerlingen daar op voorhand bij betrekken. En als ze dat niet willen 

of daar geen behoefte hebben, ok. Maar dat je toch wel altijd kadert wat probeert een 

historicus? Die probeert het verleden te begrijpen en dat strookt niet altijd met onze 

pedagogische opdracht. En daar zit je zo soms wel in een tweestrijd als historicus en pedagoog 

die daar staat. Als pedagoog moet je een standpunt innemen, en in ons leerplan staat wel, je 

moet tolerantie creëren, maar tolerantie door standpunten te gaan nuanceren en 

multiperspersctiviteit aan te bieden. Maar ja, soms als pedagoog moet je ook ergens voor 

durven staan. Wat ik het moeilijkste vond en ik vond dat ook wel heel sterk dat die leerlingen 

durfden zeggen, kijk meneer, je hebt dat niet behandeld, je bent begonnen op het moment dat 

België daar toekomt, dat België die kolonie krijgt. Dat heeft natuurlijk wel te maken met de 

opbouw van de cursus, omdat je begint via het imperialisme en dan doorstroomt. Maar ik had 

dat in een bronnenonderzoek achteraf gezien wel kunnen integreren. Dus als ik dat opnieuw 

moet geven, ga ik dat er wel insteken. Zeker omdat er via de KULeuven enkele mooie 

documenten beschikbaar zijn. Zeker in verband met bronnen. Bronnen vind je niet heel snel. 

Zeker met oudere handboeken, waar het amper aan bod komt wat daar gebeurd is. En je moet 

sommige zaken niet durven schuwen. Ok, daar heeft zich op een bepaalde manier een genocide 

afgespeeld. En genuanceerd aan de slag gaan met dat begrip is niet gemakkelijk, maar op zekere 

hoogte beantwoordt dat daaraan. En leerlingen met een andere meningen, en soms een heel 

uitgesproken mening, en je moet dat niet onder stoelen of banken steken, de verrechtsing is 

aanwezig onder onze leerlingen en die voelen zich ook snel gepakt. En je voelt dan in een klas, 
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waar beide leerlingen aanwezig zijn, leerlingen met ofwel Afrikaanse roots of een zwarte 

huidskleur en dan leerlingen die toch wel rechts zijn, waarin dat je dan toch moet proberen om 

de dialoog open te houden. En dan is het begrip introduceren zoals genocide toch wel een 

moeilijke en een hele andere. Zeker omdat het een genuanceerder verhaal is in Congo. Dat 

maakt het toch wel heel lastig lesgeven soms. Waar wanneer ik het in de zesdes heb over de 

Tweede Wereldoorlog en dan de jodenvervolging dan is het gemakkelijker om daar mee om te 

gaan. Dit is nochtans ook geen simpel thema, vind ik Congo veel lastiger. Omdat je daar staat 

met een dubbele opdracht als pedagoog en ook historicus door onze geschiedenis niet te gaan 

vervalsen vanuit ons hedendaags presentisme? 

Interviewer: Denk je dat we genoeg achtergrond hebben meegekregen om met die controverse 

om te gaan? 

Thomas: Neen. Dat vind ik, je staat altijd als historicus het begrijpen van geschiedenis, het 

begrijpen waarom, ik hoor het mijn professor Bruno De Wever nog altijd zeggen, van ja een 

historicus moet ook proberen te begrijpen waarom sommige moordcommando’s van de SS 

bepaalde daden hebben gepleegd vanuit welk standpunt, je probeert dat te begrijpen, daarom 

keur je dat niet goed, maar je probeert wel te begrijpen wat de mechanismen daarachter zijn en 

wat mensen daartoe brengt. Maar dat is heel vaak op een heel dunne koord waarop je aan het 

balanceren bent als historicus om niet te gaan veroordelen, terwijl je dat als pedagoog wel moet 

doen. Los daarvan, maar als historicus is dan nen dubbele. En dat staat ook in ons leerplan of in 

de omschrijving daar nergens in hoe wij daarmee moeten omgaan. Je hebt wel dingen zoals 

tolerantie kweken, multiperspectiviteit die moet worden aangeboden. Maar je bent toch nog 

altijd met geschiedenis bezig. En ik probeer dat ook mijn leerlingen met die bewoordingen uit te 

leggen. Ik zeg dat ook, kijk ik dat hier met een dubbele opdracht, ik durf dat dan op dat moment 

zeggen. En ik hoop dat ze dat dan ook begrijpen wat een historicus is en wat geschiedenis is. 

Geschiedenis blijft een wetenschappelijke discipline en is niet opgebouwd uit meningen. En ik 

probeer ze alle twee te scheiden. Maar ik durf nu meer te benoemen wat in de klas aanwezig 

nu. Bijvoorbeeld de zwarte pietendiscussie, vroeger ging ik dat uit de weg moest er iemand met 

een zwarte huidskleur zitten. Nu zeg ik dat gewoon, wil je betrokken worden of niet. Ik zeg dat 

dan ook, ik heb niet te maken met racisme en sommigen willen iets delen anderen gaan daar 

niet in mee. Met sommigen ligt dat ook heel moeilijk in de klas, waar ze alleen zijn. Soms gaan 

ze volledig mee, soms zijn ze zelf heel rechts. Nu ligt dat heel moeilijk, maar ik heb geleerd om 

het toch bespreekbaar te maken in de klas.  
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Interviewer: Je hebt al enkele zaken zelf genoemd, maar Frijhoff spreekt over ‘Een historicus die 

alleen history geldig acht, begrijpt niet hoe de samenleving functioneert; maar wie uitsluitend 

op de koers van memory vaart, mist het proces dat memory structuur geeft en dreigt de 

verkeerde afslag te nemen.’ Maar je vermelde zelf al dat we moeten balanceren tussen beide 

zaken. En ook had hij het over het feit dat er door een trigger een trauma kan ontstaan bij 

personen die zelf bepaalde gebeurtenissen uit het verleden niet hebben meegemaakt. Zou dat 

kunnen kloppen? 

Thomas: De meeste van de leerlingen gaan niet volledig over tot emotie. Maar bij sommige 

leerlingen zie je het wel. Ze gaan er toch wel heel emotioneel mee om. Het gaat vaak over wat 

een leerkracht zegt tegen een leerling. Soms moet je de ratio er alvast terug bij betrekken. Ik 

denk dat het ook ok is dat dat er is. Je hebt mensen die het vaak opkroppen. Ik sta natuurlijk in 

een richting waar ze niet met vijf, zes vertegenwoordigd zijn in een klas. Sommigen ervaren 

natuurlijk dagdagelijks racisme en voor hen zullen dergelijke thema’s wel heel moeilijk zijn. 

Interviewer: Er zijn studies die zeggen dat een oorzaak voor het racisme in België onze 

gebrekkige kennis is van het Belgisch koloniaal verleden. Kan dat kloppen? 

Thomas: Gho, ik vind dat ne moeilijken. Ik denk niet dat dat direct de rechtstreekse aanleiding 

is. Ja, voor een stuk misschien wel. Want we zeggen ook, ik geef ook aardrijkskunde en er is zo 

een quote van Obama, ja, waarom is aardrijkskunde zo een belangrijk vak? Omdat je leert over 

andere mensen en andere culturen en daardoor leert begrijpen. En ook in geschiedenis 

proberen we heel vaak dingen te begrijpen van andere culturen waarom mensen zo handelen. 

En het onbekende dat creëert vaak een angst. En door de lessen kunnen we eventueel bruggen 

bouwen. Dus ik denk wel voor een stuk dat dat kan helpen om racisme tegen te gaan. Dat dat 

de oorzaak is dat er zoveel racisme is, dat denk ik niet. Ik denk vooral dat dat te maken heeft 

met een gebrekkige kennis en u niet kunnen verplaatsen in de ander en ook daar kan 

geschiedenis helpen om u dat aan te leren. Een goed historicus zal altijd gematigd zijn, zal nooit 

in extremen vervallen. Je moet verschillende perspectieven leren kennen. Het zou kunnen 

helpen om thema’s bespreekbaar te maken, om niet te snel te oordelen, om u te leren 

verplaatsen in wat mensen denken. Dat bepaalde grapjes kwetsend kunnen zijn. 

Interviewer: Waarschijnlijk zal het Belgisch koloniaal verleden er uitdrukkelijk worden ingezet 

bij de vernieuwing van het leerplan. Vind je dat goed? 

Thomas: Ik denk zoals het vroeger verwoord was, dat we een aantal thema’s moeten aanraken 

en ik denk dat de overheid daar wel een plaats mogen innemen over dingen die moeten 

behandeld worden. Terzelfder tijd, het is ook zo dat we heel wat moeten openlaten toch bij een 
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vak zoals geschiedenis en proberen vermijden dat een overheid gaat sturen over wat moet 

gezien worden en wat niet. Maar ik denk dat daar op zijn minst mag instaan dat we het Belgisch 

koloniaal verleden moeten betrekken bij de lessen. Het is weer iets anders moest de overheid 

voorschrijven hoe we dat moeten doen. Die vraag naar de Vlaamse canon, dat vind ik ne 

moeilijke. Ik denk dat het de kracht is van een vak geschiedenis om de leerkracht de vrijheid te 

geven om te kijken hoe dat perspectief moet worden aangebracht. Maar van mij mag het er 

gerust instaan. Ik hoop ook dat geen enkele leerkracht geschiedenis van het vijfde en zesde jaar 

uit de weg gaat. Ik weet wel dat het enkele jaren geleden anders was. Als het al werd gegeven 

was het veel beperkter in omvang. 

Interviewer: Wat is jouw achtergrond van het koloniaal verleden? 

Thomas: Ik denk bij het voorbereiden van de lessen kom je met heel wat bronnen in aanraking. 

Maar echt mijn achtergrond dat is vanuit het opzoekingwerk dat ik doe om mijn lessen voor te 

bereiden. Ik heb ook het boek van Van Reybroeck gelezen.  

Interviewer: Daar is dan nu wat kritiek op. 

Thomas: Ja, dat is omdat hij Leopold daar op twee manieren voorstelt. Leopold die voor een 

stuk ook weggekeken heeft, maar ook België heeft groot gemaakt. Maar op zich vind ik dat juist 

goed, dat die twee kanten belicht worden. Er is nog heel wat bronnenmateriaal dat moet 

onderzocht worden. Het is pas recent dat Congolese historici aan het schrijven zijn vanuit hun 

standpunt. Dat is ook geschiedenis, alles telkens opnieuw gaan samenstellen om ons beeld over 

dat verleden te gaan bijstellen in de hoop om zo een correct en zo waarheidsgetrouw beeld te 

krijgen. Maar dat is altijd dubbel natuurlijk. Elke kant heeft twee waarheden zouden filosofen 

zeggen. Maar dat is zo leuk aan de métier, dat je een bepaalde manier van denken aan de 

leerlingen bijbrengt. Het mooie in die bronnenopdracht is dat ik er ook had ingestopt wat er 

vijftig jaar geleden werd over geschreven. En dan verschieten ze ook wel wat daar soms allemaal 

instaat. Daar wordt vaak gesproken over het woord ‘neger’. In sommige klassen wordt daar niet 

over gesproken. Ik wacht dan tot wie gaat er reageren. Sommige leerlingen nemen het woord 

gewoon over en dan gebruik ik mijn rode stylo en wijs hen erop vanuit welke tijd die bron komt. 

En had ik sneller de lessen gevonden van de KULeuven had ik het nog beter kunnen maken. Daar 

staat ook zo een oefening in over hoe men denkt en schrijft vijftig jaar terug, dertig jaar terug, 

twintig jaar terug en recente geschiedschrijving. 

Interviewer: Denk je dat het Belgisch koloniaal verleden ook een interessant thema zou kunnen 

zijn voor herinneringseducatie? 
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Thomas: ja zeker, maar dat staat nog in zijn kinderschoenen. Je zou dan naar het Afrikamuseum 

kunnen gaan, maar daar is dan juist vanuit de Congolese samenleving heel wat tegenkanting. 

Als je dan op die manier aan herinneringseducatie moet doen, zonder de andere kant te 

belichten is zeer moeilijk. Ik denk dat er gewoon al veel meer aanwezig is rond WOI en WOII. 

Waar we die moeilijke thema’s rond identiteit dat die gemakkelijker zijn door de 

concentratiekampen die aanwezig zijn, de Dossinkazerne die je kan bezoeken met de leerlingen. 

Dan waar eigenlijk niet echt iets rond bestaat. Dus ja, ik denk dat er veel leerkrachten voor open 

staan, maar er is veel te weinig informatie over. Het is niet meer gemakkelijk om er iets mee te 

doen. Het ligt ook vaak aan interesse. Waarom kiest men voor de wereldoorlogen, omdat het 

nog altijd enorm triggert. Congo niet. Tot op de dag van vandaag is het nog altijd minder gekend 

bij de leerlingen. De wereldoorlogen komen ook maar aan bod in vijf en zes en eigenlijk is dat 

veel te laat. Dat is natuurlijk omdat we ons geschiedenisonderwijs zo hebben ingericht, zorgt 

ervoor dat we het zo hebben ingericht. Ook voor dat koloniale verleden komt dat veel te laat. 

Het is voor vele leerlingen ook de eerste keer dat de meeste leerlingen hiermee in aanraking 

komen met dat koloniaal verleden. Ik werk ook met de documentaire kinderen van de kolonie. 

En dan zie je ook de verschillende perspectieven. Maar sommige leerlingen hebben dat 

misschien bekeken, maar dat zal misschien maar één procent zijn. 

Interviewer: Denk je dat het enkel een taak is van het onderwijs om de gebrekkige kennis van 

het koloniaal verleden bij te schaven? 

Thomas: Ik denk dat wij daar de gemakkelijkste taak kunnen opnemen. Ik denk vooral in het 

lager dat daar meer aandacht moet aan worden besteed. 

 


	deel1
	deel3
	deel2
	Assmann, Jan, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen
	Hochkulturen (München 1992).
	Hochschild, Adam,  King Leopold's Ghost : A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa
	(Boston, 1998).
	Jonker, Ed, Ordentelijke geschiedenis: Herinnering, ethiek en geschiedwetenschap (Utrecht
	2008).
	Smets, Wouter en Sophie Bollen, ‘Doelgericht aan de slag met de nieuwe eindtermen
	geschiedenis’, Hermes, januari 2020.
	Verlinden, Peter,  Zwarte trots, witte schaamte. Over kolonialisme en racisme (Gorredijk, 2020).
	Wansink, Bjorn en Beatrice de Graaf, ‘Terrorisme bespreken in de klas; lesmateriaal TerInfo
	biedt hulp’, Kleio (2019), 40-43.


