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1. Inleiding 

Het hoofddoel van dit onderzoek is een blik werpen op de overtuigingen van geschiedenisleerkrachten die 

lesgeven in de derde graad aso van het Vlaams middelbaar onderwijs in de Katholieke koepel. Deze scriptie 

onderzoekt de overtuigingen van vier leerkrachten geschiedenis met betrekking tot geschiedenis als vak en 

de lespraktijk. Daarnaast worden ze bevraagd naar hun interesse in Belgische koloniale geschiedenis, meer 

bepaald in Congo, en naar de manier waarop dit onderwerp in hun lessen aan bod komt. De overtuigingen 

van de geïnterviewde leerkrachten worden binnen dit  onderzoek gekoppeld aan de manier waarop een 

aantal  leerlingen  uit  hun  klassen  reflecteren  over  dat  onderwerp.  Daarnaast  wordt  ook  onderzocht  in 

hoeverre de leerlingen binnen de geschiedenisles de tools aangereikt krijgen om zelf kritisch te redeneren 

over die geschiedenis en over enkele actuele debatten. Het uiteindelijke doel van deze scriptie is een beeld 

te  krijgen van de  manier  waarop de  overtuigingen van een leerkracht  invloed kunnen hebben op hoe 

leerlingen  over  een  bepaald  onderwerp  reflecteren.  Daarnaast  onderzoekt  deze  scriptie  de  rol  van  de 

leerkracht als katalysator in het proces van de leerlingen hun vermogen tot kritische analyse van de wereld 

om zich heen.

Vandaag, meer dan ooit, steken debatten over België en haar voormalige kolonie Congo weer de kop op. 

Binnen deze tendens eisen Congolezen zelf ook meer en meer hun stem op. Zo verschijnt midden maart 

2017 het boek ‘Wanneer we spreken over kolonisatie.’  Dat vertrekt van de vaststelling dat hedendaagse 1

geschiedschrijving  over  Congo  nog  steeds  bepaald  wordt  door  een  groep  Belgische  witte  mannen. 

Daarnaast wordt in de inleiding aangehaald dat er in het huidige debat in Vlaanderen geen of nauwelijks 

plaats is voor de Congolese stem. Het boek werpt op dat dit resulteert in een onwetendheid bij de doorsnee 

Vlaming wat betreft  het  Belgische koloniale verleden en haalt  aan dat  er  geen boeken van Congolese 

historici aanwezig zijn op Belgische scholen. Merendeel van het corpus wordt beslagen door de bijdragen 

van  vijf  Congolese  historici.  Ze  schrijven  over  onderwerpen  als  de  deelname van  Congolezen  in  het 

Belgisch leger tijdens Wereldoorlog I en  het koloniale concept van de évolué. Het boek sluit af met de 

 Donatien Dibwe Dia Nwembu et al., Wanneer we spreken over kolonisatie (Duffel: Stockmans, 1

2017). 
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premisse dat België zijn koloniale en postkoloniale verantwoordelijkheid nog steeds niet erkend heeft en 

dat er een grote onwetendheid heerst wat betreft de dekolonisatie bij de Vlaamse jeugd.2

Dat die vraag tot dekolonisatie van de publieke ruimte binnen de Congolese gemeenschap in België sterk 

leeft, staat buiten kijf. Hoewel hun stem de afgelopen decennia binnen de media sterk naar de achtergrond 

verdrongen werd, komt daar de laatste jaren verbetering in. Zo zijn er in België de laatste jaren steeds meer 

organisaties waarbinnen Afro-descenten zich organiseren. Er is de organisatie Kilalo, een organisatie met 

als  missie  Afrikaanse  jongeren  te  begeleiden  en  ondersteunen  op  gebied  van  onderwijs  en  op  socio-

cultureel vlak. Ze ijveren op jongeren op de hoogte te stellen van de cultuur en geschiedenis van hun 

voorouders  om hen zich op die  manier  beter  te  laten plaatsen in de samenleving.  Beginnend als  een 3

organisatie  die  zich  voornamelijk  focuste  op  huiswerkbegeleiding  voor  jongeren  in  Antwerpen,  is  de 

organisatie  intussen  enorm  gegroeid.  Vandaag  zijn  ze  actief  op  het  gebied  van  cultuur,  vrije  tijd  en 

onderwijs,  ze  wonnen  vorig  jaar  ook  de  prijs  voor  de  meest  verdienstelijke  Antwerpse 

vrijwilligersorganisatie. Naast Kilalo is er ook DC Racin, een vereniging van Congolezen boven de dertig 

met een tweeledig doel: verbeteren van de levensomstandigheden in Congo en empowerment van inwoners 

van België met roots  in Congo.  Het  moet  gezegd,  de laatste  jaren eist  de Congolese stem binnen het 

publieke debat over de koloniale geschiedenis van België steeds meer haar plaats op.   4

In  augustus  2017  verschijnt  een  artikel  in  MO* Magazine  waarin  jongeren  met  Congolese  roots  hun 

bedenkingen delen met betrekking tot  de koloniale landmarks in de Belgische publieke ruimte en met 

betrekking tot de omgang met het koloniale verleden.  Zo ijvert Sandrine Ekofo bijvoorbeeld voor een 5

correcte duiding van verschillende landmarks of om ze uit het straatbeeld te verwijderen zodat mensen niet 

meer gekwetst kunnen worden door hun aanwezigheid. Ze besluit haar stelling met het volgend citaat:  6

 Lode Vanoost, “Spreken over kolonisatie: niet langer zonder de Congolezen,” Dewereldmorgen 2

(2018), geraadpleegd op 3.08.2018, http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/03/11/spreken-
over-kolonisatie-niet-langer-zonder-de-congolezen 

 Kilalo, “Over ons - Kilalo,” Kilalo, geraadpleegd op 05.08.2018, http://kilalo.be/index.php/over-3

ons-2.

 “Congolese diaspora: levendig en divers, maar bijna onzichtbaar,” Mo* Magazine 15.09.2017.4

 “Beelden van Leopold II neerhalen? Jongeren met Congolese roots delen hun bedenkingen,” 5

Mo* Magazine 18.08.2017.

 “Beelden van Leopold II.”6
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‘Zolang de wonden niet zijn geheeld, kunnen we het verleden niet laten rusten. Ik wil geen polemiek. Het 
enige wat ik vraag is erkenning en rechtvaardigheid. Jaarlijks wordt de Holocaust herdacht. Wanneer zal het 
koloniale  verleden een herdenkingsdag krijgen? Waarom wordt  de Congolese onafhankelijkheid hier  niet 
gevierd? Zijn de ene slachtoffers dan meer waard dan de andere?’7

Ook Don Moussa Pandzou werpt een belangrijke stelling op en raakt daarmee meteen een van de centrale 
punten van deze scriptie aan: bewustmaken van jongeren door onderwijs en de geschiedenisles.

Het debat moet op verschillende beleidsniveaus worden gevoerd. Jeugdwerking kan awareness creëren onder 
de jongeren, maar ook het onderwijs moet haar kinderen op een correcte manier informeren. Leopold II komt 
nog steeds te weinig aan bod in de geschiedenislessen. De politiek, het belangrijkste beleidsniveau, moet ten 
slotte met concrete voorstellen en verandering komen. Het wordt hoog tijd dat het thema op de agenda komt. 
Liever gisteren dan morgen.8

Niet alleen mensen van Afrikaanse afkomst, maar ook groeperingen vanuit België zelf zetten zich in voor 

het  verspreiden  van  meer  bewustzijn  met  betrekking  tot  het  Belgische  koloniale  verleden.  Zo  pleiten 

organisaties  als  Labo vzw voor  de  ‘dekolonisatie  van  de  publieke  ruimte’.  Concreet  houdt  dat  in  dat 

beelden en andere landmarks die aan de kolonisatie van Congo gelieerd zijn, van context voorzien worden 

en dat er meer bewustzijn gevraagd wordt voor het Congolese verhaal achter de kolonisatie. Dit gebeurt 

doorgaans  door  het  plaatsen  van  bordjes  met  een  accurate  historische  kadering  van  de  persoon  of 

gebeurtenis waaraan de landmark doet terugdenken. Op 17 januari 2018 organiseerde Labo vzw in Gent 

een  actie  met  als  doel  het  contextualiseren  van  landmarks  die  de  hoofdrolspelers  van  het  Belgische 

koloniale  verleden  eerden.  In  steden  als  Antwerpen  en  Mechelen  organiseerden  gelijkaardige  vzw’s 

soortgelijke acties. De apotheose vond plaats op de Leopold-II laan in Gent, die werd omgedoopt tot de 

Lumumbalaan.  Naast die actie organiseerde Labo ook een ‘dekoloniale fietstocht’ op Erfgoeddag (22 april 9

2018). De route liep langs een groot aantal koloniale landmarks in de Gentse openbare ruimte. Zo fietsten 

de deelnemers onder andere langs ’t  Moorken, een kunstmatige rots met bovenop een beeldje van een 

Congolees. Dat monument is te vinden in het Citadelpark, vlakbij het S.M.A.K (Stedelijk Museum voor 

Actuele Kunst). Onder dat beeld hangt een plakkaatje met daarop de gezichten van de broers Van de Velde, 

beiden pioniers in de Belgische kolonie. Het ‘Moorke’ in kwestie heet eigenlijk Sakala en was de zoon van 

een lokale chef en soldaat in het Congolese leger. Lieven Van de Velde bracht hem in 1884 mee naar 

België. Sakala was waarschijnlijk de eerste Congolees die ons land bezocht, al had hij ongetwijfeld niet 

 “Beelden van Leopold II.”7

 “Beelden van Leopold II.”8

 Labo VZW, “Dekoloniseer Gent - #LumumbaDay,” vrede.be, geraadpleegd op 21.01.2018, 9

https://www.vrede.be/dekoloniseer-gent-lumumbaday.
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verwacht dat hij daardoor halfnaakt op een rotspartij zou belanden. Deze landmark is maar een voorbeeld 

van de vele koloniale beelden en tekens die vandaag nog in het Gentse straatbeeld terug te vinden zijn.10

Naast de publieke ruimte en haar landmarks wordt ook gepoogd andere zaken te dekoloniseren. Zo is er het 

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), dat zijn deuren sloot in 2013 wegens verbouwingen. 

Het museum doelde erop een “lieu de mémoire te creëren die op een open en volwassen manier naar het 

koloniaal verleden van België kijkt.” Door deskundigen uit de Afrikaanse gemeenschappen bij het geheel te 

betrekken, hoopt het museum een dynamisch platform te kunnen zijn voor research en een forum voor open 

dialoog tussen mensen van verschillende achtergronden en generaties.  11

Na deze algemene inleiding, een probleemstelling, een hoofdstuk dat de methodologie van mijn onderzoek 

bespreekt en mijn uiteindelijke onderzoek, gaat deze thesis ook dieper in op het KMMA en aanverwanten.  

Los  van het  feit  dat  geen van de leerlingen uit  dit  onderzoek met  het  KMMA echt  in  aanraking kan 

gekomen  zijn  door  de  verbouwingen,  wordt  er  wel  een  bespreking  van  het  KMMA in  deze  scriptie 

geïncorporeerd. Dit om te illustreren dat het klaslokaal niet de enige plaats is waar men mogelijk met 

koloniale geschiedenis in aanraking komt en dat bepaalde instanties extern aan de school mee kunnen 

instaan voor bewustwording omtrent het Belgische koloniale verleden. Daarnaast is dit hoofdstuk ook van 

belang om aan te tonen dat instituties als deze, samen met het maatschappelijk debat over het Belgische 

koloniale verleden, voortdurend in evolutie zijn onder invloed van datzelfde debat en de vraag om meer 

bewustzijn met betrekking tot het Belgische koloniale verleden. Dit gaat gepaard met de bespreking van 

een workshop rond de Belgische koloniale tijd in Congo. Wegens verbouwingswerken aan het KMMA 

vond deze workshop plaats in het BELVUE museum. De workshop wordt door beide musea georganiseerd 

om jongvolwassenen uit het vijfde en zesde middelbaar (die tevens een deel van mijn doelgroep omvatten) 

in contact te laten komen met de koloniale geschiedenis van België in Congo.  12

Dat enkele organisaties en een steeds groter wordende achterban niet alleen kritisch nadenken, maar ook 

handelen  en  dat  sinds  de  eeuwwisseling,  bewijst  naast  Labo  vzw  ook  het  Oostendse  De  Stoeten 

 Mon Louis “Moorke, gebroeders Van de Velde,” standbeelden.be, geraadpleegd op 24.4.2018, 10

http://www.standbeelden.be/standbeeld/650. 

 KMMA, “Waarom renoveren?” africamuseum.be, geraadpleegd op 21.01.2018, http://11

www.africamuseum.be/museum/renovation/renovate/index_html. 

 BELVUE, “Congo: kolonisatie en dekolonisatie,” BELVUE museum, geraadpleegd op 12

20.02.2018, https://www.belvue.be/nl/activities/workshops/congo-kolonisatie-en-dekolonisatie
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Oostendenoare. Deze groepering zette hun naam op de kaart door middel van een serie guerilla-acties. Naar 

eigen zeggen was  het  doel  van  die  acties  “een lange  neus  te  maken naar  de  autoriteiten  die  met  het 

vorstenhuis meeheulen, op hun manier.” Zij hakten midden januari 2004 de bronzen hand van één van de 

slaven aan het standbeeld van Leopold II (getiteld: ‘Dank der Congolezen’) in Oostende af. Het opschrift 

bij het beeld luidt “Oostende. Aan zijn genialen beschermer”. Recenter bracht men een tweede opschrift 

aan waarop te lezen staat dat het monument in de volksmond ‘De Drie Gapers’ genoemd wordt en dat het 

beeld gaat over de “dank van de Congolezen aan Leopold II om hen te hebben bevrijd van de slavernij van 

de Arabieren.” Het doel van hun eerste actie was de ogen van het publiek te openen en aan te zetten tot 

meer kritische reflectie omtrent de gekende gruwel van het handen afhakken.  13

De acties omtrent de hand van een van de beelden van ‘De Drie Gapers’ zouden in juni van het jaar 2005 

verdergaan. De actiegroep kwam nogmaals in het nieuws, deze keer omdat ze de afgezaagde hand van de 

beeldgroep hadden gedeponeerd in de Matongewijk in Brussel. Ze zetten de hand op een sokkel met het 

opschrift Sikitiko wat Swahili is voor ‘emotionele pijn’ of ‘tristesse’. De Oostendenaars wilden hun excuses 

aanbieden aan de Congolese gemeenschap voor de wanpraktijken onder het regime van Leopold II en later 

onder  dat  van  de  Belgische  staat.  Daarnaast  wilde  de  actiegroep  hun ongenoegen uitdrukken over  de 

tentoonstelling ‘Oostende en de Belle Epoque’ die als ondertitel ‘1905, het wonderjaar van Leopold II’ 

droeg. Ze kaartten aan dat nergens in de volledige tentoonstelling werd verwezen naar de economische en 

humanitaire misdaden waaraan Leopold II zich schuldig maakte.14

Daar bleef het echter niet bij. Die laatste actie zou een nog meer intrigerend vervolg kennen. Een paar 

maanden later sloeg de actiegroep op het Feest Van De Dynastie (18 november 2005) opnieuw toe. Ze 

bekladden een beeld van koning Boudewijn met een mengeling van lijm en ketchup om te illustreren dat 

het koningshuis bloed aan hun handen had. Daarnaast gaven ze het standbeeld waarvan ze het jaar voordien 

een hand afhakten een nieuwe rubberhand.  Die als  symboliek voor de enorme rubberontginningen die 

Leopold II, en bij uitbreiding het Belgische koningshuis, inlegden in het kader van persoonlijke verrijking 

en grote architecturale projecten in het thuisland. Doel van hun acties was het afdwingen van excuses bij 

zowel  het  koningshuis  als  de  Belgische  regering  voor  de  begane  misdaden  tijdens  Belgiës  koloniale 

tijdperk. De acties van de Stoeten Oostendenoare waren lang niet de enige die tegen beelden van onder 

andere Belgische vorsten gericht waren, maar de inleiding beperkt zich tot een aantal acties. Dit omdat de 

 “Een zaagske, een beitelke,“ De Morgen 16.04.2005 13

 “Stoete Ostendenoare schenkt afgezaagde hand aan Congolezen,” De Morgen 10.06.200514
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focus van mijn thesis  elders  ligt  en er  naar  mijn mening een volledige thesis  zou kunnen geschreven 

worden over verschillende acties tegen Belgische koloniale landmarks alleen.15

Een tiental jaar later zorgde een uitnodiging voor de herdenking van de 150-jarige troonsbestijging van 

Leopold II van de stad Brussel opnieuw voor de nodige furore in de nationale pers. “Dit houd je toch niet 

meer voor mogelijk in 2015, het is alsof je vandaag in Duitsland Hitler zou eren”, verklaarde activist Dyab 

Abou Jahjah. Hij wilde aantonen dat de huldiging onaanvaardbaar was in een diverse stad als Brussel. Hij 

beëindigde zijn betoog door te zeggen dat veel Brusselaars uit landen komen die gekoloniseerd zijn. “Een 

land dat  oorlogsmisdadigers  eert,  maakt  zichzelf  belachelijk”,  aldus Jahjah.  De tegenstem kwam er  in 

persoon van de verantwoordelijke schepen voor dit evenement, Coomans de Brachène die de heisa niet leek 

te  vatten.  Voor  de  Brachène  was  het  doel  van  de  huldiging  vooral  de  naar  zijn  mening  excellente 

stedenbouwkundige verwezenlijkingen van Leopold te huldigen. Leopold was volgens Coomans zeker een 

controversieel  figuur,  maar  had  ook  goede  zaken  verwezenlijkt.  Aanhoudende  protesten  zorgden  er 

uiteindelijk voor dat het eerbetoon aan het voorgenoemde standbeeld werd geannuleerd.16

In een opinie op Dewereldmorgen bracht schrijver Lucas Catherine ook enkele kritische voetnoten aan. Hij 

berichtte  zelf  over  het  afgelasten  van  de  hulde  en  gaf  aansluitend  een  overzicht  van  het  Belgisch 

patrimonium dat onder Leopold II gebouwd werd. Hier volgt een kort overzicht: de hoofdgebouwen van 

zijn patrimonium bevinden zich in Oostende en Brussel. In Brussel omvat het geheel vooral parken en 

aanpalende gebouwen. Zo zijn er de Heizel, het Park van Vorst en Sint-Gillis, het Elisabethpark voor de 

Basiliek van Koekelberg, het Josaphatpark in Schaarbeek, het arboretum in Tervuren, het Cappucienenbos, 

het kasteel en de golfclub van Ravenstein, het gehucht Rode Aarde dat nu onder de naam British school 

bekend staat. Eén van de grootste werken was de verdubbeling van het koninklijk domein te Laken naar 

een kleine 200 hectare. Allemaal prominente zaken in het Brusselse straatbeeld. Catherine schrijft ook over 

de landmark die volgens hem het symbool is voor de plundering in Congo, namelijk de triomfboog in het 

Brusselse Jubelpark die had moeten ingehuldigd worden bij de vijftigste verjaardag van ons land. Door 

gebrek aan financiering diende dat plan echter een vijfentwintigtal jaar in de koelkast gestoken te worden. 

Toen rond de eeuwwisseling het Congogeld begon toe te stromen, kon de plechtigheid wel doorgaan. In het 

parlement verwees men bijgevolg naar die triomfboog als gebouwd met afgehakte handen en bloed. Tot op 

 “De Stoete Ostendenoare spreekt,” De Morgen 18.11.200515

 “Brusselse herdenking voor Leopold II schiet in verkeerde keelgat,” De Morgen 15.12.201516
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vandaag is er zelfs op de Belgische markt sprake van bedrijven die van het koloniale kapitaal  erfden. 

Enkele bekenden zijn Solvay, Janssen, Bekaert, Lippens en Vandemoortele.  17

Zelfs tijdens het schrijven van deze thesis staat het debat rond onze koloniale geschiedenis en haar plaats in 

de publieke ruimte niet stil. Zo organiseert Rekto Verso in de Brusselse beursschouwburg eind maart nog 

het  debat:  “The Big  Conversation on Decolonisation.”  Daarin  wordt  gepraat  over  dekolonisatie  en  de 

manier waarop de beursschouwburg zelf dat begrip in hun werking kan implementeren. Hiervoor wordt in 

debat gegaan met een brede basis aan opiniemakers met als basisvraag: “Wat is de volgende stap in de 

alledaagse strijd voor dekolonisatie en tegen racisme?”  Zo siert de volgende krantenkop eind juni De 18

Morgen: “Student beklimt Leuvens stadhuis om standbeeld Leopold II onder de aandacht te brengen.” De 

case in kwestie behandelt een 22-jarige Leuvense masterstudent internationale politiek die er het stadhuis 

beklimt. Bovenop dat stadhuis staat namelijk een beeld van Leopold II, een gegeven dat volgens de student 

in kwestie in vraag mag gesteld worden. Hij bevestigt de eerste goedgekeurde aanvraag van een Congolese 

student om in Leuven te studeren met plakband aan het standbeeld. Doel van zijn actie was het geven van 

de aanzet tot een nieuwe, postkoloniale invalshoek in het publieke debat. Deze tendens komt de laatste 

twintig jaar steeds vaker terug.  Met deze casus wordt nogmaals een voorbeeld opgeworpen van het feit 19

dat de hang naar een meer algemene, postkoloniale visie steeds prominenter wordt binnen onze huidige 

maatschappij.

Maar hoe is het met onze kennis aangaande Afrika en haar koloniale verleden gesteld? Pover, zo stelt 

Bambi Ceuppens die momenteel werkt als curator bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Zelf 

getuigt  ze  over  haar  opleiding  Afrikaanse  talen.  Die  had  haar,  tot  haar  grote  spijt,  weinig  tot  niks 

bijgebracht  over  het  Belgische  koloniale  verleden.  Dit  niettegenstaande  het  feit  dat  drie  van  haar 

professoren  daar  wél  onderzoek  naar  voerden.  Volgens  Ceuppens  blijft  publieke  beeldvorming  over 

Belgisch Congo grotendeels geaard in ons oude paternalistische discours dat diende ter rechtvaardiging van 

net die kolonisatie. Dat de andere kant van de munt, dat paternalisme, tot op vandaag nog steeds leeft, 

bewijst het Franstalige Collectif  Manifestement  in Wallonië. Deze groepering ijverde voor het opnieuw 

 “Dank u Leopold II,” Dewereldmorgen 15.05.201517
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aanhechten  van  België  aan  Congo.  Bij  wijze  van  actie  hechtten  ze  een  blanke  hand  aan  een  van  de 

standbeelden naast dat van Leopold in de Oostendse badstad. De ontbrekende hand die door het Collectif 

vervangen werd was een zwarte, die een paar jaar voordien afgehakt werd door De Stoete Oostendenoare. 

Die laatste groepering kwam in 2005 nog in de media met het bekladden van Boudewijns standbeeld in 

Oostende.  Aangaande beeldvorming stelt Ceuppens het volgende: 20

Na meer dan een eeuw blijft de idee overheersen dat de inwoners van Centraal-Afrika geen mensen zijn zoals 

u en ik, maar wezens die dichter bij de natuur staan en die men daarom slechts kan aanvoelen, niet rationeel 

doorgronden. Voor deze half-dierlijke wezens blijkt de zogenaamde beschaving niet meer dan een dun laagje 

vernis.  Je  kan  je  rug  niet  keren,  of  ze  gaan  zich  te  buiten  aan  de  meest  gruwelijke  slachtpartijen  die 

gegarandeerd uitlopen op kannibalisme of seksorgieën (mogelijk met mensapen) met aids als onvermijdelijk 

gevolg.  Daar kunnen zelfs  de pioniers  van Leopold II  niet  tegenop: zo bruin als  Afrikanen zelf,  kunnen 

blanken  het  nooit  bakken.  “De  visie  dat  zonder  hun  zogenaamd  beschaafde  interventie  Centraal-Afrika 

onherroepelijk vervalt in zijn vermeende natuurlijke en gewelddadige oerstaat komt, alweer, vooral blanken 

goed uit. Ofwel noopt ze hen hun handen volledig af te trekken van de streek en daarmee ook hun eigen 

verantwoordelijkheid te ontlopen. Ofwel bevestigt ze de idee dat ze de inwoners mogen behandelen op een 

manier die op zijn best paternalistisch, op zijn slechtst racistisch is. Congo blijft, met andere woorden, het 

Belgische denken en handelen bepalen. Het wordt de hoogste tijd dat we met die realiteit wat ernstiger en 

wetenschappelijker omgaan.21

Het volgende artikel haalde ook enkele interessante punten aan aangaande koloniale landmarks in onze 

publieke ruimte en de rol van het middelbaar onderwijs in de vorming van een maatschappelijk debat. Aan 

de hand van een opiniestuk in Knack schets ik de belangrijkste tendenzen in de debatten rond koloniale 

landmarks en geschiedenisonderwijs. De beweegredenen hiervoor zijn tweevoudig: ten eerste zijn beide 

debatten belangrijke leidraden doorheen mijn interviews. Ten tweede is het om die reden van belang om 

aan te tonen dat beide debatten vandaag meer dan ooit aanwezig zijn en dat de meningen over zowel de 

landmarks als de geschiedenis zowel enorm uitgesproken als zeer divers zijn. De casus die hier voorhanden 

is, is die van de inhuldiging van een Lumumbasquare in Brussel op het huidige Bolwerksquare. Er zou 

zelfs sprake zijn van het oprichten van een monument ter ere van Patrice Lumumba, de Congolese premier 

 “U bent mij vergeten, I presume?” MO* Magazine 30.01.200720
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die kort na de onafhankelijkheid vermoord werd. De meningen over de naamsverandering van het plein 

waren verdeeld.22

Mireille Tsheusi-Robert, voorzitster van Bamko, een feministische Afrikaans-Belgische vereniging die met 

vier  gelijkgezinde  actiegroepen  de  campagne  voor  het  Lumumba-eerbetoon  trekt,  is  enthousiast. 

“Jachtverhalen worden altijd door jagers en nooit door leeuwen verteld”, stelt ze. Volgens haar kijkt België 

te veel op die manier naar haar koloniaal verleden. Het andere perspectief, dat van de Congolese bevolking, 

ontbreekt  volledig.  Net  als  Labo  vzw  en  de  Stoeten  Oostendenoare  doelt  Bamko  erop  België  te 

dekoloniseren  door  middel  van  een  uitgebreide  bewustmaking.  Zij  stelt  dat  vooral  het 

geschiedenisonderwijs aan de Franse kant van de taalgrens te wensen overlaat, één op vier scholieren zou 

er zelfs niet eens meer weten dat Congo ooit een Belgische kolonie was. Naast Tsheusi-Robert stelt ook 

Nadia  Nsayi,  beleidsmedewerkster  Centraal-Afrika  bij  Broederlijk  Delen  dat  het  Lumumbasquare  een 

doorbraak is. Beiden geven aan dat een voorzichtige evolutie aan de gang is op vlak van de manier waarop 

Belgen  omgaan  met  koloniale  geschiedenis.  Waar  we  vroeger  enkel  aandacht  hadden  voor  ons  eigen 

standpunt, dat van de kolonisator, krijgen Congolezen vandaag steeds meer plaats in het publieke debat en 

verandert onze visie van een koloniale naar een postkoloniale visie.23

Over het vraagstuk van koloniale landmarks zijn de meningen erg verdeeld. Tsheusi-Robert en Nsayi zijn 

genuanceerd  en  zien  het  verwijderen  ervan  niet  als  de  oplossing.  Beide  vrouwen  vinden  een  goede 

contextualisering een betere oplossing en steunen een grotere aandacht voor slachtoffers van racisme en 

kolonialisme. Wie wel voor een gedeeltelijke beeldenstorm pleit, is Idesbald Goddeeris, professor koloniale 

geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven:

Natuurlijk kun je niet alle monumenten weghalen, zeker niet als ze in de lokale geschiedenis zijn ingebed. 

Maar ik verzet me tegen de eenzijdigheid van het straatbeeld. We hebben in België wel erg veel monumenten 

ter verheerlijking van ons koloniale verleden. De meeste dateren uit het interbellum, het hoogtepunt van de 

koloniaal-patriottistische propaganda. Leopold II had de kolonie in 1908 overgedragen aan België in een 

schandaalsfeer  nadat  internationale  commotie  was  ontstaan  over  de  wreedheden  in  Congo Vrijstaat.  De 

monumenten moesten helpen om die pijnlijke bladzijde om te slaan en de bevolking warm te maken voor de 

koloniale onderneming. In één beweging werden Leopold II en zijn hele Congo Vrijstaat gerehabiliteerd, 
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dankbaar gebruikmakend van de gezwollen patriottische sfeer en de monarchistische cultus rond koning-

ridder Albert I.  Daarom staan er zoveel pioniers van de Vrijstaat op een sokkel, voornamelijk Belgische 

militairen die eigenlijk maar een klein aandeel hadden in de stichting van Congo. Aan de buitenlanders en 

missionarissen die een even grote rol speelden, werd veel minder brons of marmer besteed.24

Tsheusi-Robert,  Nsayi en Goddeeris komen in dit  artikel tot  een consensus: naast een overaanbod van 

koloniale beelden in onze publieke ruimte is er in België een enorm tekort  aan koloniale subjecten in 

diezelfde  openbare  ruimte.  Goddeeris  pleit  echter  wél  voor  het  gedeeltelijke  verwijderen  van  enkele 

landmarks of om ze in musea te plaatsen. Contextualisering is volgens hem niet efficiënt genoeg. Daarnaast 

ziet hij niet veel dekolonialisering, maar op sommige plaatsen zelfs de omgekeerde beweging. Het meest 

frappante voorbeeld is dat van Genval, waar nog niet zo lang geleden een borstbeeld van Leopold II in ere 

werd  hersteld.  De  andere  kant  van  dit  debat  wordt  in  het  artikel  ingenomen  door  Robert  Devriese, 

woordvoerder  van  de  Koninklijke  Belgische  Unie  voor  overzeese  landen.  Die  maakte  op  twaalfjarige 

leeftijd de Congolese onafhankelijkheid mee en is verbolgen over de inhuldiging van het Lumumbasquare. 

Hij  legt  de focus van het  evenement bij  de figuur van Lumumba zelf  en niet  bij  de verschuiving van 

koloniale  naar  postkoloniale  visie.  Een  interessant  aspect  aan  zijn  stelling  komt  later  tijdens  beide 

interviewreeksen,  zij  het  in  een  meer  gematigde  vorm,  nog  een  paar  keer  terug.  Devriese  stelt  het 25

volgende: 

Ja, de kolonisering van Congo draaide in de eerste plaats om exploitatie en ging gepaard met onrecht en 

geweld.  Dat  was  in  alle  kolonies  zo,  maar  België  heeft  er  wel  iets  voor  in  de  plaats  gegeven.  Bij  de 

onafhankelijkheid in 1960 was Congo het rijkste land van Afrika. Kijk waar het nu staat, drie generaties na de 

onafhankelijkheid.26

Als laatste hekelt Devriese de verbouwingen in het KMMA, waar ik later in deze scriptie meer over in 

detail treed. Bambi Ceuppens, curator van de verbouwingen, dient hem echter van repliek in de lijn van 

Nsayi en Tsheusi-Robert. Met de verbouwingen tracht ze binnen het koloniale kader dat het museum is een 

moderner beeld te geven van onze koloniale geschiedenis. Langs de ene kant legt de nieuwe tentoonstelling 

meer de focus op een postkoloniale visie van het verleden van België en Leopold in Congo. Langs de 
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andere kant besteedt ze meer aandacht aan de manier waarop het koloniaal verleden nog steeds een zekere 

impact heeft op hedendaags Congo. Net als Nsayi en Tsheusi Robert is Ceuppens, zoals hiervoor reeds 

aangehaald, van mening dat er vandaag de dag nog steeds op een te koloniale manier naar Afrikaanse 

Belgen gekeken wordt.  27

Zwarten worden in België nog altijd als minderwaardig beschouwd, goed in dans en sport maar onmogelijk 

serieus te nemen. Die paternalistische blik is sinds de onafhankelijkheid nauwelijks veranderd, daarom is dit 

geen achterhoedegevecht. Pas als we ons van die koloniale vooroordelen bevrijden kunnen Afrikaanse Belgen 

zich echt emanciperen. 28

Een laatste interessante passage in dit artikel is die van Karel Van Nieuwenhuyse die enkele bemerkingen 

maakt  aangaande  ons  middelbaar  onderwijs.  Hij  stelt  dat  sinds  de  jaren  90  het  tij  in  het  Vlaamse 

middelbaar onderwijs stilaan begon te keren. Kritieken met betrekking tot de wantoestanden in Congo 

Vrijstaat sijpelden langzaam maar zeker het klaslokaal binnen. Tot voor de eeuwwisseling was dit echter 

beperkt tot de wantoestanden van de vroegere kolonisatie. Daarna besprak men echter in toenemende mate 

de chaos die de dekolonisatie met zich meebracht. Hiervoor ziet Van Nieuwenhuyse het boek van Ludo De 

Witte  over  de  Lumumbakwestie  als  katalysator.  De  eeuwwisseling  is  tevens  de  periode  waarin  de 29

eindtermen hun intrede deden in het Vlaams middelbaar onderwijs. Het interessante aan die eindtermen, en 

specifiek die  voor  de  derde  graad,  is  dat  begrippen als  ‘Belgisch Congo’ of  ‘dekolonisatie’ er  niet  in 

neergeschreven  staan.  Die  bevatten  namelijk  enkel  algemene  principes,  geen  leerinhouden.  De 

verschillende  onderwijsnetten  van  ons  land  dienen  leerinhouden  in  te  vullen  via  een  tweetal  zaken: 

leerplannen en bijhorende leerboeken.  Van Nieuwenhuyse maakt  tevens de interessante  opmerking dat 

leerkrachten geschiedenis in het katholiek onderwijs een grote vrijheid krijgen om zelf hun lessen in te 

vullen. Hoewel het volgens hem niet meer mogelijk is het koloniale verleden dood te zwijgen missen veel 

mensen  nog  een  postkoloniale  blik.  Geschiedenis  van  Congo  wordt  nog  al  te  vaak  door  een  blanke, 

eurocentrische  bril  bekeken  waarbij  Congolezen  in  veel  gevallen  tot  passieve  slachtoffers  worden 

gereduceerd. Zo horen leerlingen bijvoorbeeld niks over het feit dat er effectief verzet werd geboden tegen 

het  kolonialisme,  of  over  de  impact  van  datzelfde  kolonialisme  op  Congo.  Afsluiten  doet  Van 

Nieuwenhuyse door te poneren dat leerlingen in ons middelbaar onderwijs over de netten heen nog steeds 
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doordrongen  worden  van  een  eurocentrisch  superioriteitsdenken.  Met  de  toenemende  globalisering  en 

groeiend aantal leerlingen met migratieachtergrond kunnen de gegevens uit zijn analyse in de toekomst een 

probleem vormen.30

Zoals  Davy  Verbeke  schrijft  in  zijn  thesis,  “De  Onafhankelijkheid  van  Belgisch  Congo”,  vond  er  de 

afgelopen  decennia  een  ware  democratisering  van  het  discours  over  het  Belgische  koloniale  verleden 

plaats.  Hierin speelden sociale media een belangrijke rol. Veel meer mensen konden een stem krijgen 31

binnen het maatschappelijke debat door websites als Facebook en Twitter. Bij die democratisering dient 

echter opgemerkt te worden dat die vaak minder rooskleurig is dan ze lijkt. Hoewel deze wel in zekere zin 

zorgt voor een verruiming van het maatschappelijk debat krijgen zij die het hardst roepen vaak het meeste 

aandacht.  Het  veelvoud aan discours was nog nooit  zo divers  en in tegenstelling tot  1960 hebben we 

vandaag niet meer te maken met een algemeen aanvaard grand narrative. Dit gegeven is tweezijdig: langs 

de ene kant heeft de stem van iedereen die iets te zeggen heeft in het debat rond België en haar ex-kolonie 

een groter bereik.   Langs de andere kant dient men, zoals Lucas Catherine zei, wel de overweging te 32

maken dat kennis over een onderwerp als geschiedenis niet kan ontstaan door het gebruik van moderne 

media  alleen.  Die  media  (Facebook,  Twitter  …)  zijn  eerder  volatiel  en  leggen  meer  de  nadruk  op 

entertainment in plaats van informatie.33

Ter besluit van deze inleiding stel ik dat er sinds de jaren 90 enkele belangrijke evoluties in gang werden 

gezet. Deze evoluties hebben het maatschappelijke debat aangaande het koloniale verleden van België en 

hoe het beeld daarvan bij Belgen tot stand komt mee gestuurd. Hoewel de oorzaken veelvuldig zijn, focus 

ik in deze inleiding op wat in mijn ogen de drie belangrijkste zijn. Ten eerste werd er binnen de klascontext 

steeds  meer  kritisch  gereflecteerd  over  de  wantoestanden van het  Belgische  koloniale  verleden,  na  de 

eeuwwisseling werden zowel de wantoestanden van de vroegere kolonisatie als die van de dekolonisatie 

onder  de  loep  genomen.  Zoals  Karel  Van  Nieuwenhuyse  stelde  maakten  rond  de  eeuwwisseling  de 

eindtermen  hun  intrede  in  het  Vlaamse  middelbaar  onderwijs.  Begrippen  als  ‘Belgisch  Congo’  en 
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‘dekolonisatie’ staan in die eindtermen voor de derde graad niet neergeschreven, die bevatten namelijk 

enkel algemene principes. Dit zorgt voor een grotere bewegingsvrijheid voor leerkrachten in kwestie dan 

voordien, ze krijgen meer vrijheid tot het invullen van hun lessen. Ten tweede vond er, zoals Davy Verbeke 

in zijn thesis stelde, een democratisering van het discours over het Belgisch koloniale verleden plaats. 

Hierin ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor sociale media in het onderuithalen van een algemeen 

aanvaard  grand  narrative  over  de  kolonisatie  aangezien  steeds  meer  mensen  toegang  krijgen  tot  het 

maatschappelijke debat. Ten derde gingen de jaren 90 gepaard met de publicatie van de boeken van Adam 

Hochschild en Ludo De Witte. Hochschild bracht een kritiek op het regime onder Leopold II ten tijde van 

Congo Vrijstaat.  De Witte schreef een boek over de onderzoekscommissie die research deed naar de 34

moord op Patrice  Lumumba,  de eerste  premier  van onafhankelijk  Congo.  In  2010 kwam David van 35

Reybrouck met zijn Congo, een bestseller waarin hij op een geheel eigenzinnige manier een geschiedenis 

van Congo op papier zette. Die geschiedenis liep van ver voor de komst van de ontdekkingsreiziger Stanley 

tot de recentere economische schokken.  Dat ook dit werk van belang was en nog steeds van belang is 36

wordt bevestigd in mijn analyse. Alle leerkrachten die voor deze thesis bevraagd worden maken er op zijn 

minst een opmerking over, sommigen implementeren het zelfs in hun lessen. 

Zoals ik heb getracht te schetsen, zijn de maatschappelijke debatten vandaag de dag levendiger dan ooit. Er 

wordt nog steeds duchtig gedebatteerd over zowel de functie van de geschiedenisleraar en van onderwijs op 

zich,  de  bestemming  van  koloniale  landmarks  en  de  algemene  omgang  met  het  Belgische  koloniale 

verleden. Het spreekt vanzelf dat alle kennis, meningen en beeldvorming ergens belicht moeten worden. 

Hoewel moderne media daar volgens mij ook een grote rol in spelen, zijn ze verre van de enige factor. De 

lengte van mijn onderzoek gebiedt me echter de focus te leggen op de belangrijkste factoren binnen dit 

proces. Mijn masterscriptie gaat uit van een belangrijke rol van de geschiedenisles en in het verlengde 

daarvan van de geschiedenisleerkracht in het cultiveren van ideeën en een zeker gedachtegoed aangaande 

geschiedenis bij jongvolwassenen tussen 16 en 18 jaar. Daarnaast focust deze thesis op één buitenschoolse 

factor die in dit proces ook een rol speelt, zij het een iets minder doorslaggevende: het KMMA.

 Adam Hochschild. King Leopold’s Ghost: a story of greed, terror and heroism in colonial Africa 34

(Londen: Pan Macmillan, 2012).

 De Witte, Lumumba.35

 David van Reybrouck, Congo: een geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2010).36
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2. Probleemstelling 

A. Leerboekenonderzoek 

Academici zoals De Baets onderzochten de manier waarop koloniale geschiedenis werd voorgesteld in 

schoolboeken  die  benut  werden  in  het  Vlaamse  middelbaar  onderwijs  tijdens  de  tweede  helft  van  de 

twintigste eeuw.   De Baets onderscheidt bij auteurs van die leerboeken een principe van differentiatie. 37

Auteurs definiëren een main stream of events die samenvalt met westerse geschiedenis en zijn precedenten. 

Die stream start bij het Oude Nabije Oosten, waarna ze via Griekse en Romeinse beschavingen bij West-

Europa aanbelandt.  Door het gebruik van dit principe is het eenvoudiger een lineair verhaal op poten te 38

zetten  en  op  die  manier  een  soort  orde  te  creëren  in  de  chaos  van  dooreenlopende  historische 

gebeurtenissen.  Dat  lineair  verhaal  heeft  als  doel  een  eenvoudiger  en  beter  begrijpbaar  verhaal  voor 

middelbare schoolstudenten te zijn. Tijdens dit proces worden echter keuzes gemaakt die deels inhouden 

dat de complexiteit van geschiedenis over het hoofd wordt gezien. Europa en  het ‘Westen’ krijgen vrij snel 

het label van ‘brengers van beschaving’. Niet-westerse culturen als Congo zijn op hun beurt vaak perifeer 

en slechts nuttig in functie van het narratief van westerse groei en ontwikkeling. Al te vaak werden deze 

beschavingen  slecht  gedocumenteerd  en  vrij  paternalistisch  bekeken.  Zo  ook  Congo,  dat  vaak  bijna 

uitsluitend voorkwam in functie van Belgische geschiedenis, passend in het koloniaal discours.  Met mijn 39

thesis  maak ik de brug tussen leermateriaal  en hoe het  er  in de hedendaagse lespraktijk aan toe gaat. 

Hoewel we ervan uit kunnen gaan dat geschiedenislessen vandaag meer inhouden dan enkel het verhaal 

van De Baets, lijkt het me interessant hier dieper op in te gaan. 

B. Onderzoek in de lespraktijk 

Onderzoek aangaande receptie van koloniale geschiedenis in het Vlaamse middelbaar onderwijs werd al 

eerder  uitgevoerd door  Silke Cuypers.  Door middel  van interviews met  Belgisch-Congolese leerlingen 

onderzocht  ze  de manier  waarop ze omgaan met  hun verleden en de notie  van hun eigen identiteit.  40

Cuypers  constateert  dat  scholieren  met  Congolese  roots  via  twee  kanalen  met  Congolese  koloniale 

 Antoon De Baets, De figuranten van de geschiedenis (Antwerpen: drukkerij EPO, 1994).37
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geschiedenis in aanraking komen: school en hun familie.  Het merendeel van de geïnterviewden is van 

mening dat het onderwerp meer aan bod moet komen in de geschiedenislessen en velt een moreel oordeel 

aangaande België en haar ex-kolonie. De meesten van hen gaven echter te kennen dat geschiedenis geen 

grote rol in hun leven en in de vorming van hun identiteit speelt door een gebrek aan kennis.  In mijn 41

onderzoek stap ik af van de focus op leerlingen met Congolese roots en combineer ik de stemmen van 

leerkracht en leerling binnen twee katholieke scholen in het Gentse. Beiden zijn namelijk deel van een 

groter  geheel  en  kunnen een  minder  statisch  licht  werpen op  opvoedingspraktijk  en  beeldvorming bij 

middelbare scholieren.

Naast Silke Cuypers schreef ook Celien De Sloovere een thesis in verband met het Vlaamse middelbaar 

onderwijs. Ze stelde zich de vraag over welke onderwerpen studenten les krijgen en hoe breed die worden 

behandeld.  Naast  het  onderzoeken  van  tekstboeken  voerde  De  Sloovere  een  aantal  interviews  met 

leerkrachten uit waarin ze peilde naar hun overtuigingen aangaande Latijns-Amerika als onderwerp en met 

betrekking tot verschillende aspecten van de lespraktijk. Net als deze thesis gaat De Sloovere ervan uit dat 

de leerkracht een van de meest belangrijke factoren is in het ontwikkelen van een beeldvorming en een 

kritische blik bij jongvolwassenen. Meestal volgen leerkrachten niet blind hun tekstboeken, daarom kiezen 

zowel De Sloovere als ikzelf voor een sterke focus op de leerkracht in het klaslokaal en als persoon aan de 

hand van onderzoek naar beliefs.  Waar De Sloovere concludeert  dat  Latijns-Amerika nog steeds vrij 42

verwaarloosd wordt in het geschiedenisonderwijs, vraag ik me af of dat voor Congo anders is aangezien 

haar  geschiedenis  nauwer  verwant  is  aan  België  zelf  en  Congo  tot  op  vandaag  meer  voorkomt  in 

verscheidene maatschappelijke debatten. Men mag daarnaast niet vergeten dat leerkrachten nog steeds een 

product zijn van de maatschappij die ze meehelpen vormgeven Die debatten kwamen reeds in de inleiding 

aan bod. Net als bij Congo neemt ze voor Latijns Amerika een beeld waar dat verandert doorheen de jaren 

en een quasi uitsterven van imperialistische/kolonialistische tekstboeken. Om af te sluiten stelt haar thesis 

dat het Vlaamse geschiedenisonderwijs nog steeds sterk eurocentrisch is.  Voor mijn thesis neem ik dit 43

aspect mee in de vergelijking en onderzoek in welke mate de geïnterviewde leerkrachten nog steeds binnen 

een eurocentrisch kader denken. Hoewel een kader waarbinnen de focus op Europa ligt een logische keuze 

lijkt in het kader van het leren van de eigen geschiedenis, is aandacht voor andere culturen wel gewenst. Op 

 Silke Cuypers, “Belgisch-Congolese jongeren aan het woord. Omgang met het Congolese 41

verleden,” Brood en Rozen 25 (2016): 28-45.

 Celien De Sloovere, “Latijns-Amerika in het Vlaamse geschiedenisonderwijs. Actuele 42

tendenzen in de leerboeken en de lespraktijk.” (Masterproef, Universiteit Gent, 2017). 

 De Sloovere, “Latijns-Amerika in het Vlaamse geschiedenisonderwijs.”43
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die  manier  kunnen  studenten  hun  eigen  geschiedenis  in  perspectief  plaatsen.  Haar  vragen  dienen  als 

leidraad  voor  het  opstellen  van  mijn  eigen  vragenlijst  aangezien  het  ook  mijn  doel  is  om  beliefs  te 

bevragen. Hoewel haar onderwerp anders is, is het opzet deels hetzelfde als dat van mij. 

C. Leerplannen 

Een ander interessant onderzoek dat de brug slaat tussen het onderwijs, dekolonisering van de publieke 

ruimte, leerplannen en leerboeken is er een van de hand van Elke Mahieu. Haar artikel gaf me tevens een 

belangrijke aanzet voor mijn eigen onderzoek, net om die reden.  In haar inleiding staat het volgende te 44

lezen:  

In debatten over een dekolonisering van de samenleving wijzen de vingers steeds vaker richting de school als 

startpunt. De vraag naar een bredere blik op de koloniale geschiedenis dringt zich daarbij ook in Brussel op, 

maar  lijkt  moeilijk  te  rijmen  met  de  leerplannen  en  -boeken  waarmee  het  Brusselse  Nederlandstalige 

secundaire onderwijs werkt. Kritische stemmen klinken vanuit de klas.45

Ze maakt er bijvoorbeeld de vergelijking tussen een school uit het gemeenschapsonderwijs en een school 

uit het katholieke onderwijsnet. Zelf stelt ze dat het leerplan voor dat eerste net enorm verstikkend werkt. 

Daarnaast is het ongeveer dubbel zo lang als dat van het katholiek middelbaar onderwijs en ligt de inhoud 

veel meer vast. Hoewel ik geen scholen uit het gemeenschapsonderwijs frequenteerde voor mijn onderzoek 

is  het  interessant  een  korte  vergelijking  te  schetsen  tussen  de  leerplannen  van  het  katholieke  en  het 

gemeenschapsonderwijs. Elke Mahieu haalt hier enkele belangrijke punten aan en stelt dat leerkrachten in 

het katholiek middelbaar onderwijs veel meer bewegingsvrijheid hebben in het invullen van hun lessen. 

Het katholieke leerplan bevat namelijk geen concrete lesinhouden, dat van het gemeenschapsonderwijs 

wel.  We kunnen zelfs stellen dat door die grotere bewegingsvrijheid de geschiedenisleerkracht in het 46

katholiek  onderwijs  een  nog  grotere  spilfiguur  is  in  het  tot  stand  brengen  van  een  kritische  houding 

tegenover  geschiedenis  en  maatschappij  bij  zijn  leerlingen  dan  in  het  gemeenschapsonderwijs.  In  de 

 Elke Mahieu, “De kinderen en de kolonie,” Sonderland (2018): 1.44

 Mahieu, “De kinderen en de kolonie,” 1.45

 Mahieu, “De kinderen en de kolonie,” 2-4.46

!  20



inleiding kwam dit al kort aan bod in de vorm van een analyse van Karel Van Nieuwenhuyse.  Hieronder 47

ga ik meer in detail in op beide leerplannen met als vertrekpunt het artikel van Elke Mahieu.

Mahieu komt tot enkele interessante vaststellingen aangaande beide leerplannen: het GO-leerplan doelt 

erop om via de studie van zowel westerse als niet-westerse samenlevingen duidelijk te maken hoe mensen 

uit zowel Europese als niet-Europese samenlevingen hun werkelijkheid hebben ervaren en vormgegeven. 

Ze stelt echter vast dat voor de door haar bestudeerde school uit het gemeenschapsonderwijs een kloof is 

tussen  wat  voorgeschreven  is  en  de  werkelijkheid.  Leerlingen  bestuderen  er  maar  één  niet-westerse 

samenleving per schooljaar. In de derde graad wordt de focus veelal op Congo gelegd, maar onder de 

noemer van het ‘moderne imperialisme’, en hoewel het onderricht over niet-westerse samenlevingen wel in 

het leerplan staat, bestaan de cursussen voor overgroot deel uit westerse invalshoeken. Zelf stelt ze dat de 

schoolkeuze tussen katholiek en niet-katholiek niet veel uitmaakt wanneer leerlingen een school kiezen, 

voor leerkrachten doet het dat wel. De leerkrachten van het katholieke net bij wie ze haar onderzoek voerde 

beamen dat ze meer lessen kunnen geven die binnen hun eigen interesseveld liggen, omdat het leerplan dat 

toelaat.48

Om te  concluderen worden in  haar  artikel  enkele  interessante  opmerkingen aangehaald die  betrekking 

hebben  op  de  gebruikte  leermaterialen,  vergelijkbaar  met  de  stellingen  van  Antoon  De  Baets  in  zijn 

Figuranten van de geschiedenis.  De ongenuanceerde, racistische classificatie van de wereldbevolking (bv. 49

‘blanken’ en ‘negers’) verdween pas volledig uit het leermateriaal aan het begin van de jaren 90. Veel 

mensen stellen vandaag vast dat er nog steeds door een stereotyperende bril naar Afrikanen gekeken wordt. 

Die visie vindt Mahieu ook terug in de door haar bestudeerde schoolboeken. Die zijn nog steeds voor een 

overgroot deel eurocentrisch, zo stelt ze bijvoorbeeld ook vast dat wat zich voor de kolonisatie in Afrika 

afspeelde in nagenoeg geen enkel boek aan bod komt.50

Vanuit het artikel van Mahieu maakt deze scriptie eerst de brug naar een bondige vergelijking tussen de 

leerplannen van de katholieke onderwijskoepel en die van het gemeenschapsonderwijs om daarna kort de 

eindtermen aan te halen. De twee scholen waar mijn onderzoek plaatsvond vallen beide onder de katholieke 

 “Ons koloniale verleden.”47

 Mahieu, “De kinderen en de kolonie,” 4-6.48

 De Baets, De figuranten van de geschiedenis (Antwerpen: drukkerij EPO, 1994)49
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koepel.  Om  aan  te  tonen  dat  niet  alle  onderwijsnetten  dezelfde  vrijheden  en  verplichtingen  worden 

opgelegd,  maak  ik  de  vergelijking  tussen  de  leerplannen  voor  de  katholieke  koepel  en  die  van  het 

gemeenschapsonderwijs. Wel dient te worden opgemerkt dat voor beide netten een scheiding tussen wat in 

het  leerplan  vervat  staat  en  hoe  het  er  in  de  praktijk  aan  toegaat  steeds  mogelijk  is.  Aangezien  een 

vergelijking van de leerplannen niet de hoofdzaak van deze masterscriptie is, beperk ik mij tot de drie 

belangrijkste onderdelen van beide leerplannen: de algemene doelstellingen, de leerplandoelstellingen van 

de derde graad en ten slotte de leerinhouden. Hoewel het leerplan voor gemeenschapsonderwijs ongeveer 

dubbel zo lang is als het katholieke leerplan, is de structuur wel grotendeels dezelfde. Het plan dateert van 

2001 en werd opgesteld voor alle studierichtingen van de derde graad aso en voor de richtingen muziek en 

woordkunst-drama van het kso. Er wordt voorzien in twee lesuren geschiedenis per week, zowel in het 

vijfde als in het zesde middelbaar. 51

De inleiding van het leerplan legt de nadruk op twee grote pijlers: de vormende waarde van de geschiedenis 

en de drie componenten van historische vorming. Het eerste deel van het leerplan geeft een inleidend beeld 

van de geschiedeniswetenschap op zich en van de manier waarop het onderwijs daaruit de brug naar de 

student  of  ‘prepuber’ tracht  te  maken.  Wat  meteen  opvalt,  is  dat  het  leerplan  sterk  inzet  op  grotere 

structuren en op de pedagogische waarde daarvan. De doelen van het leerplan zijn kort maar duidelijk: een 

kritische kijk en de stap naar zelfstandige kennisvergaring bewerkstelligen. Aan de andere kant maakt de 

inleiding ook duidelijk dat het leerplan beoogt een leidraad te zijn voor ‘prepubers’ die vaak nog op zoek 

zijn naar zichzelf en dat het veel verder gaat dan enkel de leerstof.  De tweede pijler van de inleiding, 52

omvat de drie componenten van de historische vorming. Voor mijn onderzoek is die de belangrijkste omdat 

in de interviews onrechtstreeks ook naar die drie pijlers gevraagd wordt. Tevens zorgt het verschillend 

gewicht van elke categorie er deels voor dat een geïnterviewde leerkracht in een andere categorie ingedeeld 

geraakt in mijn analyse, verder in deze thesis. De drietrap bestaat uit ‘kennis en inzicht’, ‘vaardigheden’ en 

‘attitudevorming’.53

Voor de eerste pijler wordt verwacht dat leerlingen tot een groot abstraheer- en redeneervermogen in staat 

zijn. Daarnaast moeten ze vaak de link leggen tussen het ontstaan van bepaalde problematieken doorheen 

 Vlaamse overheid, “Leerplan secundair onderwijs, geschiedenis derde graad ASO-KSO,” 51
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de geschiedenis en actuele problemen. De basis hiervoor is een breed referentiekader dat bestaat uit  een 

aantal  begrippen  en  historische  gebeurtenissen  vanaf  de  prehistorie  tot  de  periode  van  de  industriële 

revolutie.  Dit  kader  wordt  hen aangebracht  in  de tweede en de derde graad.  Het  leerplan dicteert  dat 

leerlingen zelf historische gegevens kunnen begrijpen en interpreteren en zelfstandig op zoek kunnen gaan 

naar  verschillende  verbanden  en  verklaringen.  Daarnaast  geeft  het  leerplan  enkele  suggesties  voor 

middelen die deze doelstellingen zouden moeten vergemakkelijken. Een eerste suggestie is het gebruik van 

woordenlijsten met begripsverklaringen om leerlingen een begrippenkader bij te brengen, dit in combinatie 

met historische kaarten die de historische ruimte van een onderwerp duidelijk dienen af te bakenen. 54

Naast het verwerven van kennis en inzicht dienen leerlingen in de derde graad ook enkele vaardigheden op 

te doen. Het leerplan ziet die vaardigheden als de concrete manier voor leerlingen om historische kennis te 

verwerken en te  beoordelen.  Hier  geeft  het  leerplan blijk van een gegeven dat  leerkrachten tijdens de 

interviews ook onderschrijven, namelijk een aanzet tot kritisch nadenken en omgaan met bronnenmateriaal 

waar leerlingen mee te maken krijgen. Meer in detail geeft het leerplan een korte opsomming van enkele 

vaardigheden die worden opgedeeld in historische deelvaardigheden (die worden verworven in de eerste 

twee graden) en historische basisvaardigheden (die krijgen leerlingen onder de knie door het trainen van 

historische  deelvaardigheden).  Historische  deelvaardigheden  omvatten  de  lengte  van  een  historische 

periode  kunnen  determineren,  kunnen  bepalen  of  een  personage  voor  of  na  een  ander  leefde  en 

verschillende soorten bronnen kunnen identificeren. Basisvaardigheden omvatten op hun beurt het al dan 

niet  kunnen formuleren welke evoluties  er  ontstonden uit  interactie  van individuen en groepen in  een 

bepaalde  tijd.  Daarnaast  moeten  leerlingen  op  een  bepaalde  plaats  tussen  bepaalde  mensen  en  een 

begrippenkader in combinatie met een goede historische kritiek concreet kunnen toepassen. In dit leerplan 

is er echter geen verplicht aan te brengen begrippenkader, in dat van het gemeenschapsonderwijs wel.55

Een  derde  en  laatste  categorie  onder  deze  pijler  is  die  van  attitudevorming.  Volgens  mij  is  deze  de 

belangrijkste van de drie. Het volgende wordt er namelijk gestipuleerd: “De historische vorming kan pas 

slagen indien de geschiedenislessen de leerlingen de kans bieden om zich de specifieke historische attitudes 

eigen te maken.” Ook de attitudes worden in het leerplan onderverdeeld in deel- en basisattitudes. Net als 

bij de vaardigheden is het de intentie van het leerplan dat historische deelattitudes in de vroegere graden 

worden  aangebracht,  in  de  derde  graad  dient  er  naar  het  behalen  van  de  basisattitudes  te  worden 

 Vlaamse overheid, “Leerplan secundair onderwijs,” 4-5.54
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toegewerkt. Deelattitudes omvatten het zich willen inleven in andere samenlevingsvormen dan de westerse, 

nauwkeurig zijn bij het opzoeken en verwerken van info en tolerantie hebben ten overstaan van andere 

culturen. Basisattitudes omvatten op hun beurt belangstelling en waardering tonen voor het verleden, een 

kritische houding aannemen ten aanzien van informatie aangaande heden en verleden en het zich bewust 

zijn van de evolutie van het mens- en wereldbeeld en van de waarden die het menselijk gedrag zin geven.  56

Persoonlijk vind ik de basisattitudes een interessant aspect van de leerplannen. Niet alleen zijn ze een 

speerpunt  van  het  leerplan,  alle  leerkrachten  die  voor  deze  thesis  geïnterviewd  worden,  vermelden 

rechtstreeks of onrechtstreeks die basisattitudes. Eén van hen haalt hierbij het leerplan aan.  Daarnaast 57

wordt er ook onrechtstreeks naar de basisattitudes gepeild bij het interviewen door vragen als: “Wat zijn 

volgens jou de belangrijkste doelen voor geschiedenis als vak? Wat moeten leerlingen kunnen en leren en 

welke competenties moeten ze behalen?” 58

Zoals reeds geponeerd werd, is het katholieke leerplan een halfopen leerplan. Dat houdt in dat leerinhouden 

niet  concreet  worden geformuleerd.  Er  dient  wel  steeds  aan enkele  criteria  te  worden voldaan bij  het 

bepalen van de leerinhouden. In dit leerplan is streven naar volledigheid geen doelstelling. Een eerste set 

criteria heeft betrekking tot het activeren van historisch denken bij leerlingen. Het leerplan houdt rekening 

met  het  feit  dat  niet  elke  leerling  even  gepassioneerd  kan  zijn  voor  geschiedenis  en  werpt  daarvoor 

verhalende geschiedenis op als oplossing:59

Een verhaal, ongeacht zijn literaire vorm, biedt met zijn personages, intriges en ontknopingen de mogelijkheid 

om jongeren te boeien en in contact te brengen met de menselijke wereld. De verhalende geschiedenis bezit 

tal van dergelijke mogelijkheden: de beschrijving van een individueel succes of een individuele mislukking 

(in bijvoorbeeld biografieën), het oproepen van specifieke en “unieke” gebeurtenissen en verschijnselen, de 

beleving van het verleden van “binnenuit” (in zogenaamde egodocumenten), de beschrijving van speurwerk 

door historici (bijvoorbeeld bij vervalsingen of foute veronderstellingen over het verleden) enzovoort.60

 Vlaamse overheid, “Leerplan secundair onderwijs,” 4-5.56

 Interview door Yolan Devriendt met Jonas.57

 Bijlage 1: Vragen leerkrachten.58
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Naast een focus op verhalende geschiedenis, die tijdens het onderzoek bij zowel de leerkrachten als de 

leerlingen overweldigend aanwezig is, tracht het leerplan te bewerkstelligen dat leerlingen zich kunnen 

verplaatsen  binnen  een  andere  tijdsgeest.  Tevens  moeten  leerlingen  bepaalde  acties  in  de  tijd  kunnen 

kaderen binnen grotere patronen of structuren, achteraf aangebracht door historici.  Het is belangrijk om 61

op te merken dat het katholieke leerplan enkele cruciale zaken gebiedt: een goede historische kritiek en een 

correcte visie op het verleden, die de val van het presentisme vermijdt.  62

Een eerste blik op de inhoudstafel van het leerplan voor het gemeenschapsonderwijs brengt meteen twee 

zaken aan het  licht  die  in  het  artikel  van Elke Mahieu al  kort  naar  voren kwamen.  Ten eerste  is  het 

katholieke leerplan de helft zo lang in aantal pagina’s als dat van het gemeenschapsonderwijs. Daarnaast is 

het uitzicht van beide inhoudstafels volledig anders. Het leerplan van het gemeenschapsonderwijs is, anders 

dan dat van de katholieke koepel, enorm strikt ingedeeld. Het behandelt achtereenvolgens westerse en niet-

westerse samenlevingen binnen afgelijnde tijdsperiodes. Daarna gaat het over in een synthese van westers 

en  niet-westers  in  combinatie  met  historisch  onderzoek.  Het  tweede  deel  van  de  inhoudstafel  bestaat 

volledig uit de studie van westerse en niet-westerse samenlevingen in vergelijking tot elkaar in de periode 

van 1939 tot vandaag.  Deze aspecten bevestigen voor een deel wat reeds eerder naar voor kwam: het 63

leerplan  voor  gemeenschapsonderwijs  is  heel  wat  concreter  dan  dat  voor  het  katholiek  middelbaar 

onderwijs. Dit kan op papier resulteren in het feit dat leerkrachten in het katholieke onderwijs, zoals reeds 

geponeerd,  meer  vrijheid  hebben  voor  het  concreet  invullen  van  hun  lessen  dan  leerkrachten  in  het 

gemeenschapsonderwijs. 

Dit neemt niet weg dat in het leerplan van het gemeenschapsonderwijs ook algemene doelstellingen en 

attitudes opgenomen worden, die vooropgesteld worden als na te streven einddoelstellingen. Ook hier blijkt 

wat ik in de vorige alinea opwerp correct te zijn. De algemene doelstellingen van dit leerplan blijken veel 

concreter dan die van het katholieke. Zo hebben de eerste twee doelstellingen bijvoorbeeld betrekking tot 

een begrippen-en referentiekader.  Binnen dit  leerplan ligt  dat  kader effectief  vast,  onder het  hoofdstuk 

‘Leerinhouden’ bevat de kantlijn de begrippen die bij elk deel van de leerstof door de studenten gekend 

 Vlaamse overheid, “Leerplan secundair onderwijs,” 22-25.61

 Met presentisme wordt bedoeld dat leerlingen oordelen zouden vellen over situaties uit het 62

verleden vanuit een hedendaags begrippenkader. 
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moeten zijn. Daarnaast ligt de focus van het katholieke leerplan meer op het abstracte, leerlingen krijgen 

tolerantie  bijgebracht  en  moeten  zich  leren  inleven  in  een  bepaalde  historische  context.  In  het 64

gemeenschapsonderwijs  is  het  leerplan  afstandelijker,  het  hamert  meer  op  zaken  als  ‘onderzoek’, 

‘vergelijken’ en ‘belangrijke kenmerken opmaken’.65

Daarnaast stelt dat laatste leerplan ook voorbeelden van oefeningen en bronnen voor die de leerkracht kan 

benutten in zijn of haar lessen. Het focust meer op operationaliseren en laat ook hier minder ruimte voor 

interpretatie en eigen invulling. Door het aanreiken van bepaalde bronnen tracht het GO-leerplan concepten 

zoals de heersende mentaliteit in onze contreien ten tijde van de kolonisatie te verduidelijken. Het volgende 

citaat illustreert dat opdrachten en bronnen expliciet worden aangereikt:66

Laat de leerlingen onderzoeken hoe in het verleden en vandaag de Belgische aanwezigheid in Congo, maar 

ook de Congolezen zelf, werden gepercipieerd aan de hand van de volgende bronnen: het standbeeld van 

Leopold II te Ekeren, het Afrikamuseum in Tervuren, de strip ‘Kuifje in Congo’, het ‘ja-knikker-spaarpotje’, 

de toespraak van koning Boudewijn bij de Congolese onafhankelijkheid, fragmenten uit Gangreen 1 van Jef 

Geeraerts,  de  TV-reeks  Kongo  en  fragmenten  uit  ‘Congo’  van  David  Van  Reybrouck.  Welke  visies 

onderscheiden  ze?  Laat  hen  deze  veranderde  visie  relateren  aan  de  bredere  context  (dekolonisatie, 

bewustwording  en  afwijzing  van  racisme  vandaag,  respect  voor  zelfbeschikking  en  mensenrechten, 

bewustwording van de historische verantwoordelijkheid t.o.v. paternalisme, racisme, etnocentrisme…).67

Concluderend  kan  ik  stellen  dat  de  leerplannen  van  het  katholieke  onderwijs  en  het 

gemeenschapsonderwijs mijlenver uiteen liggen. Het katholieke leerplan is veel abstracter en laat veel meer 

ruimte voor interpretatie. Anders dan dat van het gemeenschapsonderwijs worden geen concrete bronnen of 

verplichte  begrippen  aangereikt,  hetgeen  ervoor  zorgt  dat  leerkrachten  uit  het  katholieke  middelbaar 

onderwijs veel meer ruimte hebben in het bepalen van onderwerpen en de lesvorm. Dit onderzoek neemt 

het vrij algemene leerplan van het katholieke onderwijs mee in de vergelijking en onderzoekt de verschillen 

tussen het leerplan en de realiteit. Daarnaast stel ik dat de persoonlijke interesse voor leerkrachten in het 

onderwerp van België en haar kolonie meespeelt op twee niveaus: het niveau waarop de leerkracht beslist 
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 Vlaamse overheid, “GO leerplan secundair onderwijs,” 6.65

 Vlaamse overheid, “GO leerplan secundair onderwijs,” 6.66

 Vlaamse overheid, “GO leerplan secundair onderwijs,” 19.67
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of hij  het  onderwerp al  dan niet  doceert  enerzijds en het  niveau van intensiteit  en detail  waarmee dit 

onderwerp gedoceerd wordt anderzijds.

D. Eindtermen en onderzoeksvragen 

De open eindtermen voor het Vlaamse geschiedenisonderwijs zijn interessant om in dit onderdeel even 

onder de loep te nemen. Op de website van de Vlaamse overheid staat het volgende: “De te behandelen 

historische werkelijkheid, zowel uit het historisch referentiekader als uit de bestudeerde samenlevingen, 

wordt vrij gekozen en wordt derhalve niet in eindtermen geconcretiseerd. De benaderingswijze van het 

gekozen referentiekader, de bestudeerde samenlevingen en de integratie van de bestudeerde samenlevingen 

en  het  gekozen  referentiekader  dient  evenwel  te  beantwoorden  aan  criteria.”  Hieruit  kunnen  we  al 68

opmaken dat de eindtermen voor het derdegraads geschiedenisonderwijs (aso) zeer breed zijn, er is enorm 

veel plaats voor invulling van de leerkracht. Dit geldt voor zowel de les zelf als de leerstof, de leerstof valt 

echter binnen bepaalde criteria die we hieronder verder bespreken.

Een  ander  aspect  van  de  eindtermen  omvat  de  criteria  in  verband  met  bestudeerde  samenlevingen. 

Hieronder staat de lezen dat er uit het referentiekader ontwikkelingsfasen van één westerse en minstens één 

andere  samenleving  dienen  gekozen  te  worden.  Die  dienen  dan  historisch  te  worden  uitgediept  en 

geconcretiseerd aan de hand van onderscheiden maatschappelijke domeinen. Hetgeen hier belangrijk is, is 

het  feit  dat  het  woord ‘Congo’ in deze eindtermen nergens voorkomt.  Een deel  van mijn onderzoek 69

bestaat bijgevolg uit  het polsen naar de beweegredenen om het al  dan niet in een bepaalde mate over 

Belgische koloniale geschiedenis te hebben. Daarnaast informeer ik tijdens mijn interview leerlingen over 

dit  feit  en  laat  hen  even  stilstaan  en  reflecteren  over  de  keuze  van  hun  leerkracht  voor  Congo  als 

onderwerp.  

Een andere belangrijke focus is de benaderingswijze in de eindtermen. De studie van geschiedenis dient 

volgens een probleemgerichte benadering te gebeuren waarin er naast oog voor geschiedenis, ook oog is 

voor  belangrijke  actuele  vraagstukken.  De  leerkracht  dient  dus  op  een  manier  die  toegankelijk  en 

bevattelijk is voor zijn of haar leerlingen via het overdragen van historische kennis en vaardigheden ook de 

 Vlaamse overheid, “Derde graad - ASO - Geschiedenis - Onderwijsdoelen,” Vlaamse overheid, 68

geraadpleegd op 3.2.2018, https://www.onderwijsdoelen.be/derde-graad-aso-geschiedenis. 

 Vlaamse overheid, “Onderwijsdoelen.” 69
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springplank  te  kunnen  maken  naar  het  heden.  Dit  is  een  onderdeel  van  zowel  de  interviews  met 

leerkrachten  als  die  met  leerlingen.  Onder  deel  drie,  het  hoofdstuk  rond  methodologie,  wordt  verder 

uitgelegd hoe de interviewresultaten benaderd worden. De interviews bevatten in functie hiervan enkele 

vragen en stellingnames aangaande actuele kwesties en de manier waarop de leerkracht of leerling hier 

tegenover staat. Zo bevraag ik hen naar hun mening aangaande actuele onderwerpen die direct kunnen 

gelieerd worden aan de leerstof. De gebeurtenissen rond de dekolonisatie van de Belgische openbare ruimte 

blijven, zoals reeds aangehaald, enorm belangrijk. Ik vraag bijvoorbeeld zowel leerkrachten als leerlingen 

naar hun mening betreffende de vele standbeelden van Leopold II en straatnamen die nog naar koloniale 

zaken verwijzen.  Daarnaast peilde ik ook naar enkele zaken die minder direct aan de actualiteit verbonden 70

zijn, maar die volgens de eindtermen wel meer begrijpelijk zouden moeten zijn. De leerkracht is ook hier 

verantwoordelijk voor het aanleren van een zeker kader waarmee leerlingen abstractere zaken als racisme 

en discriminatie  kunnen plaatsen.  Zo gaan enkele  vragen uit  mijn interview over  de brandend actuele 

zwartepietenkwestie en sluit ik mijn vragen af met een voorbeeld van hedendaags racisme waar ik hun 

mening over pols.71

Ten  eerste,  hoe  kaarten  leraars  bepaalde  (al  dan  niet  gevoelige)  onderwerpen  aan?  Wat  zijn  hun 

overtuigingen  (verder  benoemd  als  beliefs)  aangaande  geschiedenisonderwijs?  Welke  educatieve  tools 

hebben leerkrachten voorhanden en hoe maken ze er gebruik van? Is een leraar meer eurocentrisch tijdens 

zijn lessen, of is er ruimte voor culturen buiten Europa? Het lijkt logisch dat leraars meer invloed hebben 

op hun leerlingen dan leerboeken, daarom kies ik er ook voor om tekstboeken grotendeels te laten vallen en 

meer op mensen te focussen. Al worden ze wel kort bevraagd over in hoeverre ze zich beperkt voelen (of 

juist niet) door hun opgelegde handboeken.  De hoofdvragen die als leidraad voor deze thesis dienen zijn 72

de volgende: Welke keuzes maken leerkrachten tijdens het voorbereiden van hun lessen en welke rol spelen 

hun beliefs (aangaande geschiedenisonderwijs en eindtermen in het algemeen) in dit proces? Ten tweede, 

hoe resulteren verschillende keuzes en beliefs  in verschillende ideeën en percepties bij leerlingen? Hoe 

faciliteren verschillende leraren verschillende percepties  over  Belgische koloniale  geschiedenis  bij  hun 

leerlingen en hoe reflecteren zij  erover?  Na de  analyse  volgt  een extra  hoofdstuk waarin  het  KMMA 

besproken wordt, in combinatie met een workshop die zij organiseren. Het onderzoekt focus namelijk naast 

 Bijlage 1 & 2: vragen leerkrachten en leerlingen.70

 Bijlage 2: Vragen leerlingen. 71

 Bijlage 1: Vragen leerkrachten.72
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de  hoofdanalyse  nog  op  de  factoren  buiten  schoolcontext  die  verschillende  ideeën  en  percepties  mee 

faciliteren. Hoewel die niet allemaal aan bod kunnen komen, focust deze scriptie op het KMMA als casus.

Om dieper in te gaan op de notie van beliefs worden ze hier kort even gekaderd. Beliefs hebben invloed op 

de  manier  van  lesgeven  en  dus  ook  indirect  op  het  kennisverwervings-  en  beeldvormingsproces  van 

leerlingen.  In  zijn  doctoraat  vermeldt  Voet  enkele  definities  die  hierna  kort  worden  opgesomd  en 

gedefinieerd.  Zo  vermeldt  Callerderhead:  “Beliefs  are  a  body  of  suppositions,  commitments  and 73

ideologies.” Pajares onderscheidt beliefs van kennis door te stellen dat die eerste meer affectief/evaluatief 

van aard zijn. Volgens Murphy zijn die op hun beurt een “bron van persoonsgebonden kennis.” Kagan en 

Goodman stellen beiden dat beliefs rijker en coherenter worden naarmate hun ervaring toeneemt en zijn ze 

bepalend  voor  perceptie  en  manier  waarop  men  zich  gedraagt.  Voet  onderscheidt  twee  categorieën 

aangaande  beliefs.  Een  eerste  betreft  de  aard  van  geschiedenis,  samen  met  ideeën  omtrent  aard  van 

epistemologie binnen het vak. De tweede categorie omvat beliefs over lesgeven zelf (samen met leerdoelen 

en instructies). Deze bestudeerde beliefs oefenen wederzijdse invloed uit op elkaar. Andere zaken hebben 

ook invloed op beliefs, hier ziet Voet een plaats voor studenten, ouders, de school zelf en de verschafte 

onderwijsvorm.74

3. Methodologie 

Dit onderzoek vond plaats in twee aso-scholen uit  de katholieke onderwijskoepel.  Van alle middelbare 

scholen krijgen leerlingen in het aso het meeste uren geschiedenis. Daarom lijkt het me voor de kwaliteit 

van mijn onderzoek het interessantst het binnen die scholen uit te voeren. De uitvoering van mijn thesis 

verloopt in enkele stappen. In twee stappen worden interviews afgenomen van leerkrachten en leerlingen, 

maar wel in die volgorde. Er worden een twintigtal diepte-interviews afgenomen: zestien van leerlingen, 

vier van leerkrachten. Per leerkracht interview ik vier leerlingen uit één van zijn of haar klassen  Het doel 

van de diepte-interviews is om verder in te gaan op de wisselwerking tussen leerkracht en leerling binnen 

de klaspraktijk.

 Michiel Voet en Bram De Wever, “History teachers conceptions of inquiry-based learning, 73

beliefs about the nature of history, and their relation to the classroom context,” Teaching and 
Teacher Education, 55 (2016): 58. 

 Jan De Laeter, “Lesgeven over controversiële onderwerpen. Een kwalitatieve analyse van de 74

didactische benadering van het Israëlisch-Palestijnse conflict bij zeven Vlaamse 
geschiedenisleerkrachten” (Masterproef, Universiteit Gent, 2017), 11-3.

!  29



De beliefs worden samen met context en samenspel op hun beurt onderverdeeld in enkele typologieën. De 

keuze die deze thesis volgt, is die van Voet. Beliefs aangaande de aard van geschiedenis worden ingepast in 

het model van Maggioni e.a dat Voet ook toepast. Hun model is drieledig en wordt gebruikt om de eerste 

set vragen voor leerkrachten te analyseren.  Het eerste lid noemt Maggioni copier beliefs. Deze thesis 75

maakt  gebruik van de term objectivisme,  die  ook benut  wordt  door  Michiel  Voet  en Bram de Wever. 

Aanhangers van deze beliefs zijn van mening dat geschiedenis geen nood heeft aan nieuwe interpretatie. Dé  

‘geschiedenis’ kan maar op één manier verteld worden en dient bijgevolg niet geherinterpreteerd te worden. 

Het  tweede  lid,  subjectivisme,  omvat  die  stellen  dat  alle  geschiedenis  onderhevig  is  aan  interpretatie. 

Mensen die geschiedenis lezen,  interpreteren die ook.  Aangezien elke interpretatie anders is  wordt  het 

moeilijk  om een  ‘juiste’ en  ‘foute’ geschiedenis  van  elkaar  te  onderscheiden.  Subjectivisten  zijn  van 

mening dat er een gebrek aan bewijs van het verleden is. Het derde lid, criterialisme, slaat een brug tussen 

de twee andere. Criterialisten gaan ervan uit dat geschiedenis en interpretatie aan elkaar vasthangen, maar 

dat interpretatie niks is zonder bewijs en argumentatie.76

Zoals  reeds  geponeerd,  is  de  leerkracht  een  van  de  belangrijkste  aspecten  bij  het  onderzoek  naar 

beeldvorming rond koloniaal Congo in het Vlaams middelbaar onderwijs. Daarom brengt dit onderdeel een 

typologie naar voren die standpunten van de geïnterviewde leerkrachten inbedt in een theoretisch kader. Op 

die  manier  tracht  ik  ze  meer  interpreteerbaar  te  maken  voor  verdere  analyse.  Zo  verdeelt  Bouhon 

overtuigingen  onder  in  drie  groepen  die  worden  gebruikt  voor  het  tweede  deel  van  de  vragen  voor 

leerkrachten. De eerste, exposition-recital, omvat leerkrachten die geschiedenislessen enkel zien in functie 

van het doorgeven van historische kennis en feiten. De tweede groep, discourse-discovery, legt de nadruk 

op  kennisvergaring  en  het  stimuleren  van  een  kritische  kijk  op  geschiedenis.  Primair  staat  hier 

bronnenkritiek, wat de leerkracht leerlingen bijbrengt, is slechts secundair. De laatste categorie van de drie, 

apprenticeship-research,  focust  nog  sterker  op  historisch  bewustzijn  en  een  sterke  historische  kritiek. 

Binnen  deze  aanpak  volgt  een  soort  proces  die  wij  kennen  als  historische  onderzoeksmethode.  De 

leerkracht formuleert een hypothese die doorheen de lessen onderzocht wordt, om uiteindelijk tot een meer 

sluitende conclusie te komen. Eerder bevorderend voor kritisch nadenken bij leerlingen wordt er bij deze 

derde categorie meer in verschillende vormen gewerkt. De leerkracht organiseert debatten en discussies 

 Bruce Van Sledright, Liliana Maggioni en Kim Reddy, “Preparing teachers to teach historical 75

thinking? The interplay between professional development programs and school-systems’ 
cultures,” 2011 annual meeting of the American Educational Research Association, (2011): 19.

 Voet en De Wever, “History Teachers’ conceptions of inquiry-based learning, beliefs about the 76

nature of history, and their relation to the classroom context,” 58-9. 
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naast de momenten waarbij, net zoals in de twee andere categorieën, leerlingen gewoon moeten luisteren of 

met bronnen aan de slag gaan.77

Een  derde  set  vragen  had  een  premisse  als  basis  die  in  deze  thesis  al  meermaals  aan  bod  kwam:  in 

vergelijking met andere onderwijsnetten heb ik, op basis van zowel een leerplananalyse en persoonlijke 

getuigenissen  van  leerkrachten  uit  het  Vlaams  middelbaar  onderwijs,  vastgesteld  dat 

geschiedenisleerkrachten uit het katholieke onderwijsnet veel meer vrijheid genieten bij het inkleden van 

hun lessen dan anderen. Dit valt het best te illustreren met een citaat uit het artikel van Elke Mahieu, die 

één van die leerkrachten interviewt. Die stelt het volgende: “Veel leerkrachten vinden het een luxe om in 

het katholiek onderwijs les te geven. Ik geef meer lessen die in mijn eigen interesseveld liggen omdat het 

leerplan dat toelaat.”  Wat het Belgisch koloniaal verleden betreft houdt dit concreet in dat leerkrachten die 78

geen interesse hebben in Congo niet verplicht zijn om dat onderwerp in hun lessen aan bod te laten komen, 

het  enige  dat  het  leerplan  voorschrijft  is  dat  er  twee  niet-westerse  samenlevingen  moeten  worden 

bestudeerd.   Dit resulteert in een bepaald verband: het verband tussen de interesse van een leerkracht in 79

een bepaald onderwerp en het verhaal dat leerlingen in de les voorgeschoteld krijgen. Daarom stelde ik 

deze derde reeks vragen op die peilt naar hoe interessant en belangrijk leerkrachten het Belgisch koloniaal 

verleden achten.  80

Aansluitend  bij  deze  laatste  set  vragen  hoort  ook  een  laatste  typologie.  Een  typologie  waarbij  dient 

opgemerkt te worden dat niemand perfect binnen één categorie zal passen. Deze zijn theoretisch denkbaar 

en bestaan, maar meestal in combinatie met andere types. Hier wordt gepeild naar hoe leerkrachten staan 

tegenover de noties van verleden, heden en toekomst. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe zij die drie 

noties met elkaar in verband brengen en welke het meeste doorwegen binnen de lessen geschiedenis. Het 

eerste type leerkracht focust grotendeels op het verleden (verledengerichte leerkracht). Hij of zij ziet een 

grote afstand tussen verleden en heden en maakt weinig tot geen connectie tussen beiden. Wél leert hij of 

zijn studenten aan dat historische gebeurtenissen in de juiste context moeten gezien worden. Het doel van 

 Mathieu Bouhon, “Les représentations sociales des enseignants d’histoire relatives à leur 77

discipline et à son enseignement,” (PhD diss., Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 2009): 
85-91. 

 Mahieu, “De kinderen en de kolonie,” 4-6.78

 Vlaamse overheid, “Leerplan secundair onderwijs,” 26.79
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deze leerkracht is het ontwikkelen van het vermogen om geschiedenis in functie van historiciteit te zien, los 

van eigen tijd. Een tweede type leerkracht legt meer de nadruk op het heden (hedengerichte leerkracht), hij 

of zij ziet het als vertrekpunt voor geschiedeniseducatie. Deze leerkracht bestudeert het verleden aan de 

hand van hedendaagse maatstaven. Door te verwijzen naar hedendaagse sociale problemen betrekt hij het 

heden bij de lespraktijk. Deze leerkracht legt een sterke focus op continuïteit tussen verleden en heden. Zijn 

belangrijkste doel is studenten hun eigen leefwereld te doen doorgronden met het verleden als leidraad. Een 

derde en laatste type is de postmodern geïnspireerde leraar. Deze leerkracht legt de nadruk op verschillen 

tussen verleden, heden en toekomst. Deze leerkracht wil studenten doen inzien dat het verleden nooit exact 

of  direct  kenbaar  is.  Hij  of  zij  legt  de nadruk op representaties  van de realiteit  en de manier  waarop 

beschavingen in het verleden en vandaag dat verleden reconstrueren. Deze leerkracht tracht leerlingen bij te 

brengen hoe beschavingen vandaag de dag met hun verleden(s) omgaan en er betekenis aan geven.  Deze 81

typologie kan voor beide interviews nuttig zijn.  De manier waarop verhalen verteld worden en keuzes 

gemaakt zijn twee van de belangrijkste zaken om mee in acht te nemen. Deze typologie en concepten 

dienen  het  begrijpen  van  een  verhaal  dat  naar  voren  gebracht  wordt  tijdens  de  geschiedenisles  te 

vergemakkelijken. Binnen dit theoretisch kader onderzoek ik tevens de correlatie tussen de les zelf en de 

manier waarop studenten over de geschiedenisles reflecteren. 

De leerlingeninterviews worden geanalyseerd aan de hand van een theoretisch kader dat werd opgesteld 

door Harry Havekes. Het kader is opgesteld voor Nederlandse studenten, maar na grondige analyse van het 

Belgische  curriculum  en  de  specifieke  eindtermen  en  leerplannen  kon  ik  constateren  dat  Havekes’ 

referentiekader grotendeels toepasbaar is voor mijn eigen casus. Hij stelt dat de publieke opinie meestal 

focust op knowing history. Dat houdt in dat mensen er in veel gevallen van uitgaan dat studenten een canon 

aan feiten zouden moeten beheersen die in een bepaald land als belangrijk worden gezien. Pedagogen als 

Maggioni en Havekes zijn echter van mening dat knowing en doing history met elkaar verweven zouden 

moeten zijn. Die verwevenheid dient een dieper historisch begrip tot stand te brengen.82

 Andrea Schampaert, “De relatie tussen heden en verleden in de geschiedenisles. Een 81

empirisch onderzoek naar de opvattingen van toekomstige leraren geschiedenis in Vlaanderen,” 
Hermes 15, nr. 49 (2011): 3-4. 

 Harry Havekes, “Knowing and doing history: a conceptual framework and pedagogy for 82

teaching historical contextualisation,” International journal of history teaching learning and 
research 11 (2012): 73-74. 
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Het referentiekader dat gebruikt wordt om de gegevens van de geïnterviewde studenten mee te analyseren 

bestaat grosso modo uit drie delen: de copier stance, de borrower stance en de criterialist stance. De copier 

stance houdt in dat een student denkt dat de mogelijkheid bestaat om een exacte fotokopie van het verleden 

te  creëren.  Studenten  die  onder  deze  categorie  vallen  zijn  van  mening  dat  ze  het  verleden  op 

encyclopedische wijze kunnen capteren.  Een voorbeeld van een vraag die deze studenten zich zouden 

kunnen stellen is “Wie is Karel de Grote?” Het antwoord zou een opsomming van louter biografische info 

zijn zonder verdere reflectie. Hier hebben feiten en concepten een een-op-een relatie, ze zijn gegeven en 

ontegensprekelijk. Het tweede deel van deze typologie krijgt de titel borrower stance. Studenten onder dit 

deel van de typologie gebruiken selectief enkele aspecten van het verleden die nuttig kunnen zijn voor het 

beantwoorden van hun concrete vragen. Wat ze wel doen, zijn de elementen die zich niet lenen tot het 

beantwoorden van hun vragen achterwege laten. Studenten onder de borrower stance zijn ervan overtuigd 

dat  bronnen  kunnen  geïnterpreteerd  worden,  maar  enkel  volgens  een  stappenplan.  Discussie  hierover 

worden volgens hen geleid door een expert of een autoriteit in het vakgebied aangezien die vaak het meeste 

weten over feiten en concepten. Het doel van deze discussie is voor de studenten in kwestie het bepalen van 

de meest nauwkeurige reconstructie van het verleden. Een mogelijk voorbeeld van een vraag die deze 

studenten zich stellen kan zijn: “Waarom wordt Karel de Grote in Rome gekroond?’ Voor het oplossen van 

deze vraag worden elementen van zowel  knowing  als  doing history  gebruikt.  Hun redeneringen lopen 

echter vaak spaak. Ze vertrouwen enkel op experts voor sluitende antwoorden aangezien zij volgens hen 

alle info hebben in functie van een zo adequaat mogelijke reconstructie van het verleden. Het derde en 

laatste deel van het kader omvat studenten die de criterialist stance aannemen. Hier wordt het verleden 

gereconstrueerd aan de hand van kritische vragen en door een intensief contact met verschillende bronnen. 

Knowing  en doing  gaan onder  deze categorie  nog meer  hand in hand dan onder  de vorige.  Feiten en 

concepten  hebben  geen  een-op-een  relatie  aangezien  er  verschillende  bronnen  worden  gebruikt  en 

verschillende vragen gesteld. Deze zorgen op hun beurt voor een veelheid aan argumenten die minder te 

vinden is onder borrowers en al helemaal niet onder copiers. Een mogelijke vraag hier kan zijn: ‘Waarom 

werd Charlemagne gekroond in Rome?’ In dit geval zou het antwoord eerder afhangen van de gestelde 

vraag en veel meer variëren dan onder de andere twee categorieën.83

Er zijn echter een aantal zaken waar het referentiekader voor de interviews met studenten geen rekening 

mee houdt. Ik ga ervan uit dat, net als bij de leerkrachten, ‘interesse’ een belangrijke factor is in het proces 

van beeldvorming van en reflectie over een bepaald onderwerp dat in de geschiedenislessen naar voor 

 Havekes, “Knowing and doing history,” 74-78. 83
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wordt gebracht. Die hypothese die ik hier naar voren breng is dat die factor voor een groot deel een rol 

speelt en wordt op twee niveaus onderzocht. Ten eerste stel ik leerlingen de vraag wat hun affiniteit is met 

het vak geschiedenis en in hoeverre ze er enige interesse voor hebben. Ten tweede vraag ik, meer in detail, 

in hoeverre leerlingen het belangrijk vinden om les te krijgen over het koloniale verleden van België en in 

hoeverre het hen interesseert. Ten derde maak ik de brug tussen de leerling en de leerkracht door te vragen 

naar de manier waarop leerlingen hun geschiedenisles ervaren. Dit heeft betrekking op zowel de info die in 

de les aan bod komt als op de manier waarop de leerkracht in kwestie zijn of haar les geeft. Met deze 

vragen pols ik naar drie verschillende zaken: ik pols naar de mate waarin de factor interesse meespeelt in 

hun beleving van geschiedenis en in hun beeldvorming over België en haar kolonie. Als laatste pols ik ook 

naar  de  mate  waarin  het  enthousiaste  betoog  van  een  leerkracht  een  meer  kritische  beeldvorming  en 

beleving van geschiedenis in de hand kan werken.84

In navolging van het onderzoek van Voet en De Wever ga ik op zoek of, en hoe, beliefs kunnen gelinkt 

worden aan de manier van lesgeven en aan studenten die er verschillende ideeën of beelden op nahouden 

met  betrekking  tot  hun  geschiedenislessen.  Voet  stelt  dat  kwalitatieve  onderzoeksmethoden  zoals 

interviews het vaakst gebruikt worden bij onderzoek naar beliefs van leraren. Deze onderzoeksmethode is 

eerder  indirect  en  daarom  beter  passend.  Het  interview  is  opgesteld  uit  een  viertal  vragenreeksen 85

waarvoor ik mijn inspiratie haalde bij Voet en De Wever, De Laeter en De Sloovere. Zij deden allen op een 

of andere manier onderzoek naar de beliefs van leerkrachten, hun vragen lenen zich bijgevolg uitstekend 

voor mijn eigen onderzoek. De drie reeksen peilen respectievelijk naar deze drie sets beliefs, daarnaast ook 

naar enkele contextuele factoren met betrekking tot de lesvoorbereiding. Voor sets één, twee en vier werden 

de vragen van Voet en De Wever overgenomen. Voet en De Wever, De Laeter en De Sloovere (en bij 

uitbreiding ook deze thesis) leggen de grondslag van hun vragen bij debatten in de historiografie. Zo wordt 

onder andere het verschil tussen een historische theorie en een mening bevraagd.  86

4. KWALITATIEVE ANALYSE 
A. Leerkrachten 

 Bijlage 2: Vragenlijst leerlingen. 84

 Voet en De Wever, “History Teachers’ conceptions of inquiry-based learning, beliefs about the 85

nature of history, and their relation to the classroom context,” 64. 

 Bijlage 1: Vragenlijst leerkrachten. 86
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I. Inleiding 

Dit  hoofdstuk  omvat  een  kwalitatieve  vergelijkende  analyse  van  de  interviews  met  leerkrachten 

geschiedenis die lesgaven aan een vijfde en een zesde jaar aso over België en haar kolonie Congo. De 

opdeling  bestaat  allereerst  uit  de  belangrijkste  categorieën  van  de  interviewvragen:  hun  beliefs  over 

geschiedenis zelf, over geschiedenisdidactiek en over het lesgeven over Congo zelf. Alvorens met mijn 

analyse van start te gaan wil ik de lezer er nogmaals op attent maken dat leerkrachten, en verder in mijn 

thesis  ook leerlingen,  nooit  perfect  binnen één categorie vallen.  De vooropgestelde kaders die worden 

verduidelijkt  in  het  deel  over  methodologie  dienen  om  de  onderzoeksresultaten  beter  te  kunnen 

interpreteren en om een meer adequate vergelijking te kunnen opstellen. 

II. Beliefs over de aard van geschiedenis 

Vooraleer ik de typologie die ik onder het deeltje methodologie schets op mijn interviews implementeer, 

herneem ik ze hier nog even. In de lijn van Michiel Voet zijn interviews verdeel ik de typologie onder dit 

deel in drie delen. Ik gebruik de categorieën objectivisten, subjectivisten en criterialisten. Objectivisten 

gaan ervan uit  dat  geschiedenis  geen nood heeft  aan interpretatie.  Dé ‘geschiedenis’ kan maar op één 

manier verteld worden en dient bijgevolg geen andere interpretatie te krijgen dan de strikte interpretatie die 

voorhanden is. Subjectivisten stellen op hun beurt dat geschiedenis altijd onderhevig is aan interpretatie. 

Eender wie geschiedenis leest interpreteert die bijgevolg. Elke interpretatie verschilt fundamenteel van een 

andere, bijgevolg is het moeilijk om een ‘juiste’ en een ‘foute’ geschiedenis van elkaar te onderscheiden. 

Deze tweede categorie is hoofdzakelijk van mening dat er een gebrek aan bewijs is om geschiedenis als 

geheel mee te staven. De derde en laatste categorie slaat een brug tussen de twee vorige. Mensen die onder 

de categorie van criterialisten vallen gaan ervan uit dat geschiedenis ontegensprekelijk verbonden is met 

interpretatie, maar dat interpretatie steeds ondersteund dient te worden door bewijs en argumentatie. 87

Alvorens de eigenlijke analyse in te leiden dienen nog enkele laatste bemerkingen gemaakt te worden. Alle 

leerkrachten  die  ik  geïnterviewd  heb  voor  deze  thesis  behaalden  een  Master  of  Arts  in  History  aan 

Universiteit Gent. Daarnaast volgden ze ook allemaal de aansluitende specifieke lerarenopleiding (SLO). Er 

zijn  echter  twee  uitzonderingen,  Kaat  haalde  haar  diploma  na  een  langere  periode  omdat  ze  haar 

Masteropleiding met werken combineerde. Tom vulde op zijn beurt zijn master geschiedenis en zijn SLO 

aan met een master-na masteropleiding Conflict en Development, ook aan de Universiteit Gent.  Jonas en 
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Tom geven les op dezelfde school, Tine en Kaat ook. Jonas en Tine geven les in een vijfde jaar, Tom en 

Kaat in een zesde. Tine, Jonas en Tom zijn alle drie midden de dertig, Kaat leunt tegen de pensioenleeftijd 

aan. Deze gegevens worden ook in de analyse geïmplementeerd omdat ze een groot deel van de opvoeding 

van deze leerkrachten in kwestie uitmaken. Alvorens ik de link leg tussen de beliefs van deze leerkrachten 

en hun lessen is het bijgevolg absoluut nodig om een beeld te vormen van hoe die beliefs geconstrueerd 

zijn.88

Na analyse van de antwoorden van alle leerkrachten op de vragen van mijn interview kon ik er drie als 

criterialisten indelen, één als objectivist. Hoewel alle antwoorden, zelfs die van mensen binnen eenzelfde 

categorie,  telkens wel  ergens afwijken van elkaar  zijn er  toch enkele zaken die voor alle  leerkrachten 

overeenkomen. Zo geven allen aan dat ze, zij het op hun eigen manier, graag met jongvolwassenen in debat 

gaan  in  functie  van  het  aanscherpen  van  hun  kritische  geest.  Ze  kozen  dan  ook  alle  vier  om 

geschiedenisleerkracht te worden, dit vanuit verschillende motivaties. Zo beschrijft Jonas twee redenen die 

hem  aanzetten  tot  de  stap  naar  het  onderwijs.  Allereerst  had  hij  een  goede  leerkracht,  die  hem  kon 

motiveren en geschiedenis op een boeiende manier kon brengen. Ten tweede kwam hij als leider in de 

jeugdbeweging  met  veel  jongeren  in  contact.  De  combinatie  leek  Tom  wel  interessant,  als 

geschiedenisleerkracht  doelt  hij  erop  jonge  mensen  te  leren  hoe  ze  op  een  kritische  manier  naar  de 

hedendaagse samenleving moeten kijken.  Tine kreeg na een jaar uitwisseling in Mexico meer zin om 89

verder  te  doen met  geschiedenis,  ze  besloot  om haar  lerarenopleiding  te  doen om op die  manier  een 

diploma achter de hand te hebben. Na stage ondervond ze zelf dat ze het aanzetten van jongeren tot kritisch 

nadenken over de wereld rondom hen heen haar wel aansprak. Net als Jonas heeft Tine ook vele jaren 

ervaring in de jeugdbeweging op haar conto, hetgeen haar nog meer richting het onderwijs bewoog.  Beide 90

andere leerkrachten, Tom en Kaat, geven allebei aan dat ze de keuze voor onderwijs gemaakt hebben uit 

persoonlijke interesse en dat ze al vrij vroeg wisten dat ze die stap wilden maken.91

Hoewel hun motivatie telkens op één of meerdere vlakken van elkaar afwijkt, blijkt al vrij vroeg dat alle 

geïnterviewden in hun lessen min of meer hetzelfde beogen. Ze willen via hun eigen manier van lesgeven 

bijdragen in de opvoeding van hun leerlingen tot meer kritische jongvolwassenen via debat en het stellen 
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van vragen die hun leerlingen doen nadenken over zowel geschiedenis als het contemporaine.  De drie 92

criterialistische leerkrachten kaderen geschiedenis als een manier om het verleden te reconstrueren, die 

echter sterk aan interpretatie onderhevig is. Die interpretatie voeren ze alle drie door in hun lessen, deels 

door de toepassing van verbeelding om geschiedenis voor hun klassen te brengen. Zo vertelt  Tom dat 

geschiedenis  ergens  tussen  letteren  en  wijsbegeerte  in  zweeft  en  dat  reconstructie  van  een  bepaald 

onderwerp uit de geschiedenis voor een klas sterk aan interpretatie onderhevig is, wel moet die interpretatie 

volgens hem zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn. Er moet ook een grondig bronnenonderzoek aan gelijk 

welke interpretatie voorafgegaan zijn. Zijn doel is om dat onderwerp zijn leerlingen enthousiast te maken 

voor geschiedenis door bepaalde details sterk te overdrijven en bepaalde minder belangrijke zaken of meer 

technische zaken weg te laten uit zijn verhaal, hij wil naar eigen zeggen geschiedenis voor zijn klas tot 

leven wekken. Zo geeft hij als voorbeeld het verhaal van Hendrik VIII en zijn veelvoud aan echtgenotes. 

Dat dikt hij voor zijn klas aan, zodat het meer tot de verbeelding spreekt en leerlingen sneller mee op de kar 

springen. Tom neigt eerder naar letteren toe maar vindt zowel letteren als wetenschap essentieel voor het 

construct van geschiedenis als onderwerp en als vak.93

Bijgevolg maakt ook Jonas in zijn lessen een zekere balans. Volgens hem is geschiedenis noch een exacte 

wetenschap,  noch  puur  letteren.  Wanneer  ik  hem  vraag  geschiedenis  op  een  lijn  tussen  letteren  en 

wijsbegeerte te plaatsen geeft hij aan dat volgens hem “de premisse fout is.” Hij tracht zijn leerlingen 

verschillende  perspectieven  aan  te  brengen  om  naar  een  bepaald  fenomeen  te  kijken.  Hij  tracht  een 

kritische omgang met bronnen te propageren en een zo waarheidsgetrouw mogelijke boodschap in zijn 

lessen mee te geven. Hier zegt Jonas heel uitdrukkelijk, net als Tom, dat 100% objectief niet bestaat en dat 

hij dat ook uitdraagt tijdens zijn lessen. Langs de andere kant geeft hij wel zeer duidelijk aan dat volgens 

hem alles staat of valt met historisch onderzoek, hij hecht enorm veel waarde aan onderbouwde bewijzen 

als verklaring voor bepaalde historische fenomenen. Hij brengt net als Tom graag zijn betoog in de vorm 

van een aantrekkelijk verhaal.94

Hoewel Kaat die grotendeels onder de categorie van objectivist valt, niet claimt dat er zoiets is als 100 

procent objectief is haar standpunt omtrent de aard van geschiedenis erg duidelijk. Bij het brengen van 

geschiedenis  is  er  volgens  haar  weinig  plaats  voor  verbeelding.  Kaat  ijvert  voor  het  aanbrengen  van 
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geschiedenis op een manier die zo exact en wetenschappelijk mogelijk is. Interpretatie is volgens haar een 

gegeven  dat  zo  veel  mogelijk  achterwege  moet  gelaten  worden.  Ze  wil  de  zaken  aanbrengen  wie  es 

gewesen ist. Bijgevolg is haar lesaanpak een meer klassieke en werkt ze graag met beelden en statistieken. 

Zo toont ze in de inleiding van het onderwerp Congo een grafiek met de grootste massamoordenaars uit de 

geschiedenis,  waaronder Leopold II,  Stalin,  Hitler  en Mao.  Dit  laatste  gegeven is  een van de redenen 

waarom we Kaat niet honderd procent als objectivist kunnen indelen, maar eerder ergens op de grens tussen 

objectivisten en subjectivisten. Door Leopold II op een grafiek uit te zetten naast Stalin en Mao wordt de 

geschiedenis namelijk geïnterpreteerd en ingepast in een narratief, zoals wordt geopteerd in het leerplan 

van het katholieke onderwijs.95

Daarnaast geeft ze ook stukjes uit People’s Century over zaken als de grote sprong voorwaarts en werkt ze 

wel met heel wat beeldmateriaal. Dat spreekt aan. Ze vertelt in combinatie met beelden, zegt dat film en 

foto wel aanslaan in haar klas. Volgens haar krijgt ze leerlingen sneller mee in haar verhaal indien ze tijdens 

de lessen gebruik maakt van visuele ondersteuning. Zo vermeldt Kaat bijvoorbeeld dat ze tijdens haar 

lessen  over  Rusland,  haar  verhaal  staaft  met  een  filmpje  over  de  Nasji,  een  soort  jeugdbeweging  die 

volgens haar nog het best te vergelijken valt met de Hitlerjugend. Beelden van dien aard spreken voor haar 

leerlingen tot de verbeelding, velen van haar leerlingen hebben moeite met het zich inbeelden dat zoiets als 

die Nasji bij ons zou kunnen bestaan. Naast het filmpje over de Nasji toont Kaat bijvoorbeeld ook een 

stukje uit een van de reportages van Maurice De Wilde. In het fragment interviewt De Wilde oud-Rexleider 

Leon Dégrelle. Wanneer ik Kaat de vraag stel hoe twee verschillende personen die hetzelfde fenomeen 

aanschouwen daar toch volledig anders over kunnen reflecteren en mogelijks een totaal ander perspectief 

ontwikkelen,  antwoordt  ze  mij  dat  ze  dit  ook tijdens  haar  lessen aanhaalt  met  ondersteuning van een 

beeldfragment.  Ze  toont  een  stukje  reportage  uit  Koppen  waarin  een  oud-communist  en  een  fascist 

tegenover elkaar worden gezet. Beiden worden bevraagd naar hun algemene visie aangaande Wereldoorlog 

II en geven daar vanzelfsprekend zeer uiteenlopende antwoorden op. Via dit filmpje probeert Kaat aan te 

tonen  dat  mensen  hun  visie  vaak  enorm  gestuurd  wordt  door  andere  overtuigingen  en  een  andere 

ideologische achtergrond. Al weet ze mij wel te vertellen dat haar leerlingen in vele gevallen nog in termen 

van wit-zwart en goed of slecht denken. Zo hadden haar leerlingen meer sympathie voor de communist, die 

volgens hen dan de goede van de twee was. Het ontbreekt leerlingen soms aan nuance, vindt Kaat.96

 Interview door Yolan Devriendt met Kaat.95

 Interview door Yolan Devriendt met Kaat.96
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III. Beliefs over het doel van geschiedenis als vak en de didactische aanpak 

Hoewel elke leerkracht andere antwoorden gaf, zijn er ook hier enkele gelijkaardige tendenzen te ontwaren. 

Zo kaarten bijvoorbeeld alle vier de leerkrachten aan dat er een schrijnend tijdsgebrek is voor het doceren 

van een vak, leerlingen in het aso krijgen maar twee uur geschiedenis per week. Je bent per definitie al 

verplicht om keuzes te maken en om zaken niet te bespreken. Zo vertelt Tine bijvoorbeeld dat bepaalde 

zaken vaker moeten herhaald worden alvorens ze bij een klas doordringen.97

Net  als  onder  het  eerste  hoofdstuk  van  dit  deel,  worden  leerkrachten  onder  punt  twee  onderverdeeld 

volgens de typologie van Bouhon die exposition-recital,  discourse-discovery  en apprenticeship-research 

omvat. De eerste categorie omvat leerkrachten die hun lessen enkel zien in functie van het doorgeven van 

historische kennis en feiten. De tweede legt echter de nadruk op kennisvergaring en het aanvuren van een 

kritische kijk op geschiedenis als geheel. In deze categorie primeert een goed gefundeerde bronnenkritiek 

boven wat de leerkracht leerlingen bijleert. De laatste categorie focust nog meer dan de vorige op een sterk 

historische  bewustzijn  en  een  gegronde  historische  kritiek.  De  kern  van  deze  aanpak  bestaat  uit  het 

aanbrengen  van  de  historische  onderzoeksmethode.  Die  methode  houdt  in  dat  de  implementerende 

leerkracht een hypothese formuleert bij  aanvang van een bepaalde lessenreeks. Die wordt doorheen de 

lessen onderzocht om uiteindelijk tot een conclusie te komen. Deze laatste werkvorm is nog het meest 

bevorderend voor het kritische denken, er wordt meer afgewisseld op vlak van manier van lesgeven. De 

leerkracht  organiseert  debatten en discussies  naast  de  momenten waarbij,  net  zoals  in  de  twee andere 

categorieën, leerlingen gewoon moeten luisteren of met bronnen aan de slag gaan.98

In de praktijk blijkt het erg moeilijk om leerkrachten onder te verdelen in een bepaalde categorie. Ondanks 

geen één van de leerkrachten volledig onder een categorie van de typologie viel, heb ik getracht om voor 

elke leerkracht een overwegende tendens de onderscheiden in hun antwoorden en ze op die manier toch 

onderverdeeld.  Na  analyse  van  de  antwoorden  worden  Tom  en  Jonas  onder  apprenticeship-research 

onderverdeeld. Kaat en Tine onder discourse-discovery. Het staat buiten kijf dat zowel Tom als Jonas in 

hun lessen veel verder gaan dan louter kennis overbrengen. Wanneer ik hen vraag wat de doelstellingen van 

het vak geschiedenis voor hen zijn lopen hun antwoorden vrij gelijk. Zo vertelt Jonas mij dat hij er vooral 

op doelt om zijn leerlingen kritischer te leren nadenken over het alledaagse leven. Door hen verschillende 

bronnen en invalshoeken aan te reiken wil hij zijn studenten leren een gefundeerde, kritische mening te 
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vormen. Dat gaat voor hem echter verder dan een kritische mening vormen over de geschiedenis, als ze 

bijvoorbeeld gaan stemmen wil hij zijn leerlingen de tools meegeven om een goede gefundeerde keuze te 

maken. Jonas haalt eerst het leerplan en de eindtermen aan, hij vertelt dat hij in eerste plaats betaald wordt 

om dat te realiseren. Net zoals ik in deze thesis geanalyseerd heb, haalt Jonas ook aan dat leerkrachten 

volledig zelf beslissen hoe ze hun leerplan en hun eindtermen interpreteren. Zelf verbreedt hij zaken die in 

het leerplan staan vaak, zo gaat hij bijvoorbeeld vrij in detail in op Belgisch Congo, omdat hij dit een 

belangrijk deel van de geschiedenis acht als deel van de Belgische geschiedenis. Hij kan zich vrij goed 

vinden in het huidige leerplan omdat het een aantal zaken die hij belangrijk vindt laat primeren. Zo omvat 

het leerplan bepalingen en regels die kritisch denken en kritisch onderzoek bewerkstelligen.  Net als Jonas 99

vertelt ook Tom mij dat hij vanuit een vooraf aangeleerd kader van begrippen en beschrijven zijn leerlingen 

vooral handvaten tracht mee te geven waarmee ze zich kunnen oriënteren in de hedendaagse maatschappij. 

Daarnaast  wil  hij  naar  analogie  ook  complexe  historische  situaties  aan  zijn  leerlingen  kunnen 

verduidelijken, met aandacht voor een veelheid aan perspectieven en dooreenlopende verhalen. 100

Wat betreft pedagogische aanpak in het algemeen zijn beide heren het ook vrij sluitend eens, ze beschrijven 

die vooral als “een aanpak waarbij jij je als leraar goed voelt, maar je leerlingen evenzeer.” Dat illustreert 

Jonas door het voorbeeld van de verschillende leerkrachten die op zijn school lesgeven aan het vijfde jaar. 

Hun cursussen liggen volgens hen mijlenver uit elkaar, evenals hun lessen. Toch is hij ervan overtuigd dat 

de vijfdes bij elke leerkracht een goeie geschiedenisles voorgeschoteld krijgen, zij het op een andere manier 

van lesgeven.101

 Als jij als leerkracht een uur kan vertellen voor een klas die met open mond luistert, waarom niet? Als je ze 

zo kan boeien, die gasten vinden dat de max. Je kan ze evengoed een eigen onderzoek laten voeren of met 

elkaar in debat laten gaan, je moet vooral iets doen waar beiden zich goed bij voelen. Ik denk dat de beste 

motor nog altijd welbevinden is.  102

Tom speelt zelfs, in het verlengde daarvan, heel erg in op zijn leerlingen. Zijn lessen variëren vaak qua 

pedagogische aanpak,  hij  vindt  het  belangrijk dat  ze ook leuk zijn.  Enerzijds weidt  hij  graag uit  over 
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bepaalde onderwerpen wanneer hij merkt dat daar bij zijn leerlingen animo voor is. Anderzijds durft hij ook 

vaak dieper in te gaan op onderwerpen die zijn leerlingen minder fijn vinden, hij vindt het belangrijk dat ze 

inzicht krijgen in bepaalde evoluties en processen doorheen de golven van de geschiedenis.103

In het verlengde van mijn vorige vraag vroeg de vier geïnterviewde leerkrachten naar hun eigen manier van 

lesgeven. Net als hun ideeën over de lespraktijk, liggen de werkelijke aanpak van Tom en Jonas zeer dicht 

bij elkaar. Zo vertelt Jonas dat hij niet uit het aangeboden handboek vertrekt voor de les. Tom gebruikt op 

zijn beurt bijvoorbeeld wel, maar structureert het zelf. Dat doet hij aan de hand van powerpoints en een 

specifieke invulbundel wanneer zijn lessen over Congo gaan. Naast die invulbundel krijgen de klassen ook 

vaak  opinies  of  krantenartikels.  Tom  zijn  leerlingen  daarentegen,  moeten  veel  noteren  en  zelf 104

structureren.  Bij  beide  leerkrachten worden ze  vaak tijdens  de  lessen geconfronteerd met  bronnen die 

dienen geanalyseerd te worden. Soms gebeurt dit in groep, soms klassikaal. Bij Tom, gelijkend op Kaat, 

krijgen  de  leerlingen  een  taak  die  een  bepaalde  casus  omvat.  Hun  taak  bestaat  eruit  om  die  casus 

(bijvoorbeeld  The  Irish  Potato  Famine)  zelf  volledig  te  doorgronden  en  er  een  vraagstelling  rond  te 

ontwikkelen. Op het einde van de opdracht dient elk groepje hun casus voor de klas te brengen, die ‘lessen’ 

behoren daarna effectief tot de leerstof.   Hoewel Jonas op zijn beurt zijn eigen aanpak als vrij klassiek 105

bestempelt,  deelde ik hem toch in onder  apprenticeship-research.  Jonas vertrekt  voor zijn lessen vaak 

vanuit grote structuren en -ismes. Hij staaft ze met historische verhalen en maakt het geheel visueel door er 

zaken als schilderijen en beelden bij te betrekken. Hij onderbouwt zijn verhaal graag met verschillende 

bronnen en geeft me te kennen dat hij wel te vinden is voor een klassieke docerende lesaanpak. Zelf denkt 

Jonas ook dat  dat  vaak de beste aanpak is,  zeker  wanneer  er  moeilijke concepten dienen uitgelegd te 

worden.  Wat  Congo,  betreft  zijn  de  leerlingen  meer  op  zichzelf  aangewezen.  Ze  krijgen  een  viertal 

probleemstellingen per hoofdstuk en onderzoeken gerelateerde thema’s. De lessen over Congo zijn volgens 

hem 60% klassieke les en 40% variatie. Zijn leerlingen krijgen al eens een debat voorgeschoteld of werken 

in groep samen. Rond nationalisme bijvoorbeeld, organiseert Jonas een debat. Hij bevraagt zijn leerlingen 

naar hun identiteit, of ze zich meer Vlaming, Belg of Europeaan voelen, gevolgd met de vraag “Waarom?” 

Dat debat voert hij aan het begin en aan het einde van dat hoofdstuk, om te zien in hoeverre hun meningen 

veranderd zijn.106
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De beide leerkrachten die na mijn analyse onder discourse-discovery geplaatst werden, gaven antwoorden 

die sterk in elkaars verlengde lagen. Beiden leggen heel sterk de focus op het verwerven van nieuwe kennis 

en inzichten via bronnenonderzoek en een adequate historische kritiek. Zo vertellen zowel Kaat als Tine dat 

ze vaak hun lessen starten vanuit de analyse van bepaalde bronnen of bepaalde landmarks. Zo bezocht Tine 

met haar klas onze hoofdstad in het kader van haar lessen politiek. Aan de hand van gebouwen die de 

leerlingen in Brussel echter konden zien, maakte Tine de opstap naar Belgisch Congo en het Belgische 

koloniale verleden.  Naast  de gebouwen die met Congo gelieerd zijn,  geeft  Tine aan het  begin van de 

lessenreeks een artikel dat ‘Leopold, Koning bouwheer’ getiteld is. Haar leerlingen moeten het artikel lezen 

en aansluitend enkele vragen daarrond oplossen.107

Zowel  Tine  als  Kaat  hebben  dezelfde  mening  over  visuele  aspecten  van  een  les.  Ze  staven  bepaalde 

onderwerpen voor hun leerlingen met heel wat beelden, foto’s of filmpjes. Die aanpak werpt volgens hen 

wel zijn vruchten af. Beiden zijn zeer sterk van mening dat bepaalde zaken aantrekkelijker zijn als je ze kan 

zien of als je er naartoe kan gaan. Zo vertelde Tine dat haar lessen over politiek in het bijzonder vrij veel 

abstracte  begrippen  bevatten.  Termen  als  ‘plenaire  zitting,’  ‘senaat,’  ‘volksvertegenwordiger’  en 

aanverwanten leken volgens  haar  vrij  abstract  en  ongrijpbaar  voor  haar  klassen.  Op de  Brusseluitstap 

konden haar leerlingen het reilen en zeilen van het federaal parlement meemaken en kregen ze ook de kans 

om hun vragen op een volksvertegenwoordiger af te vuren. Dit is een aanpak die volgens Tine enorm 

effectief is.  Daarnaast zijn beiden het ook relatief eens over een goeie pedagogische aanpak voor het 108

lesgeven. Beiden geven te kennen dat de aanpak sterk afhankelijk is van klasgroep en van onderwerp en 

zien het  belang van een variërende aanpak om de aandacht  van hun klas  er  bij  te  houden.  Naast  het 

organiseren  van  klasuitstappen  geeft  Tine  naar  eigen  zeggen  wel  eens  een  groepswerk,  vaak  ook  om 

bepaalde termen beter begrijpelijk te maken voor haar klas. Zo dienden haar leerlingen bijvoorbeeld zelf 

een coalitie te maken op basis van de laatste verkiezingen.109

Zoals reeds vermeld past niet iedereen perfect binnen een bepaalde categorie, zo ook Kaat. Hoewel ze vaak 

hamert op het leggen van verbanden en het interpreteren van bepaalde bronnen is zij van mening dat een 

klassieke lesaanpak nog steeds de beste is. Anders dan echt debat aanvuren in haar les stelt ze haar klassen 
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kritische vragen waarover ze zelf kunnen reflecteren binnen het kader dat ze tot dan toe aangeleerd kregen. 

Wel geeft ze aan dat haar leerlingen die aanpak volgens haar ook erg kunnen smaken. Wanneer ik haar 

vraag in  hoeverre  ze  soms afstapt  van een traditionele,  docerende aanpak geeft  ze  aan dat  dit  weinig 

voorvalt.  Wanneer  de  term ‘groepswerken’ valt,  blijkt  dat  Kaat  minder  die  aanpak  aanhangt.  Tijdens 

groepswerken heeft ze het gevoel erg vaak dezelfde zaken te moeten herhalen. Naar het einde van haar 

lessenreeksen  over  bepaalde  onderwerpen  toe  tracht  ze  wel  hier  en  daar  voorzichtig  groepswerken  te 

integreren,  daar  haar  leerlingen op dat  moment bepaalde onderwerpen beter  zouden moeten begrijpen. 

Naast het klassiek doceren geeft Kaat haar klas ook een actuataak. Dat houdt in dat haar leerlingen actuele 

onderwerpen of cartoons die met een actueel onderwerp te maken hebben voor de klas moeten brengen 

nadat ze bij de leerkracht een schriftelijke versie indienen.110

Ondanks het feit dat Kaat meer de klassieke lesaanpak aanhangt waarin de leerkracht vertelt en leerlingen 

luisteren in combinatie met notities nemen heeft ze het toch ook voor nuances, verschillende perspectieven 

en verschillende bronnen. In wat nu volgt, ligt voor mij een van de doorslaggevende argumenten om Kaat 

te  catalogiseren  onder  discourse-discovery.  Zo  vertelt  ze  over  de  organisatie  van  een  soort 

geschiedeniscinema  op  school.  Hier  worden  historische  romans  of  documentaires  aan  een  breder 

leerlingenpubliek getoond. Voor Kaat en Tine gaat het over klassen in vijf en zes, tevens de doelgroep van 

dit  thesisonderzoek.  Ze  haalt  er  het  voorbeeld  van  de  film Hidden  Figures  uit.  Die  vertelt  het  (op 111

waargebeurde feiten gebaseerde) verhaal van een aantal zwarte vrouwelijke wiskundigen in het Amerika 

van de jaren zestig. Ze werken er voor de NASA (National Aeronautics and Space Administration). Hun 

berekeningen zijn een sleutelelement voor de eerste maanlanding en hoewel dat  algemeen geweten is, 

krijgen ze er op dagelijkse basis te maken met enorme vooroordelen en ongebreideld racisme (waardoor ze 

bijvoorbeeld nooit het lof krijgen dat hen toekomt).  Films zoals deze zijn voor zowel Tine als Kaat de 112

opstap om de linken te leggen met actuele problematieken van racisme en discriminatie. Ze maken, vooral 

volgens Kaat, abstracte begrippen meer vatbaar en beter bespreekbaar in haar eigen klas.113
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IV. Lesgeven over België en haar koloniaal verleden: welke keuzes worden 
gemaakt en waarom? 

Aansluitend  bij  deze  laatste  set  vragen  hoort  ook  een  laatste  typologie.  Hier  wordt  gepeild  naar  hoe 

leerkrachten staan tegenover de noties van verleden, heden en toekomst. Daarnaast wordt ook onderzocht 

hoe zij die drie noties met elkaar in verband brengen en welke het meeste doorwegen binnen de lessen 

geschiedenis. Het eerste type leerkracht focust grotendeels op het verleden (verledengerichte leerkracht.) 

Hij of zij ziet een grote afstand tussen verleden en heden en maakt weinig tot geen connectie tussen beiden. 

Wél leert hij of zij studenten aan dat historische gebeurtenissen in de juiste context moeten gezien worden. 

Het  doel  van  deze  leerkracht  is  het  ontwikkelen  van  het  vermogen  om  geschiedenis  in  functie  van 

historiciteit  te  zien,  los  van eigen tijd.  Een tweede type leerkracht  legt  meer  de nadruk op het  heden 

(hedengerichte leerkracht), hij of zij ziet het als vertrekpunt voor geschiedeniseducatie. Deze leerkracht 

bestudeert het verleden aan de hand van hedendaagse maatstaven. Door te verwijzen naar hedendaagse 

sociale  problemen  betrekt  hij  het  heden  bij  de  lespraktijk.  Deze  leerkracht  legt  een  sterke  focus  op 

continuïteit tussen verleden en heden. Zijn belangrijkste doel is studenten hun eigen leefwereld te doen 

doorgronden met het verleden als leidraad. Een derde en laatste type is de postmodern geïnspireerde leraar. 

Deze leerkracht legt de nadruk op verschillen tussen verleden, heden en toekomst. Deze leerkracht wil 

studenten  doen inzien  dat  het  verleden nooit  exact  of  direct  kenbaar  is.  Hij  of  zij  legt  de  nadruk op 

representaties van de realiteit en de manier waarop beschavingen in het verleden en vandaag dat verleden 

reconstrueren. Deze leerkracht tracht leerlingen bij te brengen hoe beschavingen vandaag de dag met hun 

verleden(s) omgaan en er betekenis aan geven.  Binnen dit  theoretisch kader onderzoek ik tevens de 114

correlatie tussen de les zelf en de manier waarop studenten over de geschiedenisles reflecteren.

Zoals reeds aangehaald onder het deeltje ‘Methodologie’ heeft de derde set vragen een premisse als basis 

die in deze thesis al meermaals aan bod kwam: in vergelijking met andere onderwijsnetten heb ik, op basis 

van zowel een leerplananalyse en persoonlijke getuigenissen van leerkrachten uit het Vlaamse middelbaar 

onderwijs, vastgesteld dat geschiedenisleerkrachten uit het katholieke onderwijsnet van veel meer vrijheid 

genieten bij het inkleden van hun lessen dan anderen. Wat het Belgische koloniale verleden betreft houdt 

dit concreet in dat leerkrachten die geen interesse hebben in Congo niet verplicht zijn om dat onderwerp in 

hun lessen aan bod te laten komen.  Dit resulteert in een bepaald verband: het verband tussen de interesse 115

 Andrea Schampaert, “De relatie tussen heden en verleden in de geschiedenisles. Een 114

empirisch onderzoek naar de opvattingen van toekomstige leraren geschiedenis in Vlaanderen,” 
Hermes 15, nr. 49 (2011): 3-4. 
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van een leerkracht in een bepaald onderwerp en het verhaal dat leerlingen in de les voorgeschoteld krijgen. 

Daarom stelde ik deze derde reeks vragen op die peilen naar hoe interessant en belangrijk leerkrachten het 

Belgisch koloniale verleden achten. Dit om te achterhalen of er al dan niet een verband bestaat en indien 

wel, hoe sterk dat verband aanwezig is.

Een analyse van de antwoorden maakt duidelijk dat, wat de typologie betreft, de vier leerkrachten kunnen 

gezien worden als hedengericht. Tom valt echter tussen hedengericht en postmodern, daarop ga ik later 

meer in detail op in. Met hedengericht wordt hier specifiek bedoeld dat ze hun lessen ophangen aan de 

actualiteit of aan recente gebeurtenissen die enige relevantie hebben met betrekking tot de lessen. Zowel 

Tom, Tine, Jonas als Kaat vermelden tijdens het interview dat ze ten eerste de actualiteit allemaal volgen en 

ten  tweede  elementen  uit  de  actualiteit  in  hun  lessen  verwerken.  Zij  het  elk  met  een  verschillende 

intensiteit.  116

De  vier  leerkrachten  die  door  mij  geïnterviewd  werden,  geven  allen  volmondig  aan  Congo  een  zeer 

interessant  thema te  vinden.  Daarom maken ze  ook  alle  vier  de  keuze,  zij  het  met  een  verschillende 

intensiteit, het onderwerp te doceren tijdens hun lessen geschiedenis. Jonas getuigt dat zijn beweegredenen 

drievoudig zijn: ten eerste vindt hij de banden van dit onderwerp met België enorm belangrijk. Hij vraagt 

daarom ook in al  zijn klassen welke leerlingen tot  op vandaag nog banden hebben met het  Belgische 

koloniale verleden. Hieruit blijkt al zijn ‘hedengerichtheid’. Hij merkt op dat vaak tot een derde van zijn 

klas  die  vraag positief  beantwoordt  en via  familie  bijvoorbeeld een verre  link met  de oude Belgische 

kolonie heeft. Hij is van mening dat een onderwerp waarmee zijn leerlingen in enige mate verbonden zijn, 

meer enthousiasmeert. Daarom kiest hij er naar eigen zeggen voor om over Congo en bijvoorbeeld niet 

over India te doceren.  Ten tweede is er de factor van het imperialisme, waarover Jonas het volgende 117

getuigt: 

Twee, wat ook is, is dat imperialisme (wat wel in het leerplan staat) In de specificiteit van Congo een perfect 

voorbeeld is hé. De blanke koning die als privédomein eventjes een gebied van 72 keer België inpalmt, ja. Dat 

is  het  archetypische voorbeeld van de blanke imperialist  die op de kap van Afrikaanse volken zich gaat 

verrijken. Het illustreert heel mooi de leerstof, vandaar die keuze.118
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Als derde stelt Jonas dat hij het onderwerp ook doceert vanuit persoonlijke interesse. Tijdens het interview 

maakt Jonas de brug naar het heden en stelt dat Congo tot op vandaag “nog altijd een van de grootste 

rampen op wereldschaal” is en dat het een van de weinig landen is die er niet in slaagt kindersterfte en 

armoede terug te dringen.  Ook Tom getuigt van een grote persoonlijke interesse in het koloniale verleden 119

van België, maar hanteert een andere invalshoek dan Jonas bij het geven van zijn lessen.  Hij maakt de brug 

van Congo als case om zijn leerlingen enkele structurele inzichten bij te brengen. Hij legt de link tussen de 

koloniale erfenis in Afrika en armoede vandaag. Door de geschiedenis van Congo aan bod te laten komen 

tracht  Tom  zijn  leerlingen  enkele  belangrijke  inzichten  bij  te  brengen:  waarom  democratie  daar 

bijvoorbeeld moeilijk aardt en er nog steeds een grote informele economie aanwezig is.120

Hoewel Tom stelt dat je evengoed een andere casus kan benutten om kolonialisme mee te illustreren, is hij 

wel van mening dat Congo zich als Belgische casus er uitstekend toe leent. Daarnaast getuigt hij over de 

vele aanknopingspunten die tot op vandaag in ons land aanwezig zijn. De koloniale landmarks en ander 

erfgoed brengen het onderwerp volgens hem nog meer tot leven. Om te vermijden dat zijn leerlingen in de 

val van het presentisme trappen en dat ten tijde van België en haar kolonie een andere tijdsgeest heerste 

haalt hij het voorbeeld van de strip Kuifje in Afrika aan. Vandaag vinden we vele passages uit de strip 

enorm racistisch, maar toen die uitkwam was de tijdsgeest anders en werden ze binnen de publieke opinie 

meer aanvaard. Bij Tom komt de chaos rond de onafhankelijkheid sterk aan bod, van daar maakt hij de 

brug naar zaken als de rol van de Koude Oorlog. Zijn leerlingen krijgen steevast een groepswerk waarin ze 

zich moeten inlezen over de moord op Patrice Lumumba, eerste premier van onafhankelijk Congo. Ze 

krijgen info aangereikt aangaande de parlementaire onderzoekscommissie die in België werd aangesteld 

aan het begin van deze eeuw en over het onderzoek dat Ludo De Witte voerde in opdracht van de Belgische 

regering. Op die manier moeten ze voor zichzelf een beeld vormen van de mate waarin ons land in die 

specifieke gebeurtenis een aandeel had.121

Ook Kaat en Tine getuigen over het feit dat ze de case van België en Congo belangrijk vinden als deel van 

de eigen geschiedenis en dat het onderwerp bij hun leerlingen meer tot de verbeelding spreekt dan pakweg 

Indonesië. Al stelt Tine wel dat, indien ze meer tijd voorhanden had, ze een vergelijking tussen Congo als 
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case en Indonesië in haar lessen zou implementeren.  Beide leerkrachten leggen net als Jonas en Tom in 122

hun lessen de link met gebeurtenissen uit de actualiteit. Net als Tom maakt Tine in haar lessen de brug 

tussen heden en verleden en tracht ze via Congo als case de opstap te maken naar voorbeelden van andere 

landen in Afrika die ook gekoloniseerd werden. Ze geeft meermaals aan dat voor leerlingen uit het vijfde en 

zesde middelbaar sommige onderwerpen enorm ver van hun leefwereld liggen.  Daarom tracht  ze haar 

lessen  steeds  te  koppelen  aan  meer  tastbare  of  concrete  cases.  Zo hangt  ze  zoals  reeds  vermeld  haar 

lessenreeks op aan een bezoek aan Brussel. Ze maakt er de leerlingen attent op het vele koloniale erfgoed 

dat  onze  hoofdstad  tot  op  vandaag  rijk  is.  Daarnaast  leidt  ze  haar  lessen  in  met  enkele  hedendaagse 

opiniestukken  en  artikels  die  de  vele  bouwwerken  die  gefinancierd  zijn  met  koloniaal  geld  in  vraag 

stellen.123

Wanneer ik de leerkrachten vraag naar hoe ze denken dat hun leerlingen de geschiedenisles beleven en of 

ze  zelf  met  genuanceerde  standpunten  naar  voren  komen  tijdens  de  lessen,  zijn  de  antwoorden 

uiteenlopend. Zo vertelt Tine me dat de beleving van de lessen volgens haar voor een groot deel afhangt 

van hoe haar leerlingen het vak zien. Wanneer leerlingen geschiedenis zien als een lastig blokvak met uit 

het hoofd te leren feitjes wordt het voor hen vaak minder eenvoudig om abstract te redeneren en na te 

denken over verschillende historische processen. Leerlingen die meer interesse hebben in geschiedenis als 

discipline zien volgens haar sneller in dat de basis van een fenomeen als de kolonisatie niet in één oorzaak 

te vinden is. Zij hebben meer oog voor detail en abstracte redenering. Hier bevestigt Tine de hypothese die 

ik vooropstel, namelijk dat de factor interesse een grote invloed heeft op twee zaken: op de manier waarop 

leerlingen de lessen zelf beleven en de manier waarop leerlingen zich nadien een al dan niet genuanceerd 

beeld vormen met betrekking tot bepaalde onderwerpen.124

Al stelt Tine wel dat hoewel leerlingen over het algemeen vaak een mening hebben, ze die vaak gebrekkig 

onderbouwen.  Dat vinden ook Jonas en Tom, die proberen om zoveel mogelijk met hun leerlingen in 125

debat te treden om hun onderbouwingsvermogen aan te sterken, vaak over fenomenen die in de actualiteit 

naar voren komen. Alle vier de leerkrachten geven te kennen dat ze de geschiedenislessen als een goed 

middel zien om een meer kritische geest bij hun leerlingen naar boven te brengen. Meer concreet gaat het 
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hier over een kritische visie op zowel ons verleden als op de wereld om ons heen. Ze geven echter wel aan 

dat de verwachtingen op dat vlak niet té hoog mogen zijn en dat het hier nog steeds over middelbare 

schoolleerlingen gaat.  Hierover getuigt Jonas het volgende: 126

De  verwachtingen  mogen  niet  te  hoog  zijn.  Ik  gebruik  andere  insteken  die  dichter  bij  hun  bed  zijn. 

Bijvoorbeeld  de  zwartepietendiscussie  of  die  fuif  in  Hansbeke.  Ze  gingen  daar  allemaal  naartoe.  Dalila 

Hermans had een opiniestuk geschreven, dat het niet kon zijn dat zo een zwarte op de affiche staat. Dan vraag 

ik andere insteek. Zwarte-pietendiscussie. Daar hebben ze wel een genuanceerde mening over. “Ah meneer, 

dat is traditie!” Ik kan echter ook een aantal tradities opsommen waarvan ik blij ben dat we ervan af zijn. Daar 

gaan ze wel mee zijn, je moet ze vaak eens een duwtje geven maar vanzelf gaat het niet komen.  127

Jonas gaat hier nog even dieper op in. Hij is bijvoorbeeld van mening dat, hoewel geschiedenis voor deze 

opdracht misschien wel de beste keuze lijkt, andere vakken daar meer complementair in zouden kunnen 

zijn terwijl dat nu niet het geval is. Daarnaast vertelt hij dat zijn school naast geschiedenis ook een aantal 

extra seminaries aanbiedt waaruit leerlingen kunnen kiezen. Het seminarie waar hij dit jaar voor instond, 

behandelde actief burgerschap met als subthema’s duurzaamheid, burgerschap en participatie, diversiteit en 

multiculturaliteit. Hun seminarie culmineerde in een opdracht die inhield dat leerlingen een bepaalde tijd in 

een mobilhome op school moesten leven. Gedurende hun verblijf dienden ze met een minimumloon rond te 

komen en konden anderen hen volgen via sociale media.  Dit toont aan dat niet alleen een leerkracht 128

belangrijk is voor de mate waarin en de manier waarop leerlingen met een bepaald onderwerp in contact 

komen. De manier waarop een bepaalde school zijn curriculum invult, kan hier ook een cruciale rol in 

spelen. Zo kiest de school van Jonas en Tom bijvoorbeeld ook voor een tweejaarlijkse inleefreis (in de mate 

van het mogelijke) naar Lubumbashi in Congo, waar ze leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar drie 

weken lang laten meedraaien in een Salesiaans project voor straatkinderen.  De school van Kaat en Tine 129

voorziet hier niet in.  130
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Als laatste onder dit onderdeel dient opgemerkt te worden dat Kaat ook vertelde over haar interesse in het 

onderwerp, maar hier van de vier leerkrachten het minst over uitweidde. Dit mede door het feit dat het 

onderwerp bij haar in de les het minst aan bod kwam. Hier blijkt nog eens, zoals onder het vorige deel 

reeds werd geponeerd dat bij Kaat de voorkeur minder uitgaat naar groepswerken. Tijdens de lessen over 

Congo geeft ze af en toe wel een taak waarin leerlingen zelfstandig op zoek moeten naar de antwoorden op 

enkele vooropgestelde onderzoeksvragen, maar van de vier leerkrachten gaat zij het minst in detail op het 

onderwerp in.131

Een ander aspect van de lespraktijk dat een korte focus verdient en onder het vorige hoofdstuk al even 

aan bod kwam zijn de leermaterialen die de vier leerkrachten voor hun lessen benutten. Ze geven een 

deel weer van de manier waarop leerlingen bepaalde onderwerpen gepresenteerd krijgen en illustreren 

een stelling die al eerder naar voor kwam: leerkrachten in het Vlaamse katholiek middelbaar onderwijs 

hebben  een  grote  vrijheid  in  de  invulling  van  hun  lessen,  die  vrijheid  omvat  zowel  keuze  van 

onderwerpen als van lesmaterialen. Die vrijheid blijkt al uit het feit dat geen enkele leerkracht van die 

vier vanuit een handboek vertrekt als basis voor hun lessen. Wél gebruiken ze alle vier handboeken ter 

illustratie van hun verhaal, ze bevatten namelijk veel foto’s en kaarten ter ondersteuning van wat er in 

de  les  verteld  wordt.  Zowel  Kaat,  Tine,  Jonas  als  Tom vertrekken  vanuit  een  cursus  die  ze  zelf 

opstelden naast het handboek. Die wordt door de één al meer geactualiseerd dan door de ander.  Zo 

getuigen zowel Jonas, Tom en Kaat dat ze verschillende media consulteren in functie van het up to 

date houden van hetgeen ze vertellen tijdens de les.  Kaat gaat naast de gebruikelijke kranten en 132

nieuwsmedia als VRT, De Morgen en De Standaard ook op zoek naar onconventionele media zoals 

Dewereldmorgen, MO-magazine en Apache.  133

 

Met  betrekking  tot  de  link  tussen  verleden  en  heden  en  de  maatschappelijke  debatten  die  in  de 

inleiding geschetst worden, sluit ik de interviews met een drieledige vraag. Ten eerste: in hoeverre is 

België nog schuldig voor de wantoestanden die in koloniaal Congo gebeurd zijn en is een moreel 

oordeel daarover wenselijk? Heeft België als land vandaag nog enige verantwoordelijkheid in Congo? 

 Interview door Yolan Devriendt met Kaat.131
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Wat vinden ze zelf van het groot aantal landsmarks in onze publieke ruimte? Wat de schuld en het 

moreel oordeel betreft, zijn de vier leerkrachten dezelfde mening beschoren. Zowel Tom, Jonas, Kaat 

en Tine stellen dat België als land tot op vandaag niet meer verantwoordelijk is voor de wantoestanden 

die in Congo plaatsgevonden hebben en dat er dus weinig tot geen sprake meer is van ‘schuld’. Wel 

halen ze alle vier aan dat het tot op vandaag nog steeds mogelijk is om een moreel oordeel te vellen 

over wat er toen gebeurde. Zo stelt Jonas bijvoorbeeld dat “vroeger voorbij is” en we daar geen schuld 

meer aan hebben. Het koloniaal verleden van België staat op dat vlak even ver van hem als de feiten 

die  Amerikanen  aan  het  begin  van  deze  eeuw in  Irak  pleegden.  Daarnaast  verklaart  hij  nog  dat 

‘verantwoordelijk’ niet meteen het juiste begrip is in het hele koloniale debacle. Jonas praat over het 

feit dat mensen zich meer bewust zouden mogen zijn van het feit dat bijvoorbeeld in Congo nog steeds 

te geest van het neokolonialisme heerst. Hij pleit voor meer actie en bewustmaking over het feit dat tot 

op vandaag grote multinationals Congo nog steeds gebruiken voor eigen gewin. Dit doen ze volgens 

hem vaak zonder stil te staan bij de nadelen voor het land zelf.134

Naast Jonas vinden ook Tom en Kaat dat een moreel oordeel over het verleden wenselijk en soms zelfs 

aangewezen is. Hij stelt dat geschiedenis er is om uit te leren, episodes als de kolonisatie moeten 

volgens  hem vandaag de  dag algemeen veroordeeld  worden zodat  ze  nooit  meer  voorkomen.  Hij 

maakt  de  analogie  tussen  IS-strijders,  collaborateurs  na  Wereldoorlog  II  en  mensen  die  nauw 

betrokken waren met het Belgisch koloniaal project. Je moet hun gedrag kunnen veroordelen en een 

bijpassende sanctie kunnen opleggen. Tom is net als Jonas van mening dat we op vandaag geen schuld 

meer hebben aan wat er ten tijde van de kolonisatie gebeurd is. Hij vindt echter ook dat België tot op 

vandaag  enige  verantwoordelijkheid  heeft  wat  Congo  betreft  en  stelt  dat  ze  Congo  dienen  te 

ondersteunen met zaken als troepen, financiële injecties en ondersteuning in het onderwijs.135

Zowel de leerkrachten als de leerlingen krijgen de vraag hoe zij staan tegenover het groot aantal koloniale 

landmarks in ons straatbeeld vandaag. Net als bij de vorige vraag over schuld en verantwoordelijkheid, 

liggen hun antwoorden grotendeels in dezelfde lijn. Anders dan haar drie collega’s stelt Kaat wel dat ze 

eerder opteert voor het verwijderen van die landmarks. Ze verklaart dat ze zich heel goed kan inbeelden dat 

sommige mensen aanstoot nemen aan verschillende standbeelden en ze liever uit het straatbeeld verwijderd 
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zouden zien.  Verder trekken Jonas, Tine en Tom aan hetzelfde zeel. Zo stelt Tom dat standbeelden in het 136

straatbeeld mogen blijven mits een betere contextualisering. Hij haalt aan dat alle koloniale landmarks 

moeten gezien worden binnen een bepaalde tijdsgeest en dat het feit dat ze er staan ook een les is. Tom ziet 

de landmarks als katalysator voor een meer uitgebreid en kritisch maatschappelijk debat met betrekking tot 

het koloniale verleden van België.  Ook Tine pleit voor meer contextualisering, ook zij snapt waarom 137

sommige mensen aanstoot nemen aan bepaalde standbeelden, maar zegt net als Tom dat ze het product zijn 

van een tijdsgeest. Tijdens haar lessen haalt ze steevast de debatten rond landmarks aan, onder meer door 

haar leerlingen te confronteren met verschillende opiniestukken. Hiermee wil ze duidelijk maken dat de 

meningen binnen het  maatschappelijke  debat  divers  zijn  en  de  leerlingen aanmoedigen om hun eigen 

onderbouwde meningen te vormen. In haar klassen zijn die meningen verdeeld en dat vindt ze positief, ze 

tracht het debat aan te moedigen door iedereen de kans te geven om uit te komen voor zijn of haar eigen 

standpunt.  Jonas haalt een belangrijk punt aan en zegt dat zijn eerste doel vooral is om geen mening te 138

hebben, zijn leerlingen zijn daar ook niet toe verplicht maar moeten wel de complexiteit van bepaalde 

problemen en gebeurtenissen kunnen erkennen.  Hij werpt het volgende op: 139

Tijdens mijn eerste jaar werd ik kwaad als er iemand racistische klap verkocht. Ik kon daar zelf niet tegen. 

Ondertussen doe ik dat niet meer, ik ga gewoon in debat. Ik voel mij daar beter bij want daar komen minder 

emoties bij kijken. Als je standpunt neemt als leerkracht raken ze je op je emotie en dat is het laatste dat ik 

wil. Die gasten hebben geen boodschap aan mijn emoties. Wat interesseert hen dat, waar ik op stem, of wat 

mijn politieke overtuiging is? Ik zie mezelf eerder als moderator, als diegene die de vragen stelt.“Oké het is je 

mening, maar waarom?” Ik ga altijd de vragen stellen. Ik wil mijn leerlingen vanuit mijn positie als moderator 

kritisch leren kijken naar de wereld om hen heen.140

Wat de standbeelden betreft, pleit ook hij voor duiding. In de lijn van wat Tom stelt, verklaart ook Jonas dat 

de landmarks een product van een bepaalde tijdsgeest zijn en ze bijgevolg in context moeten geplaatst 

worden. Ze verwijderen is volgens hem alleszins geen optie, hij vindt het een goeie zaak dat ze er nog 

staan.  Net  als  Tom  stelt  Jonas  namelijk  dat  landmarks  en  de  frictie  die  ze  met  zich  meebrengen 
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aanknopingspunten zijn voor het  voeren van het  maatschappelijke debat.  Dat debat moet volgens hem 

blijven gevoerd worden in functie van het bewerkstelligen van een meer kritische blik ten opzichte van 

onze eigen koloniale geschiedenis.141

Ter conclusie enkele belangrijke punten: dat de leerkrachten in het katholieke onderwijs een grote vrijheid 

hebben wat de invulling van hun lessen betreft blijkt hier te kloppen. Zowel de manier als de intensiteit 

waarop het onderwerp aan bod komt verschilt van leerkracht tot leerkracht. Zo geeft Kaat bijvoorbeeld 

duidelijk aan dat ze minder te vinden is voor groepswerken, daarom houdt ze die tijdens haar lessen ook 

beperkt. Na deze analyse werp ik op dat de beliefs van de vier leerkrachten in dit onderzoek er wel degelijk 

toe doen wanneer het over de les zelf gaat en dat verschillende overtuigingen in combinatie met een grote 

vrijheid hier resulteren in vier keer een andere invulling van de geschiedenisles. Wat de vier leerkrachten 

wel gemeenschappelijk hebben, is de narratieve vorm van hetgeen in de les verteld wordt en een grote 

interesse voor geschiedenis als discipline. 

B. Leerlingen 

I. Inleiding 

Het referentiekader dat gebruikt wordt om de gegevens van de geïnterviewde studenten mee te analyseren, 

werd reeds aangehaald onder het hoofdstuk ‘Methodologie’. Voor alle volledigheid wordt het, vooraleer 

met de eigenlijke analyse aan te vangen, nog kort even samengevat. Het bestaat grosso modo uit drie delen: 

de copier stance, de borrower stance en de criterialist stance. De copier stance houdt in dat een student 

denkt dat de mogelijkheid bestaat om een exacte fotokopie van het verleden te creëren. Studenten die onder 

de borrower stance vallen gebruiken selectief enkele aspecten van het verleden die nuttig kunnen zijn voor 

het beantwoorden van hun concrete vragen. Wat ze wel doen, is de elementen die zich niet lenen tot het 

beantwoorden van hun vragen achterwege laten. Studenten onder de criterialist stance reconstrueren het 

verleden aan de hand van kritische vragen en zelfstandig gebruik van een veelvoud aan bronnen.142

Naast dit referentiekader neemt mijn analyse van deze interviews nog een factor mee in de vergelijking.  

Ook hier wordt ‘interesse’ gezien als een belangrijke factor is  in het proces van beeldvorming van en 

reflectie over een bepaald onderwerp dat in de geschiedenislessen naar voor wordt gebracht. Op vlak van 
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de leerling speelt de interessefactor een grote rol. Die wordt op drie niveaus onderzocht: Ten eerste stel ik 

leerlingen de vraag wat hun affiniteit is met het vak geschiedenis en in hoeverre ze er enige interesse voor 

hebben. Ten tweede vraag ik, meer in detail, in hoeverre leerlingen het belangrijk vinden om les te krijgen 

over het koloniale verleden van België en in hoeverre het hen interesseert. Ten derde maak ik de brug 

tussen de leerling en de leerkracht door te vragen naar de manier waarop leerlingen hun geschiedenisles 

ervaren. Dit heeft betrekking op zowel de info die in de les aan bod komt als op de manier waarop de 

leerkracht in kwestie zijn of haar les geeft. Met deze vragen pols ik naar drie verschillende zaken: Ik pols 

naar  de mate waarin de interessefactor  een aandeel  heeft  in  hun beleving van geschiedenis  en in hun 

beeldvorming over België en haar kolonie. Als laatste pols ik ook naar de mate waarin het enthousiaste 

betoog van een leerkracht een meer kritische beeldvorming en beleving van geschiedenis in de hand kan 

werken.143

Ongeacht  de leerkracht  schommelen alle  leerlingen ergens tussen borrower en criterialist  stance.  Alle 

leerlingen  hebben  in  bepaalde  gradaties  aandacht  voor  de  mate  waarin  geschiedenis  uit  verschillende 

perspectieven bestaat. De grootste oorzaak daarvan is terug te traceren naar het vorige hoofdstuk, waarin de 

interviews met de leerkrachten geanalyseerd worden. Alle leerkrachten besteden in hun lessen een zekere 

aandacht aan de historische onderzoeksmethode, de verschillende perspectieven waaruit geschiedenis kan 

bestaan en een correcte historische kritiek.  In nagenoeg alle lessen komen er verschillende bronnen aan 144

bod die uitvoerig besproken en bekritiseerd worden. Daarnaast moeten de leerlingen van zowel Tom en 

Jonas als die van Kaat en Tine zélf historisch onderzoek verrichten aan de hand van bronnenonderzoek en 

het kritisch interpreteren van opiniestukken, artikels en bronnen. Onder de leerlingen van zowel Jonas als 

Tom vermelden enkelen zelfs expliciet de eigenaardigheid van het feit dat het discours aangaande België en 

haar kolonie door België gedomineerd wordt. Nagenoeg alle leerlingen stellen zichzelf in een bepaalde 

mate dus kritische vragen in hun omgang met geschiedenis, de één wat meer dan de andere.  Onder dit 145

hoofdstuk worden de antwoorden van de leerlingen geanalyseerd per leerkracht om beter zicht te krijgen op 

eventuele discrepanties of correlaties. 
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II. Leerlingen van Jonas 

De  door  mij  geïnterviewde  leerlingen  van  Jonas  zijn  alle  vier  enorm  geïnteresseerd  in  het  vak 

geschiedenis.  Zo weidt Celine bijvoorbeeld uit over het seminarie burgerschap dat Jonas ook aanhaalde 146

waarin Congo ook een mogelijk onderwerp was. In dat seminarie kwam het onderwerp van de koloniale 

landmarks naar voren. Ze poneert dat het schrijnend is dat leerlingen pas op die leeftijd geïnformeerd 

worden over de periode van België en haar kolonie.  Ook Joppe is van die mening en stelt daarnaast dat 147

het  schandalig  is  dat  koloniale  geschiedenis  in  het  lager  onderwijs  maar  oppervlakkig  aan  bod komt. 

Daarnaast vind hij het niet kunnen dat de gruwelijkheden die de kolonisatie met zich meebracht in het lager 

onderwijs enorm verbloemd worden.  Net als haar leerkracht pleit Celine op haar beurt niet voor het 148

verwijderen  van  koloniale  landmarks  maar  voor  het  kaderen  van  die  landschapselementen  binnen  de 

tijdsgeest van het moment en voor een betere contextualisering. Daarnaast stelt ze dat, ondanks het feit dat 

ze  de  lessen  over  Congo  enorm  interessant  vindt,  ze  graag  in  een  bredere  zin  les  zou  krijgen  over 

kolonisatie.  Wat het onderwerp van Congo en de kolonisatie betreft zijn de leerlingen het er ook sluitend 149

over eens, Congo is een onderwerp dat niet uit de geschiedenislessen kan ontbreken. Zo stelt Sam tijdens 

het interview dat Congo hem interesseert als zijnde een deel van de Belgische geschiedenis en door het feit 

dat zijn ouders een appartement hebben dicht bij het standbeeld van Leopold II in Oostende. Het beeld 

sprak voor hem steeds tot de verbeelding. Hij stelt dat hij stomverbaasd was wanneer hij hoorde welke 

gruwelen er zich allemaal onder Leopold II in Congo hadden afgespeeld.  Als laatste werpt Silke op dat 150

geschiedenis belangrijk is in functie van het kunnen leren uit fouten die in het verleden gemaakt werden en 

dat de casus van Congo zich leent tot het leggen van linken met andere casussen van kolonialisme.  151

Een tweede vraag peilt naar het relaas dat de leerlingen te horen krijgen tijdens de geschiedenislessen. 

Hoewel de antwoorden hier wat meer uit elkaar liggen volgen alle leerlingen wel eenzelfde lineair narratief. 

Zo vertellen de vier leerlingen van Jonas over Stanley, de Engelse ontdekkingsreiziger die in opdracht van 

koning  Leopold  II  de  monding  van  de  Congostroom afvoer  en  Leopoldstad  stichtte.  Verder  passeren 
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sleutelelementen  als  de  rubberhandel  en  het  alom  bekende  beeld  van  de  afgehakte  handen  en  de 

missionering van Congo in de vier interviews de revue. Hier is het interessant om op te merken dat, van de 

vier interviews, drie leerlingen spontaan de brug maken tussen de kolonisatie van Congo en gebeurtenissen 

of elementen uit de actualiteit.  Zo haalt Celine aan dat de kolonisatie een van de oorzaken is waarom er 152

tot op vandaag in Congo een instabiel regime aan de macht is.  Sam haalt daarnaast aan dat grote delen 153

van de rijkdom die in Congo vergaard werd moesten dienen voor het oprichten van enkele grote landmarks 

die  op  vandaag  nog  steeds  in  het  straatbeeld  aanwezig  zijn.  Als  voorbeelden  haalt  hij  de  Onze-lieve 

vrouwenkerk en de basiliek van Koekelberg aan.  Net als aan de leerkrachten, stel  ik hun leerlingen 154

enkele vragen met betrekking tot schuld en verantwoordelijkheid: 

is het wenselijk om een moreel oordeel te vellen over het verleden? Hebben we in België op vandaag nog 

schuld voor wat er toen gebeurd is? Zou de oplossing in het verlenen van reparaties kunnen liggen of zien 

jullie die eerder elders? 

Wat de mate van verantwoordelijkheid betreft, antwoorden de vier leerlingen eenduidig en conform aan wat 

Jonas verklaarde: op vandaag treft België geen schuld meer voor de gruwel die de kolonisatie met zich 

meebracht. Wél hebben de Belgen nog een zekere verantwoordelijk naar Congo toe. Geen enkele leerling 

ziet het betalen van reparaties als een structurele langetermijnoplossing die een komaf kan maken aan de 

armoede en het instabiele regime dat vandaag in Congo heerst.  Celine haalt aan wat Jonas al eerder 155

vertelde, dat de ouderejaars van haar school om de twee jaar naar Congo gaan om er vrijwilligerswerk te 

doen in een Salesiaanse organisatie. Daarnaast helpt haar school mee kippenkwekerijen op te zetten in 

Lubumbashi, het geld daarvoor komt uit de opbrengst van een aantal solidariteitsacties. Die acties worden 

doorheen het jaar op school georganiseerd. Het doel van het vrijwilligerswerk en de verschillende acties is 

het  opkrikken  van  de  Congolese  levensstandaard.  Dit  onderschrijft  wat  in  deze  scriptie  al  eerder 156

aangehaald werd. Niet alleen de keuzes van de leerkracht aangaande lesmaterie en lespraktijk, maar ook de 

keuzes die een school maakt in de invulling van hun curriculum zijn vaak doorslaggevend voor de manier 

waarop leerlingen een bepaald onderwerp beleven en er een beeld van vormen. Wat Celine opwerpt, wordt 
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door Joppe beaamd, hij stelt dat geld geen oplossing is wanneer een corrupte regering aan de macht is.  157

Sam maakt de vergelijking tussen Leopold II en Hitler en vermeldt daarbij dat beiden massamoordenaars 

waren. Hij stelt dat Duitsland vandaag ook niet meer schuldig is aan de gruwelen van Wereldoorlog II.  158

Door de manier waarop Sam zijn verhaal vertelt en de nadruk te leggen op Leopold II en Hitler als zijnde 

‘grote slechteriken’ onderschrijft  hij  impliciet  de sectie van het leerplan dat een narratieve lesstructuur 

voorschrijft dat opgehangen wordt aan enkele belangrijke helden en schurken.  159

Vooraleer dieper in te gaan op hoe de leerlingen van Jonas hun geschiedenislessen ervaren herneem ik even 

Jonas’ vorige quote: 

 Als jij als leerkracht een uur kan vertellen voor een klas die met open mond luistert, waarom niet? Als je ze 

zo kan boeien, die gasten vinden dat de max. Je kan ze evengoed een eigen onderzoek laten voeren of met 

elkaar in debat laten gaan, je moet vooral iets doen waar beiden zich goed bij voelen. Ik denk dat de beste 

motor nog altijd welbevinden is.  160

Hij stelt ten eerste dat hij tijdens zijn lessen probeert te variëren tussen zaken als een debat, een groepswerk 

en een klassieke les waarin hij gewoon vertelt over bepaalde onderwerpen. Ten tweede stelt hij dat hij 

telkens probeert een lesaanpak te hanteren waarin zowel hij als zijn leerlingen zich goed voelen.  Dat 161

resulteert volgens mij in de overwegend positieve antwoorden van de vier leerlingen wanneer hen gevraagd 

wordt hoe ze hun lessen ervaren.  Zijn leerlingen vertellen alle vier enthousiast over de lessen van Jonas. 162

Hij geeft les met oog voor details en nuances en brengt verschillende visies aan bod, zijn les is geen strikt 

lineair narratief. Zo getuigt Celine dat Jonas in zijn lessen ook genoeg ruimte laat voor debat en dat hij 

kritisch nadenken stimuleert door zijn studenten vaak om hun eigen mening te vragen.  Het feit dat Jonas’ 163

lessen veel variatie kennen wordt enorm positief onderschreven door Joppe. Hij vertelt dat de lesaanpak 

 Interview door Yolan Devriendt met Joppe.157

 Interview door Yolan Devriendt met Sam. 158

 Vlaamse overheid, “Leerplan secundair onderwijs,” 22-25.159

 Interview door Yolan Devriendt met Jonas. 160

 Interview door Yolan Devriendt met Jonas.161

 Bijlage vier: verwerkte vragen leerlingen. 162

 Interview door Yolan Devriendt met Celine. 163

!  56



hem enthousiasmeert en dat de variatie tussen groepswerk, klassieke les en debat een meerwaarde is en 

leerlingen zelf meer kritisch doet nadenken. Aansluitend haalt hij aan dat er in het hele kolonisatiedebacle 

geen ‘juist’ of ‘fout’ perspectief  is, maar dat je bij historisch onderzoek altijd naar nuances op zoek dient te 

gaan aan de hand van verschillende bronnen, die Jonas ook gebruikt in zijn lessen.  Niet alleen Joppe, 164

maar ook de andere drie leerlingen laten blijken dat ze aandacht hebben voor verschillende perspectieven 

van waaruit geschiedenis kan geanalyseerd worden. Daarnaast onderschrijven ze alle vier het belang van 

een goede bronnenkritiek bij het voeren van historisch onderzoek.165

Een  laatste  paar  vragen  was  vooral  gerelateerd  aan  de  mening  van  de  leerlingen  aangaande  de  vele 

koloniale  landmarks  die  tot  op  vandaag  in  ons  straatbeeld  te  vinden  zijn  en  aan  in  hoeverre  hun 

geschiedenislessen meer inzicht verschaffen over zaken als globalisering en racisme vroeger en nu. Het 

voorbeeld van een landmark dat bij bijna elke leerkracht tijdens de lessen wordt aangehaald is dat van het 

standbeeld ‘De Drie Gapers’ dat in de inleiding reeds aan bod kwam. Daarnaast beantwoordden ze de vraag 

in hoeverre hun geschiedenislessen hun meer inzicht verschaften in concepten als racisme en globalisering 

de dag van vandaag aan de hand van een specifieke casus. De casus omvat een dame van middelbare 

leeftijd die enkele racistische opmerkingen verkondigt  in het  midden van een supermarkt.  Ik vraag de 

leerlingen hoe zij met die concrete situatie zouden omgaan en wat hun mening is met betrekking tot de 

inhoud van de uitspraken.  166

Wat Joppe betreft verdient een man als Leopold II geen standbeeld meer vandaag, al kan hij wel begrip 

opbrengen voor de omstandigheden waarin bepaalde standbeelden geplaatst werden. Afsluitend stelt hij dat 

hijzelf  van  mening  is  dat  zijn  geschiedenislessen  hem meer  inzicht  verlenen  over  zaken  als  racisme, 

discriminatie en globalisering. Hij vindt het belangrijk om te leren kijken door de ogen van andere mensen, 

binnen zowel de huidige tijdsgeest als binnen een vroegere.  Silke is zich door de lessen van Jonas bewust 167

dat de verschillende koloniale landmarks een katalysator kunnen zijn voor het maatschappelijke debat en is 

in die optiek voorstander van ze in het straatbeeld te laten staan. Echter alleen mits bijhorende bordjes die 

de nodige duiding verschaffen. Wat de anekdote betreft, is Silke van mening dat oude mensen vaak een 

controversiële en soms conservatieve visie hebben wat betreft onderwerpen als globalisering en racisme.  168
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Silke deelt die mening met Sam die ook aanhaalt dat er een generatiekloof is tussen hem en zijn ouders, en 

tussen hij  en  zijn  grootouders.  Celine  vangt  aan door  te  stellen  dat  zij  in  die  concrete  situatie  zou 169

twijfelen om de dame terecht te wijzen en merkt zelf op, net als Sam, dat er een reeële generatiekloof 

aanwezig is wat betreft de omgang met een groeiende diversiteit. Ze kadert het conservatieve gedrag van de 

oudere vrouw binnen die generatiekloof en voor een stuk als onwetendheid, zo zegt ze dat haar ouders 

bijvoorbeeld ook minder afweten van geschiedenis dan zijzelf.  170

III. Leerlingen van Tom 

Van  de  leerlingen  van  Tom  die  aan  het  interview  deelnamen,  zijn  er  drie  met  interesse  in  het  vak 

geschiedenis en in het onderwerp van België en haar Congolese kolonie. De vierde en laatste leerling vindt 

Congo wel interessant aangezien zowel zijn vader als zijn grootvader er gewoond hebben en vaak verhalen 

over hun tijd daar vertellen.  Dit  contrast  leent zich tot  het trekken van enkele conclusies voor deze 171

steekproef: interesse is niet enkel een belangrijke factor op het niveau van leerkrachten, maar ook van 

leerlingen. Een geïnteresseerde leerling onthoudt meer uit de geschiedenislessen en het beeld dat hij zich 

vormt met  betrekking tot  de  onderwerpen die  hij  of  zij  voorgeschoteld  krijgt,  zal  waarschijnlijk  meer 

genuanceerd zijn. Robbe, Lara en Simon vinden alledrie dat het onderwerp van België en haar Congolese 

kolonie  onmisbaar  is  in  de  geschiedenislessen.  Hun  mening  is  dat  het  onderwerp  thuishoort  in  het 

curriculum door zijn band met België, als deel van ‘onze geschiedenis’.  172

Bij Tom, net als bij Jonas, volgt het relaas dat de leerlingen navertellen een eerder lineair narratief en 

komen enkele vaste elementen aan bod. De elementen die bij hen aan bod komen, verschillen echter door 

twee  redenen  van  wat  de  leerlingen  van  Jonas  vertellen.  Ten  eerste  geeft  Jonas  les  aan  een  vijfde 

middelbaar en Tom aan een zesde: in het vijfde middelbaar wordt bij hen meer de focus gelegd op alles van 

de kolonisatie tot omstreeks 1908, in het zesde wordt dat kort herhaald en wordt de periode van 1908 tot de 

onafhankelijkheid in 1960 ook behandeld (althans bij Tom). Daarnaast heeft elke geschiedenisleerkracht er 

ook zijn eigen cursus en kleedt elk zijn geschiedenisles anders in.  Nagenoeg elke leerling haalt zaken als 173
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slavenarbeid, rubberextractie en de bijhorende quota en afgehakte handen aan. Ze vertellen allen over het 

breukmoment in 1908, wanneer de Belgische staat Congo onder internationale druk uit handen nam van 

Leopold  II  en  over  de  evolués,  die  buiten  Congo gingen studeren.  Het  verhaal  van  Bart,  de  minst 174

geïnteresseerde leerling van de vier stopt hier. Robbe gaat echter verder over de bestemming van het geld 

dat België in Congo verdiend heeft en geeft verschillende bouwprojecten zoals de Basiliek van Koekelberg 

aan als voorbeeld. Daarnaast vertelt hij over een dynamiek die één van de oorzaken van een hang naar 

dekolonisatie was: de Congolezen die meevochten in de wereldoorlogen zagen dat er een leven was buiten 

de  slavernij  en  kolonisatie  en  voelden een  steeds  sterker  wordende drang naar  onafhankelijkheid.  Als 

laatste is het interessant om op te merken dat Robbe aanhaalt dat het interessant is om vanuit Congo de 

brug te  maken naar  andere casussen van kolonialisme en de analyse van structurele problemen in die 

regio’s tot vandaag.  Het maken van die vergelijking haalt Tom namelijk expliciet aan wanneer hij over 175

zijn lespraktijk praat.  Afsluitend is het bij deze vraag interessant om aan te halen dat zowel Bart als Lara 176

ook vertellen over de chaos in de overgang van dekolonisatie naar de Koude Oorlog.177

Wat schuld en verantwoordelijkheid betreft zijn de leerlingen het er net als die van Jonas sluitend over 

eens: België treft vandaag geen schuld meer voor de excessen die zich in de koloniale periode hebben 

voorgedaan, maar heeft wél nog enige verantwoordelijkheid. Ook deze vier leerlingen keuren reparaties af 

en pleiten net als de leerlingen van Jonas voor meer structurele oplossingen op lange termijn. Lara stelt 

bijvoorbeeld  de  hedendaagse  instabiliteit  in  vraag en  pleit  voor  oplossingen als  het  opkrikken van de 

scholingsgraad  en meehelpen met het creëren van meer economische stabiliteit.  Dat vindt ook Simon die 178

meer algemeen pleit  voor meer hulpverlening waar nodig, beter onderwijs en een goed georganiseerde 

ziekenzorg.  Bart, de leerling die aangeeft geen interesse te hebben in geschiedenis als discipline stelt dat 179

Congo “wel hulp kan vragen om een beter leven te leiden.”  Zijn desinteresse leidt tot minder nuance en 180

een minder kritische bliek ten opzichte van actuele problematieken. 
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Wat de beleving van de lessen betreft, halen alle leerlingen aan dat Tom zijn lessen meer zijn dan het 

klassieke lesgeven en aansluitend noteren, al vertelt Tom wel meer dan Jonas. Hij gebruikt tevens zijn 

handboek slechts als illustratie van bepaalde verhalen in de les. Al zijn leerlingen zijn enorm positief over 

de lessen zelf en geven aan dat hij naast de lessen en zijn cursus vaak gebruikmaakt van audiovisueel 

materiaal Naast zijn klassieke lessen passeren verschillende groepswerken de revue, daarnaast gaat Tom op 

vraag van zijn leerlingen op bepaalde onderwerpen meer in detail in en laat hij steeds ruimte voor debat en 

eigen  mening.  Zo  halen  zowel  Robbe,  Bart  als  Lara  het  groepswerk  aan.  Robbe  vertelt  dat  de 181

groepswerken  volgens  hem  goed  omkaderd  worden,  Tom  brengt  eerst  een  begrippenkader  en  enkele 

structuren naar voren zodat ze de tools hebben om bepaalde onderzoeksvragen te lijf te gaan.  Dat niet 182

iedereen  dezelfde  mening  heeft  werpt  Simon  op,  hij  haalt  de  rechts-conservatieve  mening  van  een 

klasgenoot  aan die  stelde dat  Congo “maar  meer  op hun strepen had moeten staan.”  Alle  door  mij 183

geïnterviewde leerlingen hebben aandacht voor de meerdere perspectieven waaruit geschiedenis bestaat en 

stellen, wars van enige interesse, dat onderwerpen als België en haar kolonie geen verhaal van juiste of 

foute perspectieven is.  Ze hebben allen in verschillende mate oog voor details en nuance waardoor ze 

allemaal tussen de borrower en de criterialist stance van Havekes’ typologie vallen.184

Wat de landmarks betreft zijn de meningen van de leerlingen van Jonas over het algemeen vrij kritisch en 

genuanceerd. Zo is Lara van mening dat beelden als dat van Leopold veel meer moeten gecontextualiseerd 

worden en dat er meer aandacht voor het Congolese perspectief van de kolonisatie zou moeten komen, ook 

in de publieke ruimte.  Ook Robbe zou de verschillende straten en beelden meer duiden aan de hand van 185

bordjes, maar bordjes die in het oog springen. Op die manier lopen de mensen er niet zomaar voorbij. Hij 

wil een kritische blik bij het grote publiek aanvuren.  Bart pleit op zijn beurt voor het verwijderen van het 186

‘bedankingsbordje’  aan  de  voet  van  de  Congolezen  van  ‘De  Drie  Gapers’  en  voor  een  adequate 
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contextualisering.  In  het  verlengde  daarvan  zou  Robbe  het  bordje  aan  de  voet  van  de  Congolezen 187

verwijderen,  maar  het  standbeeld wel  laten staan.  Hij  is  van mening dat  Leopold wél  nog steeds  een 

belangrijk persoon was voor de Belgische staat.188

Ook  de  leerlingen  van  Tom  worden  tijdens  de  interviews  met  de  case  van  hedendaags  racisme 

geconfronteerd en ook zij geven te kennen een soort generatiekloof te ervaren. Zo zegt Lara dat ze zichzelf 

minder racistisch acht dan vorige generaties en dat ze zelf vindt dat ouderen vaak veel minder open-minded 

zijn, mede door een opvoeding binnen een andere tijdsgeest en door het feit dat oudere mensen simpelweg 

minder het eigen land verlieten.  Ook Robbe beaamt dat ouderen minder open-minded zijn en dat hij zelf 189

meer kritisch is ten opzichte van de wereld om zich heen dan pakweg zijn grootouders, deels door zijn 

lessen geschiedenis. De oorzaak van dat gebrek aan openmindedness ligt volgens hem in het feit dat ze 

minder opgegroeid zijn in multiculturaliteit. Hij haalt om af te sluiten aan dat geschiedenislessen vroeger 

veel meer gegeven werden in functie van het verheerlijken van de Belgische staat ten opzichte van andere 

landen. In de optiek van die lessen waren de omliggende landen, en zeker de kolonies, inferieur aan het 

Belgische moederland.  Dat wordt beaamd door Simon.  Bart is een eerder rechts-conservatieve mening 190 191

beschoren en stelt dat hij de oudere vrouw ergens wel snapt en zelf ook enigszins problemen heeft met het 

groeiende aantal vreemdelingen in België, en voor hem specifiek in Gent.  192

IV. Leerlingen van Tine 

Net als bij de vorige leerlingen is bij de leerlingen van Tine wel een algemene interesse in geschiedenis 

aanwezig, zij het in verschillende gradaties. Zo geven Lore en Evelien aan dat het echt afhankelijk is van 

welke onderwerpen aan bod komen. Ook hier vinden alle leerlingen het uitermate belangrijke om les te 

krijgen  over  Congo,  hier  liggen de  beweegredenen echter  iets  meer  uiteen.  Zo vinden Tim,  Sarah  en 

Evelien  het  belangrijk  als  deel  van  de  geschiedenis  van  hun  land.  Tim stelt  net  als  enkele  andere 193
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leerlingen dat hij verbaasd was toen hij hoorde welke excessen er hadden plaatsgevonden onder zowel het 

bewind van Leopold II als dat van de Belgische staat.  De redenen waarom Lore Congo interessant vindt 194

om les over te krijgen zijn dubbel: ten eerste, net als haar medeleerlingen, als deel van de geschiedenis van 

België. Daarnaast heeft Lore roots in Congo, ze geeft aan dat dit het voor haar nog interessanter maakt om 

les over te krijgen.  195

Het verhaal dat de leerlingen uit de les onthouden hebben, loopt ook hier redelijk gelijk. De leerlingen 

kregen les over het beeld dat in het westen heerste over de Afrikaanse landen ten tijde van de koloniale 

wedloop.  Evelien vertelt  dat  in  de  les  concepten als  paternalisme en eurocentrisme aan bod kwamen. 

Daarnaast werpt ze op dat er aan het begin van de 20e eeuw een stroom van internationale kritiek op gang 

kwam die uiteindelijk de overdracht van Congo in de handen van de Belgische staat bewerkstelligde.  Ze 196

halen de rubberextractie en het bekende beeld van de afgehakte handen aan.  Dat de kennis over de 197

materie niet voor alle leerlingen even vanzelfsprekend is bewijst Laura, die aanhaalt dat ze op het moment 

van het interview weinig over het onderwerp kan vertellen. De reden daartoe is omdat ze haar les op dat 

moment nog niet herhaald had.  Evelien weet nog te vertellen dat Congo in 1960 onafhankelijk werd en 198

vindt dat België langer had moeten blijven, Congo was volgens haar nog niet klaar voor autonomie omdat 

het  land op vandaag nog steeds niet  stabiel  is.  Tim haalt  kort  even de internationale kritiek op het 199

koloniale project  van België aan.  Het  meest  uitgebreide verhaal  komt van Sarah,  die de Brusseltrip 200

aanhaalt en vertelt over de verschillende bouwprojecten van Leopold II, die in zijn tijd door veel mensen 

als held bekeken werd. Ze heeft het over het breukmoment van 1908 waarin Congo naar de Belgische staat 

ging. Ook zij vermeldt de évolués die de kans kregen om buiten Congo een opleiding te genieten als één 

van de factoren die leidden tot de onafhankelijkheid. Wat de onafhankelijkheid betreft, herinnert ze zich de 
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speech van Lumumba waarin hij kritiek uitte op koning Boudewijn en het Belgische bewind in koloniaal 

Congo.201

Wat schuld en verantwoordelijkheid betreft, liggen de meningen van deze vier leerlingen min of meer op 

dezelfde lijn. Enkel Sarah wijkt enigszins af van de drie anderen. Ze getuigt dat Congo volgens haar een 

zwarte pagina was in de Belgische geschiedenis,  maar dat  je  die  pagina wel  enigszins achter  je  moet 

kunnen laten. Congo is volgens haar meer gebaat met humanitaire hulp dan met reparaties, maar heeft daar 

niet meer recht op dan eender welk ander land.  Evelien haalt op haar beurt aan dat België naar haar 202

mening Congo in de steek gelaten heeft en dat daar nu een instabiel regime aan de macht is, ten eerste pleit 

ze voor een symbolische actie in de trant van een ‘herdenkingsdag’. Ten tweede vraagt ze zich af of aan dat 

regime  überhaupt  iets  kan  veranderen  maar  stelt  wel  dat  humanitaire  hulp  op  vlak  van  onderwijs  en 

ziekenzorg meer valabel kan zijn dan het betalen van reparaties.  Van de vier leerlingen zijn Lore en Tim 203

het meest genuanceerd: Tim pleit voor humanitaire hulp en een betere ondersteuning van Congo op vlak 

van onderwijs. Via die weg hoopt hij dat Congo eindelijk komaf kan maken met het instabiele regime van 

Kabila. Hij acht België tot op vandaag deels schuldig voor de perikelen die er vandaag de dag plaatsvinden 

en stelt dan ook dat ze verantwoordelijk zijn om die hulp mee op poten te zetten.  Ook Lore pleit voor 204

humanitaire hulp en zegt dat België vandaag mee dient te helpen om Kabila van de troon te stoten. Congo 

is naar haar mening sterk genoeg om zichzelf uit het slop te trekken, maar heeft er niet de knowhow voor. 

Ontwikkelingshulp vindt ze geen sinecure, want niet alle Congolezen zien graag Belgen komen. Alhoewel 

ze aanhaalt dat veel oudere Congolezen de Belgen respecteerden voor de knowhow die ze importeerden 

zegt ze wel dat veel van hen tot op vandaag Leopold II als een monster beschouwen.  205

Alle leerlingen van Tine zijn enorm positief over haar manier van lesgeven, behalve Tim. Die stelt dat het 

voorgedrukte  bundeltje  met  volledig  verhaal  contraproductief  werkt  aangezien  je  niet  echt  meer  moet 

opletten tijdens de lessen. Hij haalt wel aan dat hij geschrokken was toen hij in Brussel geconfronteerd 

werd met de gebouwen die geconstrueerd werden met behulp van geld van de Belgische kolonie. Hij is van 
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mening dat meer mensen daarvan op de hoogte zouden mogen zijn.  Sarah is overwegend positiever over 206

de lessen van Tine en onderschrijft de effecten van de audiovisuele hulp die Tine bij haar lessen betrekt, in 

het bijzonder de samenvattende filmpjes die de meeste hoofdstukken afsluiten.  Evelien is op haar beurt 207

enorm positief over de Brusseluitstap tijdens dewelke Tine de huidige gebouwen en standbeelden aan de 

casus van België en haar kolonie linkt. Dat doet ze ook op ondervragingen, zo diende haar klas vragen op 

te lossen bij een artikel over Alexander De Croo die een conventie in Genève bijwoonde waarop Congo 

niet aanwezig was. Ook zij is te vinden voor de afwisseling van audiovisueel materiaal en een docerende 

lesaanpak.  Als laatste is ook Lore te vinden voor de lesaanpak van Tine. Ze wordt enorm enthousiast 208

door de hoge mate van interactie met de leerkracht. Tine laat veel ruimte voor debat en laat Lore vaak 

aanvullen als ze over bepaalde onderwerpen wat meer weet (via haar ouders). Afsluitend stelt Lore dat ze 

het belangrijk vindt dat Tine ook haar mening aanhaalt en met haar leerlingen actief participeert binnen een 

klasdebat.  Dit  echter  enkel  bij  het  vijfde  en  zesde  middelbaar  aangezien  die  leerlingen  volgens  haar 

kritischer zijn. Leerlingen die jonger zijn,, zien in haar ogen de leerkracht nog te veel als een gezagsfiguur 

en nemen sneller zaken die hij of zij vertelt voor waar aan.  Alle vier de leerlingen van Joke hebben 209

aandacht voor de vele perspectieven waaruit geschiedenis bestaat en zijn van mening dat je verschillende 

getuigenissen en verhalen moet samenleggen in functie van het verkrijgen van een zo waarheidsgetrouwe 

versie van de geschiedenis. Dit zorgt er ook hier voor dat alle leerlingen ergens op de lijn vallen tussen 

borrower en criterialist stance.  210

Ook de leerlingen van Tine beantwoordden enkele vragen aangaande de vele koloniale landmarks die tot 

op  vandaag  in  ons  straatbeeld  te  vinden  zijn.  Daarnaast  beantwoordden  ze  de  vraag  in  hoeverre  hun 

geschiedenislessen hun meer inzicht  verschaften in concepten als  racisme en globalisering de dag van 

vandaag  aan  de  hand  van  een  specifieke  casus.  Wat  de  beelden  betreft  is  Sarah  voorstander  van 211

verklarende  bordjes  bij  de  verschillende  standbeelden,  net  als  verschillende  van  de  geïnterviewde 

leerkrachten is ze echter geen voorstander van het verwijderen van beelden of straatnaambordjes. Ze kadert 
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het plaatsen van die landschapselementen binnen de toenmalige tijdsgeest.  Daarin wordt ze door Tim 212

bijgetreden die straten zoals de Leopold-II laan wel zou behouden om enigszins de goede zaken te eren die 

Leopold II verwezenlijkt heeft.  Ook Lore is dezelfde mening beschoren, Evelien haalt echter nog een 213

belangrijke nuance aan. Ze is voorstander van het behouden van de landmarks omdat ze volgens haar een 

katalysator zijn voor het opdrijven van het maatschappelijke debat aangaande België en haar koloniale 

verleden, hetgeen ze enorm positief acht.214

V. Leerlingen van Kaat 

Bij de leerlingen van Kaat dient voor aanvang van de eigenlijke analyse nogmaals aangehaald te worden 

dat in haar klas het onderwerp het minst aan bod kwam. Dat haalt Karel aan tijdens de eerste vraag van zijn 

interview. Hij stelt dat hij het jammer vindt dat het onderwerp maar in beperkte mate aan bod komt omdat 

Congo als deel van de Belgische geschiedenis wel belangrijk is.  De antwoorden van leerlingen op de 215

vraag  om  de  kennis  uit  hun  les  te  reconstrueren  zijn  bijgevolg  het  minst  gedetailleerd.  Van  de  vier 

leerlingen die deelnamen aan het interview vinden drie leerlingen geschiedenis een interessant vak, één 

niet. Cato bijvoorbeeld vindt Congo interessant omdat het deel van de Belgische geschiedenis is. Daarnaast 

vindt ze het schokkend om te weten te komen dat een klein land als België een enorm land als Congo als 

kolonie kon inlijven.  Dorien geeft te kennen dat ze geschiedenis interessant vindt als er onderwerpen 216

behandeld worden die in tijd niet veraf liggen.  Wat Julie betreft, is geschiedenis verre van interessant, ze 217

stelt het voor als een vak dat simpelweg van buiten dient geleerd te worden. Hoewel het onderwerp van 

België en haar kolonie haar weinig interesseert, stelt ze wel dat ze was geschrokken toen ze hoorde over de 

gruwelijkheden die plaatsvonden in koloniaal Congo. 218

Wat hun kennis betreft, werpen alle leerlingen een verhaal dat in dezelfde lijn ligt op, maar weten al bij al 

niet veel te vertellen. Het verhaal van de enorme rubberexploitatie komt bij alle leerlingen aan bod. Ze 
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vertellen ook allemaal over de rubberquota en de handen die werden afgehakt op het moment dat de quota 

niet gehaald werden.  Julie haalt daarbij aan dat België volgens haar tot op vandaag nog altijd een deel 219

van de gruwelen van toen ontkent.  Cato vertelt over de ontdekkingsreizen van Stanley en de évolués, 220

Congolezen die buiten Congo de kans kregen om te studeren. Afsluitend haalt ze na enkele extra vragen de 

dekolonisatie en de moord op Lumumba aan, maar kan hier niet echt over uitwijden.  Dorien haalt als 221

enige van de vier de internationale kritiek op het koloniale project van Leopold II aan en stelt dat die kritiek 

er  deels  kwam uit  winstbejag.  Landen  als  Engeland  hadden  volgens  haar  op  dat  moment  beseft  hoe 

winstgevend Congo kon zijn en wilden het koste wat kost uit de handen van Leopold II weghalen.222

Wat reparaties betreft, zijn de meningen eerder uiteenlopend en minder genuanceerd dan bij de andere drie 

leerkrachten. Hoewel de meningen vrij gelijklopend zijn en geen van de leerlingen pleit voor reparaties zijn 

de argumenten bij deze groep wat minder solide. Zo haalt Julie het volgende aan:223

Wij hebben er niets meer mee te maken, maar in het verleden hebben we daar wel veel schade aangericht. 

België zou meer mogen doen om Congo te helpen. Al ligt dat volgens mij wel gevoelig en zijn Belgen daar 

niet graag meer gezien.224

Cato ziet humanitaire hulp meer als oplossing, België mag meer de handen uit de mouwen steken, omdat 

we tot op vandaag nog steeds enige schuld hebben.  Daarin wordt ze bijgetreden door Dorien.  Karel 225 226

ziet reparaties niet als oplossing en stelt dat België in Congo enorme schade aangericht heeft en daar nog 

schuld  aan  heeft.  Anderzijds  is  de  gedane  schade  volgens  hem  verleden  tijd  en  pleit  hij  voor  een 
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constructieve blik naar de toekomst toe.  België zou volgens hem Congo moeten ondersteunen om een 

betere economie mee op poten te kunnen zetten.227

Wat de lessen betreft, zijn de meningen bij de leerlingen van Kaat eerder verdeeld. Zo vertelt Karel, die de 

lessen over Congo van een andere leerkracht dan Kaat kreeg (maar wel met de cursus van Kaat) dat hij zich 

niet  kon  vinden  in  de  manier  waarop  de  lessen  over  Congo  gegeven  werden.  Hij  pleit  voor  meer 

beeldmateriaal, aangezien dat volgens hem de lessen meer tastbaar en begrijpelijk maakt. Daarnaast miste 

hij in zijn eigen lessen een interactie met de leerkracht, hetgeen zijn interesse stelselmatig deed dalen. 

Naast  meer  beeldmateriaal  geeft  hij  ook  te  kennen dat  hij  meer  variatie  wil,  zeker  wanneer  het  over 

belangrijke onderwerpen als België en haar kolonie.  Ook Dorien vindt het jammer dat het onderwerp 228

slechts vrij oppervlakkig aan bod kwam maar is eerder positief over de lessen die zij kreeg. De lessen van 

Kaat zijn eerder klassiek, zoals reeds aangehaald in de leerkrachtenanalyse. Al is Dorien positief over het 

feit  dat Kaat in haar lessen veel gebruik maakt van beeldmateriaal en filmpjes, in combinatie met een 

zelfgeschreven cursus. Ze besluit  door te zeggen dat Kaat een toegankelijk verhaal brengt met genoeg 

interactie met haar klas en dat ze ruimte laat voor het nodige debat. In dat debat mag Kaat volgens Dorien 

ook haar eigen mening meegeven, ze is van mening dat leerlingen in het zesde middelbaar oud genoeg zijn 

om er kritisch over te reflecteren. Dit met behulp van een kader van gebeurtenissen en begrippen dat ze 

volgens haar aangeleerd kregen in de voorgaande jaren.  Alle leerlingen vinden het hier belangrijk dat 229

zowel hun mening als die van een leerkracht aan bod komt en dat daar voldoende over gedebatteerd kan 

worden.  Afsluitend voor deze vraag stelt Julie dat er niet echt groepswerken zijn maar dat de narratieve 230

manier  van lesgeven van Kaat  aanslaat  in  de klas.  De filmpjes  die  ze  aanhaalt  met  betrekking tot  de 

rubberoogst en de afgehakte handen maken een blijvende indruk die stof tot nadenken geven.  231

Alle leerlingen van Kaat  hebben,  ondanks hun narratieve reproductie  van de lessen,  aandacht  voor de 

verschillende  perspectieven  waaruit  geschiedenis  opgebouwd  is.  Zo  vertelt  Dorien  bijvoorbeeld  dat 

hedendaagse historici  in wezen al  een vertekend beeld van geschiedenis van België in Congo hebben, 

omdat ze er niet aanwezig waren. Zelf zou ze een geschiedenis construeren door middel van interviews met 
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mensen van daar, samen met een zo uitgebreid mogelijke literatuurlijst.  Julie vertelt op haar beurt dat 232

Belgen en Congolezen een andere visie op de kolonisatie hebben en dat je een meer waarheidsgetrouw 

beeld creëert door de twee samen te leggen.  Ook Cato en Karel treden die mening tijdens hun interviews 233

bij en hebben aandacht voor een andere tijdsgeest. Zo stelt Karel bijvoorbeeld dat mensen vandaag een 

ander beeld hebben wat de geschiedenis van België in Congo betreft dan mensen die het zelf meemaken.  234

Afsluitend vertelt ook Cato hetzelfde, ze haalt aan dat één persoon nooit de waarheid in pacht kan hebben 

en dat geschiedenis altijd een zaak is van het samenleggen van verschillende bronnen en getuigenissen. 

Ook de leerlingen van Kaat worden hierdoor gerangschikt tussen borrower en criterialist stance.235

De meningen van deze vier leerlingen wat de landmarks betreft lopen vrij gelijk. Dorien haalt aan zij de 

verschillende landmarks eerder uit het straatbeeld zou verwijderen of in een museum zou plaatsen omdat ze 

snapt dat sommige mensen aanstoot nemen aan beelden als ‘De Drie Gapers’. Dat standbeeld is volgens 

haar niet meer correct.  Ook Cato ziet de landmarks liever in een museum, gekaderd binnen de tijdsgeest 236

waarin  ze  werden  geplaatst.  Karel  opteert  eerder  om  het  tekstje  dat  bij  de  Congolezen  van  het 237

ruiterstandbeeld staat weg te halen, hij vindt het hallucinant dat ze Leopold II zouden bedanken omdat hij 

hen bevrijd  had van de Arabische slavenhandel.  Daarnaast  zou hij  het  beeld  voorzien van een bordje 

waarop het beeld en de bijhorende geschiedenis historisch geduid worden.  Wat Julie betreft mag het 238

standbeeld blijven staan, zij zou eerder de Congolezen en hun begeleidende bordje verwijderen.239

Wat de anekdote aangaande hedendaags racisme betreft, zijn de meningen van de verschillende leerlingen 

enorm uiteenlopend. Dorien is van mening dat de meeste oude mensen een conservatievere ingesteldheid 

hebben en zou er zich niet te veel zorgen om maken.  Julie vertelt dat we vandaag veel kritischer worden 240
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opgevoed en dat mensen van de leeftijd van haar grootouders veel minder hun eigen mening konden naar 

voren brengen tijdens zaken als de geschiedenisles. Ze moesten wat de leerkracht zei gewoon noteren en 

aannemen voor waarheid. Daarnaast kwamen ze in hun jeugd ook minder in aanraking met diversiteit, 

hetgeen hun conservatisme alleen maar aanwakkert.  Hierin wordt zowel door Karel als Cato gevolgd: 241

Karel stelt dat mensen van zijn generatie veel meer ‘wereldburgers’ zijn dan vijftig jaar geleden en dat wij 

over een totaal ander normen- en waardenpatroon beschikken dan onze grootouders.242

Om te concluderen enkele bedenkingen: het is duidelijk merkbaar dat elke leerkracht zijn les op een andere 

manier  invult.  Los daarvan lijkt  het  me voor deze steekproef  duidelijk  dat  de overtuigingen van deze 

leerkrachten over de lespraktijk ondergeschikt  zijn aan de pedagogische aanpak die ze tijdens hun les 

hanteren. Wat hier het meest van belang lijkt, is dat de leerkrachten met hun lesaanpak de weg naar hun 

leerlingen  vinden.  Door  voldoende  variatie,  ruimte  voor  debat  en  de  implementatie  van  audiovisueel 

materiaal ter ondersteuning van de les lijken alle vier de leerkrachten hier volgens hun leerlingen in te 

slagen. Vrijwel alle leerlingen zijn bijgevolg ook enthousiast over zowel het vak als het onderwerp. Ze 

hebben dan ook allen een eigen mening aangaande het debat rond de koloniale landmarks, die door hun 

leerkrachten aangemoedigd wordt.  Al komt hier de kritiek van Tsheushi-Robert wel nog eens aan bod: 

wanneer ik de leerlingen vraag te reproduceren wat ze nog over het onderwerp weten, komt vaak eenzelfde 

standaardnarratief terug. Binnen dat narratief blijkt er weinig tot geen plaats voor de Congolese kant van 

onze  Belgische  koloniale  geschiedenis,  iets  wat  sommige  leerlingen  zelf  ook  aangeven.  Hoewel  de 

leerlingen in verschillende mate kritisch zijn over de verschillende zaken die in de les aan bod komen, stopt 

het  daar  vaak en informeren leerlingen zich weinig tot  niet  buiten de context  van de geschiedenisles. 

Afsluitend kan hier worden gesteld dat de geschiedenisles bijgevolg een grote invloed heeft op het beeld 

dat leerlingen voor zichzelf over de Belgische koloniale geschiedenis vormen, en dat de Congolese stem 

binnen die lessen nagenoeg niet aanwezig is.

5. Koloniale geschiedenis buiten de klascontext: het KMMA 

Hoewel de leerkracht en zijn of haar beliefs  in interactie met zijn of haar leerlingen een groot aandeel heeft 

binnen  dit  proces  en  die  bijgevolg  het  grootste  aandeel  van  mijn  thesis  omvatten,  behandelt  deze 
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masterscriptie een bijkomende factor buiten de klascontext: Het KMMA. Publieke opinie wordt namelijk 

niet enkel binnen de klascontext gevormd, maar ook ver daarbuiten. Zo kwam het Koninklijk Museum voor 

Midden-Afrika in de inleiding al even kort ter sprake. Hoewel het museum momenteel gesloten is voor 

verbouwingen in functie van het creëren van een lieu de mémoire die op een open en volwassen manier 

naar het  koloniaal  verleden van België kijkt,  was het  ooit  anders.  Zo concludeerde onder andere Jean 

Muteba  Rahier,  een  Amerikaanse  onderzoeker  die  het  museum  bezocht.  De  bezoeker  wordt  meteen 

geconfronteerd met een beeld dat de titel La Belgique apportant la civilisation en Congo krijgt. Zwarte 

mensen worden er ondergeschikt aan de witte kolonisatoren afgebeeld. Het gaat zelfs zo ver dat sommige 

beelden van Congolezen in inferieure materialen geconstrueerd worden. Rahier percipieerde het geheel 

alsof Congo op dat moment nog steeds een Belgische kolonie was.  243

Zo stelt ook Raf Schuljin in zijn thesis waarin hij een kritische analyse van het KMMA maakt. Tot het 

moment dat het museum in 2013 de deuren sloot, profileerde het zichzelf als ‘gemuseumificeerd’.  Het 244

stond bol van een koloniale paternalistische kijk op Afrika, een zelfkritisch discours was er na al die jaren 

aan  de  orde.  Ook  Schuljin  haalt  Rahier  aan  en  diens  conclusie  is  vernietigend:  “The  images  of  the 

permanent exposition of the RMCA are both symptoms of and supports for racism.” Zowel Rahier als 

Schuljin stellen dat er nood was aan verandering, hetgeen beaamd werd door de museumdirectie, dit werd 

reeds  in  de  inleiding  aangehaald.  Voor  het  museum de  deuren  sloot,  was  het  uitsluitend  een  lieu  de 

mémoire,  een plaats waar al sinds de opening op een paternalistische wijze naar de oud-kolonie wordt 

gekeken. Onder invloed van de new museology  onderscheidt Schuljin een evolutie waarin het KMMA in 245

plaats van een kolonialistische lieu de mémoire een postkoloniale lieu de rencontre wordt. Het hoofddoel 

van de verbouwingen is het loskomen uit de statische toestand waarin het museum zich jarenlang bevond, 

en een evolutie naar een ruimte waarin er plaats is voor een intercultureel en open debat.  Omdat mijn 246

thesis verschillende factoren onderzoekt die bijdragen tot een bepaald beeld dat mensen in België hebben 

 Jean Rahier Muteba, “The Ghost of Leopold II: The Belgian Royal Museum of Central Africa 243

and Its Dusty Colonialist Exhibition,” Research in African Litteratures 34 (2003): 58-64.

 Daarmee doelt Schuljin op het feit dat het museum voorwerpen tentoonstelt binnen een 244

tijdskader dat anders is dan het hedendaagse. 

 Met new museology doelt Schuljin op enkele internationale veranderingen in het 245

museumlandschap, we worden hieronder verder uitgelegd. 

 Raf Schuljin, “New museology in het koninklijk museum voor Midden-Afrika: van een 246

koloniale lieu de mémoire naar een postkoloniale lieu de rencontre” (Masterproef, Universiteit 
Gent, 2017), 45-48.
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over koloniale geschiedenis - en de manier waarop dat beeld tot stand komt - neem ik het KMMA mee op 

als factor. Ik bespreek daarom kort even de belangrijkste punten van Schuljins thesis. 

Zo stelt hij onder andere dat de rol van musea sinds de jaren 90 onder invloed van de new museology 

ingrijpend veranderd is. Die new museology is gebouwd op drie pijlers. Ten eerste wordt het publiek steeds 

nauwer betrokken bij alles wat met het museum te maken heeft. Daarnaast participeren niet-professionals 

steeds meer in de vorming van verschillende tentoonstellingen. Als laatste tracht men onder invloed van die 

nieuwe stroming steeds  meer  mensen  samen te  brengen in  functie  van  het  voeren  van  een  duurzame 

dialoog. Dat laatste gegeven uit zich bijvoorbeeld in het betrekken van mensen uit de Afrikaanse diaspora 

voor het aanbrengen van advies. Die veranderingen zijn volgens hen noodzakelijk na een voelbare crisis op 

het einde van de jaren 80. Steeds minder mensen vinden hun weg naar het museum, uitgaven stijgen en 

inkomsten  nemen  af.  Daarnaast  krijgt  men  steeds  meer  te  kampen  met  de  invloed  van  andere 

mediakanalen. Musea dienden steeds innovatiever te zijn, dus veranderen ze van een heilig baken van het 

land waarin verwezenlijkingen zoals gekoloniseerd Congo voor het publiek werden tentoongesteld naar een 

plaats waar de bezoeker steeds meer centraal komt te staan. Veel musea, zo ook het KMMA, trachten tot op 

vandaag de band met de bezoeker sterker aan te halen. 

In de inleiding haalde ik reeds aan dat de afgelopen decennia een ware democratisering van het discours 

over het Belgisch koloniaal verleden plaatsvond. Hierin was een belangrijke rol weggelegd voor sociale 

media  en  het  algemeen  aanvaarde  grand  narrative  van  Belgische  koloniale  geschiedenis  dat  aan  het 

wankelen ging. Voor het KMMA was dat niet anders, een eerste grote internationale kritiek op het Belgisch 

koloniaal verleden kwam er in de vorm van Adam Hochschilds ‘King Leopold’s Ghost: a story of greed, 

terror and heroism in colonial Africa’.  Hij schetste een sensationeel beeld van het beleid en de wandaden 247

in Congo onder Leopold II. Dit resulteerde erin dat de tweede koning der Belgen al snel in één adem 

genoemd  werd  met  figuren  als  Stalin  en  Mao.  Daarnaast  haalt  Schuljin  nogmaals  Muteba  aan,  een 

Amerikaans onderzoeker die het museum meermaals bezocht. Net als menig bezoeker stelt die laatste zich 

de vraag waarom de tentoonstelling gedurende meer dan honderd jaar quasi niet veranderd is. Muteba haalt 

enkele problemen aan die volgens hem een kritische kijk op het verleden van het museum uit in de weg 

staan. Zo haalt  Muteba bijvoorbeeld aan dat het oudere museumpersoneel aan een kritische opvoeding 

ontbreekt. Bijgevolg remden ze volgens hem het jongere personeel dat wel vernieuwing wilde af. Hetgeen 
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Muteba ook vermeldt en enorm belangrijk is, is de Belgische communautaire problematiek.   Hiernaar 248

werd meer  in  detail  gepeild  door  Stephanie  Plance en Veronique Bragard.  Hun artikel  beschrijft  twee 

memory wars in het licht van een delicaat publiek debat rond het koloniale verleden van België. De eerste 

memory war is er een die elke postkoloniale natie confronteert, namelijk die van internationale kritiek die 

botst met het nationale discours van het land in kwestie. In het geval van België is dat met de kritiek van 

onder andere Adam Hochshild en Jean Rahier Muteba niet anders.  Er ontstond vanaf de jaren 90 een 249

steeds toenemende druk voor het voeren van het publiek debat.  De tweede memory war is een eerder 

Belgisch probleem. Plance en Bragard halen aan dat kritieken op het verleden van een natie nefast kunnen 

zijn  voor  diens  stabiliteit  en  samenhang.  Daarnaast  heeft  de  manier  waarop  een  bepaalde  natie  haar 

verleden herdenkt repercussies voor de projectie van diens toekomst. Naast die crisis maakt België al meer 

dan honderd jaar een existentiële crisis door, het idee van ‘een natie’ staat in ons land namelijk al op losse 

schragen.   250

Als laatste haalt Schuljin een artikel van Marouf Hasian aan, die focust op de demografische aspecten van 

het  debat  rond  Congo  Vrijstaat.  Hasian  maakt  een  interessante  observatie:  de  claim  dat  tien  miljoen 

Congolezen het leven lieten door factoren als dwangarbeid, ondervoeding en demografische uitdunning 

was de kern van het  debat  naar  aanloop van de vernieuwing van het  KMMA. Daarnaast  stelt  hij  het 

volgende: “Maybe some critics are asking too much when they demand immediate and drastic renovation, 

because these radical requests do not always take into account the constraints that stand in the ways of 

museological change.” Net als Bragard en Planche tackelt Hasian hier enkele factoren die ervoor gezorgd 

hebben dat de verbouwingen werden afgeremd. Met constraints doelt hij ten eerste op het schokeffect dat 

een land of natie te verduren krijgt wanneer kritieken als die van Muteba en Hochschild ervoor zorgen dat 

nationale discours vervagen in dialogen van misdaden tegen de mensheid.251

Concluderend maakt Schuljin enkele bedenkingen bij de evolutie die het museum tot op vandaag doorliep. 

Het valt niet te ontkennen dat de renovatie tot op vandaag niet zonder slag of stoot verlopen is. Niet alleen 
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past: questioning the memories of an ambivalent metropole,” African and Black Diaspora: An 
international Journal 2 (2009): 181–187.

 Marouf Hasian, “Colonial Amnesias, Photographic Memories, and Demographic Biopolitics at 251

the Royal Museum for Central Africa (RMCA),” Third World Quarterly 3 (2012): 475-480.
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het museum, maar het volledige Belgische landschap draagt tot op vandaag nog steeds een zekere retoriek 

van een koloniale tijdsgeest in zich in de vorm van de koloniale landmarks die in de inleiding al aan bod 

kwamen. Na talloze jaren van stagnatie en toenemende kritiek diende het museum echter enkele knopen 

door te hakken en koos het voor een hybride aanpak. Hiermee doelt Schuljin op een aanpak die het midden 

vindt tussen de concepten van lieu de mémoire en lieu de rencontre. Langs de ene kant koos het museum 

ervoor  om bijgevolg  de  reeds  aangehaalde  pijlers  van de  new museology  te  implementeren tijdens  de 

verbouwingen. Langs de andere kant plaatst het KMMA de koloniale mythes die tot voor kort bepaalden 

wat er in het museum getoond werd, zelf achter glas. Afsluiten doet Schuljin door te stellen dat koloniale 

musea  als  het  KMMA onder  invloed  van  de  new  museology  vaak  als  voorpost  dienen  in  discussies 

aangaande historische interpretatie.  Schuljins analyse is uitermate interessant om te betrekken in deze 252

thesis omdat hij het belang van een museum als plaats voor het ontstaan van debat in de hedendaagse 

maatschappij kadert. 

Daarnaast  wordt  er  meer  nagedacht  op  welke  manier  meer  mensen  kunnen  bereikt  worden.  In  haar 

onderzoekspaper ‘Engaging Young Adults in Museums’ schrijft Emma Shrapnel over de veranderingen van 

de  afgelopen  decennia  in  het  internationale  museumlandschap.  Ze  constateerde  dat  een  groot  aantal 

jongvolwassenen de weg naar musea niet vonden en onderzocht hoe verschillende musea de dag vandaag 

die groep de hand tracht te reiken en hun tentoonstellingen meer toegankelijk maken. Niet altijd eenvoudig, 

er dienen met de wensen en noden van een heel groot en divers publiek rekening gehouden te worden die 

dienen bijgevolg onderzocht te worden, hetgeen niet altijd even gemakkelijk blijkt. Deze thesis kan ook een 

voorzichtige  aanzet  geven  naar  richtlijnen  om  meer  jongvolwassenen  naar  musea  te  loodsen.    Het 

wereldbeeld van een jongere wordt namelijk niet enkel tijdens de geschiedenisles en op school gevormd, 

maar ook daarbuiten.  Musea en aanverwanten spelen daar in mijn ogen een enorm belangrijke rol in. 253

Het KMMA is echter niet het enige medium dat Belgische koloniale geschiedenis buiten schoolcontext 

dichter  bij  het  grote  publiek  brengt.  Zo  is  er  een  Brussel  ook  het  BEL-vue  museum waar  Belgische 

geschiedenis op een nog steeds eerder klassieke manier voor het groter publiek beschikbaar is aan de hand 

van  een  tentoonstelling.  Congo  bestrijkt  er  een  klein  deel  van  de  permanente  collectie.  Naast  die 

permanente  collectie  biedt  het  BEL-vue  echter  in  samenwerking  met  het  KMMA een  workshop voor 

scholen aan die een halve dag bestrijkt en bovendien kosteloos is. Op de website van het museum staat het 
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volgende  te  lezen:  “De  deelnemers  maken  eerst  kennis  met  de  historische  context  van  het  Europese 

imperialisme. Vervolgens staan ze met behulp van een tijdlijn even stil bij de belangrijke fasen binnen de 

kolonisatie,  vanaf  het  ontstaan  van  de  Onafhankelijke  Congostaat  tot  Belgisch-Congo  en  de 

onafhankelijkheid. Ook de latere Zaïrese periode komt aan bod. Onderverdeeld in groepjes bestuderen de 

leerlingen een aantal teksten, schilderijen, geluids- en filmfragmenten, enz. die meer informatie geven over 

welbepaalde gebeurtenissen uit de Congolese koloniale geschiedenis.”  In januari kreeg ik de kans een 254

van  die  workshops  mee  te  volgen  met  een  vijfde  jaar  tso  uit  Antwerpen.  Hieronder  volgt  een  korte 

samenvatting van wat er tijdens de workshop gebeurt en aan bod komt, gepaard met een kritische reflectie. 

De Congoworkshop start met een video waarin de gids een aantal verschillende vormen van het begrip 

‘kolonie’ illustreert. Zo passeren kolonies van verschillende dieren de revue, gevolgd door verschillende 

beelden van strafkolonies.  Wanneer Congo en het  kolonialisme uiteindelijk een eerste keer naar voren 

komen gebeurt dat op een vrij stereotiepe manier. We zien enkele Congolezen aan het werk, onder toezicht 

van een blanke in een wit tropenpak. Hierbij komt echter vrij weinig duiding van de gids, van de kinderen 

lijkt daar ook weinig vraag naar. Op het einde van de video banjert de gids op zevenmijlslaarzen door een 

geschiedenis van het imperialisme en daarbij aansluitend het kolonialisme. Zijn verhaal start bij de eerste 

kolonies, waarbij hij  het onder andere kort over Portugal heeft.  Hij stelt  de groep enkele vragen zoals 

“Kennen jullie de grote kolonisators?” Ter ondersteuning van zijn verhaal gebruikt de gids een tijdslijn. 

Hetgeen mij enorm opvalt, is dat het verhaal van de gids aanvankelijk vrij ingestudeerd en feitelijk is. Er is 

weinig tot geen interactie met de aanwezige leerlingen die bijgevolg weinig vragen stellen. De leerkracht 

trachtte dit op te vangen door zelf enkele vragen op te werpen, maar het animo bij de leerlingen was ver 

zoek.  

Na de inleidende woorden van de gids krijgen de leerlingen als groep een eerste opdracht, die wat meer 

succes lijkt te hebben. Ze moeten enkele citaten van historische figuren linken aan de juiste afbeeldingen 

die voor hen opgesteld zijn. Tijdens deze opdracht weidt de gids wat meer uit.  Zo staat hij bijvoorbeeld stil 

bij het koloniaal discours dat in onze contreien werd gevoerd tijdens de negentiende en twintigste eeuw. De 

gids heeft  het  onder andere over frenologie  en het gebruik van deze pseudowetenschap in functie van 

westers paternalisme. Samen met de geschiedenisleerkracht die de klas vergezelt, tracht de gids de jongeren 

te activeren door ze vragen te stellen over hetgeen hij vertelt. Hun vragen brengen echter weinig teweeg. 
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De matchoefening bouwt op naar het eigenlijke verhaal van Congo dat begint met Henry Morton Stanley 

en het oprichten van verschillende dorpen langs de monding van de Congostroom. Daarna gaat het even 

over de oprichting van de Force Publique, de Belgische strijdmacht bestaande uit Congolese soldaten die 

moesten instaan voor de openbare orde. De leerlingen krijgen ook te horen hoe Leopold krampachtig op 

zoek was naar geld om zijn koloniale onderneming te ruggesteunen. Een laatste uitgebreid deel van het 

verhaal gaat over de wereldtentoonstelling in België waarbij  een volledig dorp Congolezen opgesloten 

werd om ze zo te kunnen tentoonstellen aan het grote publiek. Na het vermelden van dat laatste is de klas 

wel  zichtbaar  aangeslagen.  Wat  opmerkelijk  is  aan  dit  narratief,  net  als  het  narratief  van  de 

geschiedenislessen van de verschillende leerkrachten uit dit onderzoek, is dat het enorm eurocentrisch is. 

De kritiek van Tsheushi-Robert, dat de Congolese reactie tegen de kolonisatie nagenoeg niet aan bod komt 

in het onderwijs en aanverwanten, blijkt hierbij bevestigd.  255

Na het verhaal van de gids worden de leerlingen aan het werk gezet en dienen ze in groepjes een korte 

presentatie  in  elkaar  te  steken.  Ze  moeten  aan  de  hand  van  wat  ze  net  te  horen  kregen  en  met  de 

beschikbare  zaken  uit  de  permanente  collectie  een  opdrachtenblad  invullen  en  enkele  cartoons 

interpreteren. Aan de hand van die zaken bereiden ze een uiteenzetting voor die ze even later voor de groep 

brengen.  Al  snel  blijkt  echter  dat  de  helft  van  de  leerlingen  weinig  tot  niet  geïnteresseerd  is  in  het 

onderwerp en dat de workshop dat ook niet echt veranderd heeft. Tijdens de presentaties stuurt de gids 

echter hier en daar bij  en geeft aanvullende info bij  vooraf verschafte feiten. Hij gaat dieper in op de 

verschillende bronnen die voor de presentaties worden benut. 

Bij dit alles dienen er mijns inziens enkele bedenkingen geformuleerd te worden. Allereerst is er niet zoiets 

als de ‘perfecte’ workshop. Klas, gids en context zullen nooit honderd procent hetzelfde zijn, niemand heeft 

ooit  alle factoren tot  succes in de hand. Dat gezegd zijnde slaagde de gids er volgens mij wel in een 

gevarieerd verhaal te brengen dat gevuld was met nuttige en relevante informatie. Zijn verhaal kon hij 

ondersteunen met voldoende diverse bronnen, net zoals de vier leerkrachten die in de voorgaande analyse 

aan bod kwamen in hun lessen proberen na te streven. Net zoals echter in het klaslokaal het geval blijkt te 

zijn  vallen  enkele  zaken  op:  ten  eerste  is  het  verhaal  van  de  begeleider  vrij  opgebouwd volgens  een 

narratief van ‘helden’ en ‘schurken’ en passeren veelvoorkomende zaken als de rubberoogst en de koloniale 

bouwprojecten van Leopold II de revue. Ten tweede is het narratief ook hier enorm eurocentrisch en komt 
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de Congolese zijde van het koloniale debacle nagenoeg niet aan bod, hetgeen in een eenzijdig verhaal 

resulteert. 

Daarnaast zijn er nog enkele zaken waar rekening mee dient gehouden te worden. Zo gaf de leerkracht van 

de aanwezige klas, die voor deze scriptie niet geïnterviewd werd, zelf aan dat veel van de begrippen die de 

gids gebruikte boven het niveau van haar klas lagen. Toen hij bijvoorbeeld over de Koude Oorlog vertelde, 

zag ik een groot deel van de leerlingen vragend naar de leerkracht kijken. Enkele van de begrippen die door 

de  gids  werden  gehanteerd  waren  de  leerlingen  nog  niet  machtig.  Hierover  was  op  voorhand  niet 

gecommuniceerd en de workshop is voor alle klassen jammer genoeg dezelfde. 

Hoewel het niet de bedoeling van deze thesis is om mensen terecht te wijzen, formuleer ik hieronder kort 

enkele bedenkingen voor de toekomst van zaken als deze workshop en al wat erbij komt kijken. Het is een 

goeie zaak dat er dergelijke workshops worden ingelegd voor studenten van middelbare scholen in heel 

België. Niet per se om de harde feiten achter Belgische koloniale geschiedenis te achterhalen, maar eerder 

om stil te staan bij een goeie historische kritiek en de vele perspectieven die een geschiedenis met zich mee 

kan brengen. Voor studenten die in het vijfde en zesde middelbaar tso zitten en die vaak maar een uur 

geschiedenis  per  week  krijgen  kunnen  zaken  als  deze  workshop  een  mooie  aanvulling  zijn  voor  hun 

geschiedenislessen, in de veronderstelling dat ze gebracht worden op een niveau dat aangepast is aan de 

leerlingen. Tijdens de door mij geobserveerde workshop was dat verre van het geval. Ik pleit echter voor 

meer workshops op maat van klassen, uit mijn interviews bij de leerlingen uit vijfde en zesde middelbaar 

aso bleek bijvoorbeeld dat veel van de zaken die ik tijdens de workshop observeerde bij hen gewoon in de 

les aan bod kwamen. Vaak ook op dezelfde manier. Bij wijze van conclusie poneer ik hier twee vragen die 

als stof tot nadenken kunnen dienen. Ten eerste vraag ik mezelf af in hoeverre workshops als deze nog 

meer kunnen loskomen van het klassieke docerende scenario waar een groepswerk aan gekoppeld wordt. 

Zoals quasi alle geïnterviewde leerkrachten aangaven tijdens de interviews zijn ze het er stellig over eens 

dat  verbeelding  en  creativiteit  mogen  gebruikt  tijdens  de  geschiedenisles  en  alles  errond.  Zo  zijn  de 

leerkrachten bijvoorbeeld bijna unaniem positief over het succesformat Kinderen van de Collaboratie, dat 

op een meer toegankelijkere manier zware thema’s voor het grote publiek brengt. In die optiek pleit ik voor 

een brug tussen geschiedenisleerkrachten en/of historici en initiatieven zoals deze workshop om een vorm 

van samenwerking te doen ontstaan. Zo kan er een workshop gecreëerd worden die meer op maat van de 

student is en in grotere mate activeert en aanzet tot nadenken. Zo kunnen workshops voor scholen die 

minder uren geschiedenis krijgen enigszins versimpeld worden en kunnen ze zich meer focussen op zaken 
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die kinderen in het aso gewoon in de les zien. Omgekeerd kunnen leerlingen uit het aso dan in aanraking 

komen met een verhaal dat aanvullend is bij hun lessen. 
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6. Conclusie 

Deze conclusie vereist voor aanvang echter een kritische noot, die eerder reeds werd aangehaald. Het hier 

gevoerde onderzoek omvatte een relatief kleine steekproef van vier leerkrachten, aansluitend interviewde ik 

per leerkracht vier leerlingen die in hun klas zaten. Hoewel de data die ik verzamelde tijdens het onderzoek 

enkele interessante inzichten verschafte,  dienen de resultaten kritisch geïnterpreteerd te worden. Het is 

namelijk niet mogelijk om via een steekproef van twintig personen abstracties te maken voor het volledige 

Vlaamse katholieke middelbaar onderwijs.  Hoewel leerkrachten heel toegewijd en kritisch kunnen zijn 

dient er ook rekening gehouden te worden met het feit dat de doelgroep nog steeds jongvolwassenen zijn. 

In combinatie met het feit er slechts twee uur per klas per week voorhanden zijn.  Dit resulteert in twee 256

zaken: ten eerste kunnen onderwerpen niet enorm in detail gebracht worden, aangezien er veel zaken de 

revue  moeten  passeren.  Ten  tweede  dienen  leerkrachten  rekening  te  houden  met  het  niveau  en  de 

achtergrondkennis van hun leerlingen, de leerstof zal dus onvermijdelijk moeten vereenvoudigd worden. 

Keuzes moeten worden gemaakt en bepaalde details gaan bijgevolg ook verloren. Het is niet de bedoeling 

in deze thesis met sluitende conclusies naar voren te komen. Wat ik in dit onderzoek wel beoogd heb is een 

kritische analyse van het maatschappelijk debat over koloniale geschiedenis en haar landmarks. Daarnaast 

gaf  ik  via  mijn  interviews  een  eerste  aanzet  richting  een  meer  heldere  blik  op  de  manier  waarop 

denkbeelden met betrekking tot dat specifieke onderwerp tot stand komen. Hierbij lag de focus vooral op 

de schoolcontext en het KMMA, maar die factoren zijn zeker niet allesomvattend.

Eén ding is zeker, het grand narrative aangaande de Belgische koloniale geschiedenis is niet meer. Onder 

invloed  van  sociale  media,  nieuwe  leerplannen  voor  het  onderwijs  en  nieuwe  literaire  werken  op 

internationaal vlak werd het discours sinds de jaren negentig steeds meer opengebroken en was er ook 

steeds meer ruimte voor debat.  In de loop van dit  onderzoek kwam aan het  licht  dat  niet  enkel  de 257

leerkracht en diens keuzes van vitaal belang zijn in de manier waarop leerlingen met geschiedenis omgaan. 

Ook de school kan een belangrijke factor zijn in de geschiedenisbeleving van haar leerlingen door de 

keuzes die worden gemaakt bij de invulling van het curriculum. Zo kiest de school van Tom en Jonas 

ervoor om een inleefreis naar Congo te organiseren en betrekken ze de leerlingen in verschillende projecten 

die moeten dienen voor het versterken van economische stabiliteit. De school van Tine en Kaat kiest ervoor 

 Vlaamse overheid, “Leerplan secundair onderwijs,” 4-5.256

 Verbeke, “De Onafhankelijkheid van Belgisch Congo,” 113-116.257
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om dat niet te doen. Tine kiest er op haar beurt wel voor om met haar leerlingen een uitstap naar Brussel te 

maken, ze is van mening dat een confrontatie met de koloniale landmarks de les die ze voor haar leerlingen 

brengt het onderwerp meer tastbaar en begrijpelijk maakt. Dit wordt door haar leerlingen beaamd, maar 

daarnaast  zijn  leerlingen  van  de  verschillende  leerkrachten  het  bijna  unaniem  eens  dat  audiovisuele 

elementen hun geschiedenisles ten goede komen. Naast het audiovisuele aspect dat in alle lessen terugkomt 

hangen alle leerkrachten een van de voorschriften van het leerplan aan: dat van een narratieve lesvorm. 

Zoals ik al eerder stelde dienen er wat de lesinhoud betreft door de beperkte tijd en het niveau van de 

leerlingen enkele keuzes gemaakt te worden. Die narratieve vorm van lesgeven hangt elke leerkracht in dit 

onderzoek aan.  258

Dat blijkt uit de getuigenissen van hun leerlingen. Wanneer ik hen bevraag naar wat ze zich herinneren van 

hun lessen over België en haar kolonie, komen gelijkaardige elementen meermaals terug in een lineair 

narratief. Ze vertellen het verhaal van de ontdekkingsreiziger Stanley die in opdracht van de toenmalige 

Belgische  koning  de  monding  van  de  Congostroom  afvaart  in  functie  van  de  creatie  van  een 

vrijhandelszone. Daarna behandelt het verhaal verder de gruwelen die de kolonisatie met zich meebracht: 

van de extreem zware rubberexploitatie en afgehakte handen tot het harde bewind van de Congolese Force 

Publique. Sommigen vertellen mij enkele secundaire details. Nagenoeg elke leerling vervolgt zijn of haar 

verhaal door Leopold II aan te halen, in combinatie met het geschatte aantal doden dat hij op zijn geweten 

heeft. Hij wordt steevast in het rijtje tussen Stalin en Hitler geplaatst. Een andere protagonist die aan bod 

komen, maar minder dan Leopold II, is daarnaast Patrice Lumumba. Wat vaststaat, is dat de narratieve 

lesopbouw voor mijn populatie aanslaat en logisch voortkomt uit de beperkte tijd die er voorhanden is. Wat 

echter ook blijkt, is de kritiek van Mireille Tsheusi-Robert.  Ondanks het feit dat alle leerkrachten in dit 259

onderzoek een gevarieerde les geven die aanslaat bij de leerlingen die geïnterviewd werden met aandacht 

voor de historische methode en een goede bronnenkritiek, is het discours nog steeds enorm eurocentrisch. 

Dat geldt niet enkel voor de lespraktijk maar ook voor het discours van de begeleider van de BEL-vue 

workshop die nog vrij uniek is in zijn soort en nog veel meer kan afgesteld worden op het publiek die ze 

volgt. 

Voor de leerkrachten wordt de hypothese opgeworpen dat zij alle vier een grote keuzevrijheid hebben op 

vlak van de onderwerpen die in hun lessen aan bod komen en wat betreft de concrete invulling van hun 

lessen.  Het  leerplan  van  de  katholieke  onderwijskoepel  voorziet  in  redelijk  wat  vrijheid  voor  de 
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leerkrachten die eronder vallen. Het spreekt vanzelf dat dit een mes is dat langs twee kanten snijdt, een 

ongeïnteresseerde  of  ongemotiveerde  leerkracht  in  sommige gevallen  bijvoorbeeld  veel  minder  moeite    

doet dan zijn of haar tegenhanger. Tijdens het onderzoek wordt die hypothese bevestigt aangezien geen 

enkele van de leerkrachten hun lessen op dezelfde manier invullen en alle vier aangeven zeer gepassioneerd 

te zijn voor hun vak. In de vier verschillende klassen komt het onderwerp op een totaal verschillende 

manier en met verschillende intensiteit aan bod: het meest bij Jonas en Tom, iets minder bij Tine en Kaat. 

De eerste twee leerkrachten geven daarbij ook aan zich op regelmatige basis te actualiseren, Kaat en Tine in 

iets  mindere mate.  Tine geeft  te  kennen dat  tijdsgebrek hiervan de oorzaak is.  Niet  alleen interesse is 

belangrijk, tijd ook. Alle vier de leerkrachten trachten in verschillende mate een pedagogische aanpak te 

hanteren waarin ze zoveel mogelijk tegemoet treden naar wat werkt voor hun leerlingen. Ook daarin slagen 

ze alle vier met verve, hetgeen door de geïnterviewde leerlingen onderschreven wordt in de vorm van 

interesse voor de les zelf en het onderwerp van koloniale geschiedenis. Wat de onderzoeksvraag betreft 

blijkt dat overtuigingen van de verschillende leerkrachten met betrekking tot de lespraktijk ondergeschikt 

zijn aan de pedagogische aanpak die in de les gehanteerd wordt. Het belangrijkste in dit proces, is dat de 

leerkrachten met hun lesaanpak de weg naar hun leerlingen vinden. Hierin lijken ze alle vier te slagen door 

een aanpak te hanteren die voldoende varieert,  waarin er  ruimte is  voor debat  en waarin audiovisueel 

materiaal gebruikt wordt ter ondersteuning van de lessen. Al blijkt de kritiek dat er geen plaats is voor de 

Congolese stem binnen de Belgische koloniale geschiedenis wel waarheid, tenminste voor dit onderzoek. 

De leerlingen informeren zich naast de lessen nagenoeg niet en baseren hun beeld en mening op wat in de 

lessen aan bod komt.  Daarom stel  ik  dat  de  geschiedenisles  een grote  invloed heeft  op het  beeld dat 

leerlingen voor zichzelf vormen met betrekking tot de Belgische koloniale geschiedenis.

Afsluitend, wat de steekproef van dit onderzoek betreft betreft, is de constatatie ook dat de factor interesse 

enorm  belangrijk  is.  Bijna  alle  geïnterviewde  leerlingen  verklaren  zowel  interesse  te  hebben  in 

geschiedenis  als  vak,  als  in  de  Belgische  koloniale  geschiedenis.  Hun  interesse  wordt,  zoals  reeds 

aangehaald, aangewakkerd door de gemotiveerde leerkrachten die voor deze scriptie geïnterviewd werden. 

Met andere leerkrachten die minder gemotiveerd waren zou de uitkomst van deze thesis volledig anders 

geweest zijn. Naast een gezonde interesse voor zowel geschiedenis als discipline als voor het onderwerp 

van  België  en  haar  kolonie  hebben  de  meeste  leerlingen  oog  voor  de  vele  perspectieven  waaruit 

geschiedenis  kan  bestaan.  Er  dient  echter  opgemerkt  te  worden  dat  dit  voor  bijna  de  volledige 

leerlingenpopulatie maar tot op een bepaald niveau geldt. Van alle leerlingen verklaart enkel Lore, leerlinge 

van Tine, dat zij zich extra zou documenteren in het geval ze van mening is dat haar geschiedenislessen te 

oppervlakkig zijn. Wat hier wél uitermate in het oog springt, is dat enkele leerlingen van zowel Tom als 
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Jonas oog hebben voor het feit dat hun lessen dermate eurocentrisch zijn. Daarnaast hebben nagenoeg alle 

leerlingen  in  verschillende  mate  ook  aandacht  voor  noties  als  racisme,  discriminatie  en  globalisering. 

Daarnaast komen alle leerlingen ook in verschillende mate in contact met het hedendaags debat aangaande 

de landmarks. Nagenoeg elke leerling die voor deze scriptie bevraagd wordt, kan met enige nuance een 

eigen standpunt in dit debat beargumenteren met aandacht voor de tijdsgeest waarin ze er gekomen zijn. 

Sinds de kolonisatie is er zowel in de klascontext als op vlak van het maatschappelijk debat al één en ander 

verschoven, maar er is nog werk aan de winkel.

Hoewel de constataties die uit dit onderzoek voortkwamen zowel interessant waren, als nieuwe inzichten 

aan het licht brachten, is de laatste inkt aangaande de materie van dit onderzoek nog verre van gevloeid. 

Het  hier  gevoerde onderzoek kan op verschillende manieren uitgebreid en verrijkt  worden.  Een eerste 

manier  zou  het  uitbreiden  van  de  geïnterviewde  focusgroepen  kunnen  zijn.  De  tijd  die  voor  deze 

masterscriptie  voorhanden was in combinatie  met  toegestane lengte geboden mij  ertoe mijn doelgroep 

beperkt te houden. Hoewel de resultaten op een kwalitatief niveau enkele interessante zaken aan het licht 

brachten zijn ze niet representatief voor de volledige populatie kinderen van 16 tot 18 jaar die naar school 

gaan in het Vlaamse middelbaar onderwijs. Een uitgebreider onderzoek zou bijgevolg tot andere of meer 

accurate  inzichten  kunnen  leiden.  De  onderzochte  groep  werd  echter  niet  alleen  beperkt  in  aantal 

geïnterviewde personen, maar vond plaats in twee katholieke aso-scholen. Volgens mij kan het interessant 

zijn om op verschillende manieren vergelijkende studies te gaan uitvoeren, langs de ene kant bijvoorbeeld 

een studie waarin interviews uitgevoerd worden in gemeenschapsscholen tegenover katholieke scholen. 

Langs de andere kant lijkt het me ook interessant om de vergelijking te maken tussen de verschillende 

soorten scholen (aso, kso, bso, tso, Freinet en Steiner). Een derde piste tot verder onderzoek haalde ik uit 

een van de artikels die ik benutte bij het schrijven van mijn inleiding. Ze stelde dat leerlingen in Wallonië 

vaak zelfs niet weten dat Congo ooit een kolonie van België geweest is. Daarom lijkt het me interessant om 

op  grote  schaal  eenzelfde  onderzoek  als  dat  van  mij  te  voeren  in  het  middelbaar  onderwijs  van  elke 

Belgische taalgemeenschap. Een laatste piste die enorm interessant lijkt, destilleer ik onder meer uit de 

laatste vraag van de leerlingeninterviews. Hierin confronteer ik hen met een hedendaagse case van racisme 

met als protagonist iemand van de derde leeftijd. Uit de antwoorden maakte ik op dat leerlingen goed 

beseffen dat ouderen een totaal andere geschiedenisles kregen dan zij en bijgevolg een andere visie hebben 

op zaken als globalisering, multiculturaliteit en racisme. Daarom lijkt het me interessant als laatste piste 

voor verder onderzoek een aanzet te geven naar een paper gelijkaardig aan deze masterscriptie die deze 

interviews voert voor een generatieoverschrijdende populatie.
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de Vlaamse gemeenschap. geraadpleegd op 14.05.2018. http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf.
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Interviews

- Interview met Tom

- Interview met Robbe

- Interview met Simon

- Interview met Bart

- Interview met Lara

- Interview met Tine

- Interview met Tim

- Interview met Lore

- Interview met Evelien

- Interview met Sarah

- Interview met Kaat

- Interview met Cato

- Interview met Dorien

- Interview met Karel

- Interview met Julie

- Interview met Jonas

- Interview met Celine

- Interview met Joppe

- Interview met Sam

- Interview met Silke
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8. Bijlages 

Bijlage 1: Vragen leerkrachten 
Op voorhand iets over de motivatie om gesch te geven integreren.  

Seppe DBz  - Criterialist. Geschiedenis is interpretatie binnen bewijs en argumentatie. 

Bezig met vak/geschiedenis en met mensen. Sociaal beroep. Houdt van variatie. Seppe vermeldt dat je voor 
geschiedenis kritisch met bronnen moet omgaan en dat 100% objectief niet bestaat. Geschiedenis 
reconstrueren, zo waarheidsgetrouw mogelijk.  

Wanneer hij geschiedenis tussen letteren en wetenschap situeert: geen exacte wetenschap. Het doel is iets 
tot leven wekken en mensen enthousiast maken. Het verleden is een fantastisch iets. Je giet het geheel in 
een verhaal en gaat daarin op. Seppe gaat liever voor een eenvoudiger verhaal dat meer tot de verbeelding 
spreekt. Letteren zijn nodig.  

Ja voor verbeelding en creativiteit. Historicus ook buiten les en academica. Donald Trump - als je weet van 
waar Amerika komt. Altijd isolationistisch geweest —> Kan je beter kaderen adhv geschiedenis. Goeie 
journalist moet dat ook doen, je kan de feiten pas kennen als je het kader kent.  

Mening — tweestatenoplossing Israël - Palestina. In debat gaan. Theorie dient verschillende visies aan te 
bieden. Seppe heeft aandacht voor vele perspectieven, zelfs negationisme. Je geeft je llngn verschillende 
visies zonder je eigen op te dringen. Hij wil er zijn leerlingen van bewust maken dat er meerdere visies 
zijn, veel meer dan zich af te vragen wat de juiste is.  

- Twee verschillende historici die dezelfde gebeurtenis uit het verleden aanschouwen/analyseren komen 
soms tot totaal andere conclusies. Hoe kan je dat verklaren?  
- Ideologische ahtergrond/bronnen/vraag/verschillend kader.  

3. Aard van geschiedenis - Johannes —> Crit 

- Situeer geschiedenis als academische discipline 
- Ja, de ambetante nonkel hé. Die altijd met verhaaltjes komt die niemand interesseren maar die ook 

soms pijnlijke dingen laat vallen, waar dan heel krampachtig op gereageerd wordt. Ik denk 
dat het ook dat moet zijn, het wordt echter vaak gebruikt. Vandaag stond het ook weer in de 
krant, Bart De Wever die de lijn trekt tussen zichzelf en het Romeinse rijk. Als dat dan op 
historische wijze ontkracht wordt… Je kan altijd zo’n dingen gebruiken, en ik vind het leuk 
dat daar debat over is. Ik mis het nog een beetje te veel in het publiek veld. In het publiek 
debat zijn er niet veel historici die kunnen durven wegen. Ik weet ook niet of dat wenselijk is, 
maar het mocht wat meer.  

- Denk je dat je vanuit je eigen functie daaraan kan bijdragen/dat op lange termijn veranderen?  
- Het publiek debat is niks voor mij, ik ga mij daar niet mee bezig houden. Ik probeer met mijn 

leerlingen wel debat te voeren. Heeft dat dan effect over 10-20 jaar? Ik weet dat niet. Ik durf 
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niet zo ijdel zijn om dat te hopen, maar… Ik hoop dat wel, dat die zich ergens aangesproken 
voelen door hetgeen ik vertel, door de inzichten die ze van mij krijgen.  

- Waar plaats u geschiedenis tussen letteren en wetenschap? Motiveer? (eventueel met tekening) 
- Ik vind de premisse fout. Het is niet de eerste keer dat ik die vraag krijg. De vorige keer had ik ook 

zoiets van “Het is wetenschap, maar ook geen wetenschap. Het is geschiedenis.” Dat 
hokjesdenken moet er gewoon uit. Dat is gedaan. Zelfs het principe “faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte”. Alsof daar een verband is. Er is evenveel een verband tussen letteren en 
geschiedenis, maar evengoed als exacte wetenschap. Ik snap niet goed waarom dat op een lijn 
moet gezet worden. Premisse fout - ’t is geschiedenis. Combinatie van beiden. Hokjesdenken 
moet eruit. Geschiedenis is geschiedenis. Dat is een wetenschap op zichzelf, maar ook een 
taal op zichzelf. Dat valt niet in een hokje, dat mag ook niet.  

- Omschrijf wat voor u een goeie historicus is.Wat kan hij/zij doen of betekenen binnen eigen werkveld en 
binnen maatschappij? 

- Alles begint met de kritische vraagstelling. Ik denk dat dat de essentie is. Zelfs niet de 
oplossing zoeken maar gewoon de vraag stellen, en de juiste vraag stellen. Blijven 
zoeken naar die vraag. Jij bent ook vertrokken voor je thesis van “Er zit een gat in dat 
onderzoek naar Congo en ik ga dat opvullen.” Ik denk dat dat de perfecte historicus is. 
Die gaat op zoek naar gaten, ook al zijn ze soms niet duidelijk. Soms gaat het over 
dingen die gezegd zijn maar soms zijn dingen niet gezegd. Ik denk ook, in het 
maatschappelijk debat en in mijn werkveld, dat bepaalde vragen moeten behandeld 
worden. Nu is er bijvoorbeeld een heel nieuw hoofdstuk toegevoegd, waarop historici 
zich kunnen botvieren. #Metoo. Heel die genderdiscussie is al lang bezig binnen het 
academisch veld maar ik denk dat er eindelijk ruimte is om dat maatschappelijk gezien 
te gaan populariseren. Gita Deneckere staat bijvoorbeeld eindelijk in de krant met iets 
waarmee ze al lang bezig is. Ik denk ook dat het tijd is om zo’n zaken meer in 
handboeken te verwerken en de vraag te stellen aan het verleden: “hoe ging je daar 
vroeger mee om?” Nu is er bijvoorbeeld Geheugenissen, een podcast door doctorandi. 
Daartussen vertelde ook een vrouw dat de pest een impact gehad heeft op de status van 
de vrouw. Die legt dat dan helemaal uit, dat vind ik de relevante vraag. Maatschappelijk 
gezien is er vraag naar kadering en perceptie, naar een nuancering als het ware. Ik denk 
dat een perfecte historicus die vraag stelt aan het verleden en dat kader aan het debat 
ook geeft. Daarom moet er nog niet actief deelgenomen worden maar ik denk dat daar 
wel de taak van de perfecte historicus ligt. 

- Vind u het correct dat een historicus zich mag beroepen op verbeelding en creativiteit? Waarom 
wel/niet? (Doet u dat zelf binnen uw lessen?) 

- Dat kan niet anders hé. Dat mag. Je moet ook eerlijk zijn voor jezelf maar ik zou niet weten 
waarom niet. Het is een construct maar het is aan iemand anders om met een beter 
construct te komen. Het is een debat, ik denk dat dat debat het sterke is voor 
geschiedenis.  

—> Opmerking yolan kinderen van de collab - zo gesch naar publiek?  
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- Ik vond het een zeer goeie reeks, ik denk dat dat een format met veel mogelijkheden is maar het is ook 
begrensd. Het is een nichepubliek, heel Vlaams. Je moet ergens beginnen, punt. Over 
collaboratie is er al veel gezegd en geschreven, maar om te zeggen dat dat nu dé stap vooruit is.. 
Als je echt ballen aan je lijf hebt, begin je over de Armeense genocide hé. Daar blijft iedereen af 
en zijn ook geen kijkcijfers mee te verdienen, maar dat zijn debatten die iets ‘relevanter zijn?! 
Mijn familie is zelf zwart, diepzwart. Ter dood veroordeeld en van die toestanden, maar dat leeft 
niet meer. Als die laatste nonkels dood waren… De generatie van mijn ouders hebben daar nog 
iets of wat mee, maar bij mij? Dat is opnieuw die grens, ik weet niet of dat nu nog echt relevant 
is. Die genocide in Armenië is dat dan weer wel - daar wordt wel nog over gediscussieerd.  

- Denk je dat je met een dergelijk aantrekkelijk format geschiedenis voor meer publiek kan brengen en dat 
het aan de historicus is om dat te doen?  

- Niet persé, ligt in de combinatie van die twee. Door het verhaal door getuigen te laten vertellen zit 
je sowieso voor een deel bij fantasie. Die gasten wisten niet volledig wat hun ouders 
gedaan hadden. Maar als historicus is het aan u om dat te kaderen. Het construct mag je 
overlaten aan anderen maar jij moet dat opnieuw kaderen.  

- Is er volgens jou een verschil tussen een historische theorie en een mening?  
- Ja, er is een verschil. Een historische theorie moet je onderbouwen, je wordt verondersteld met 

feiten af te komen. Helaas, pas op, ik vind het een heel goeie uitvinding, maar de alternative 
facts. De vrouw die daarop gekomen is - een van de medewerkers van Trump - heeft perfect 
begrepen hoe het zit. De waarheid bestaat niet meer, dat is gedaan. Het is een toepassing van 
postmodernisme op politieke wetenschappen en publiek debat. Dat zijn meningen, dat 
onderscheid moet duidelijk gemaakt worden. De feiten hebben nog altijd een recht, de 
waarheid overwint altijd. Als je historische theorie als waarheid wil verkopen, moet je die 
onderbouwen. Je moet maar zien dat je onderzoek degelijk gedaan is. Zolang je de waarheid 
in pacht hebt kan je blijven duwen en blijven wegen op het debat. Die alternatieve feiten zien 
veel mensen als kwalijke evolutie. Het feit dat het benoemd wordt is echter een grote stap 
vooruit.  Vroeger werd dat niet gezegd, er werd gewoon gelogen. Vandaag is historische 
kritiek levendiger dan ooit. Zeker met fake news. Ik vind het voor de historicus ongemeen 
boeiende tijden.  

- Kan een bepaalde theorie superieur zijn aan een andere? - Zijn daar criteria voor? 
- Alles staat of valt met historische onderzoek. Welke bronnen en interpretaties je gebruikt. Het een 

kan superieur zijn aan het andere, dat is op basis van je argumentatie. Ik denk opnieuw dat 
ook hier het debat moet primeren, het feit dat iedereen zijn eigen theorie kan geven. Het 
gaat opnieuw niet over ‘is een theorie dominant?’ Het debat is dominant en moet gevoerd 
worden op basis van verschillende theorieën. 

Aard van geschiedenis - Joke —> Crit 

geven allemaal aan dat ze graag met jongeren in debat gaan.  

Zegt van zichzelf dat ze niet altijd even kritisch is - ze moet dat wel beogen.  
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Geschiedenis als poort naar nieuwe inzichten. Ze  is als persoon niet zo’n exacte wetenschapper. Ze is niet 
zo’n typische geschiedenisleekracht die altijd exacte jaartal etc; Geen hoofd vol feiten. Interessant 
hoe mensen bepaalde keuzes maken vanuit eigen achtergrond. 

Voor Joke is de perfecte historicus iemand die zich baseert op bronnen en feiten die nagekeken zijn. Moet 
uitgebreide kennis hebben en exact te werk gaan. Exacter dan dat ze zelf tewerkgaat. Hangt ervan 
af wat de historicus wil doen. Hangt eerder af van het onderwerp en is een breed begrip. Geeft ook 
aan dat een goeie historicus geschiedenis voor non-expert audiences moet kunnen brengen. Zeer 
enthousiast over kinderen van de collaboratie.  

Geschiedenis neemt llngn mee in verhaal - creativiteit ja! Kan niet zonder wat verbeelding. Ze is soms 
geneigd om creativiteit te gebruiken.  

Verschil tussen theorie en mening - elke historische theorie houdt een bepaalde mening in. Theorie 
objectiever en meer gebaseerd op feiten. Bij mening meer inmenging van eigen perspectief en 
achtergrond/bepaalde gevoelens. Vindt dat haar leerlingen eigen mening mogen geven, maar 
gebaseerd op onderbouw. Er is verschil maar beide termen worden te vaak door elkaar gebruikt.  

Hoe meer wetenschappelijk onderbouwd, hoe ‘superieurder’ een theorie dan is maar ze denkt daar zelf niet 
altijd kritisch over na. Is het een veralgemeende mening of is het echt iets dat wetenschappelijk 
sterk onderbouwd is? Bepaalde idee super algemeen aanvaard - je denkt dan rap dat het zo is.  

Andere historici versch perspectief? —> Toont aan llngn, de waarheid ligt tussenin en er is niks als “de 
geschiedenis’ - leerlingen hebben het er vaak moeilijk mee. Iets is eerder grijs, je rekent een 
bepaald antwoord niet goed omdat het genuanceerder is? Leerlingen reageren vaak meer opstandig. 
Sommige leerlingen nuanceren uit zichzelf; anderen dan weer niet. Leerlingen die taalvaardiger 
zijn gaan vaak makkelijker nuanceren. ‘Ja en ook nee”.  

Einde 18:00 

Aard van geschiedenis - Katrien Boone —> Objectiv aangezien ze geschiedenis weinig 
interpreteerbaar acht.  

 Ze wilde altijd al gesch doen, maar ook lesgeven. Op de lijn tussen letteren en exacte wetenschap ijvert 
Katrien ervoor om het geheel zo exact mogelijk te brengen. Eerder richting wetenschap, vindt 
historische kritiek zeer belangrijk.  

Goeie historicus is voor Katrien zowel kritisch als gepassioneerd. Ze heeft een hekel aan vaardigheden etc 
en is minder te vinden voor verbeelding. Ze doceert eerder klassiek maar zegt dat haar klas daar 
ook wel oren naar heeft. Hedendaagse actualiteit boeit haar en in het verlengde haar klasgroep; Ze 
koppelt geschiedenis aan vandaag. Bijvoorbeeld Congo - wordt doorgegeven tot op vandaag. 
Ondersteunt haar les met een tijdlijn met daarop alle massamoordenaars. Zo’n harde feiten 
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onthouden ze wel. Als je zaken visualiseert nemen de leerlingen ’t rapper mee. (Heeft het over de 
‘verkeerde campagnes van Mao’, impliciet moreel oordeel over de gesch.) 

Plaats voor historicus in het maatschappelijke debat, ethische debatten bvb. Debat van Poetin - waarom zo 
geliefd bij de Russen ondanks het feit dat hij een dictator was. Yeltsin en Gorbatsjov waren 
democraten, veel minder geliefd - een van de slechtste leiders volgens de Russen. Llngn moeten 
nadenken over het waarom. Ze moeten kunnen discussiëren - leren zich verplaatsen in de geest van 
een andere bevolking. Katrien gaat graag de discussie aan. Uitwijdend - ik stel vraag over 
Lumumbacommissie - LDW daar op zijn plaats? Katrien zegt van wel, historici weten zaken die 
interessant zijn voor de toekomst, waar anderen misschien niet aan denken.  

Beroepen op verbeelding/creativiteit? Echt creativiteit? Niet direct, beelden en statistieken. Doceert eerder 
klassiek. Ze geeft stukjes uit people’s century over zaken als de grote sprong voorwaarts. Foto’s 
van Mao die aan ’t zwemmen is, voor de culturele revolutie. Dat spreekt aan. Ze vertelt in 
combinatie met beelden, zegt dat film en foto wel aanslaan in haar klas. Voorbeeld uit haar les is de 
Nashi, de Putinjugend. (13:42) Toont een stukje van Maurice De Wilde - ‘De Walen zijn ook 
Germanen maar ze weten het niet’.  

Verschil hist theorie en een mening? Interessant om mening/ideologie naast elkaar te zetten. Geeft bvb een 
filmpje id 5es uit Koppen die een oude communist en een collaborateur tegenover elkaar zetten. De 
ene minimaliseert het dodental van eht aantal joden. Ook stukje over ‘Hitler, mijn chef’ - die 
communist… Hadden beiden op mensen geschoten etc. Llngn hadden meer sympathie voor 
communist - was zogezegd ‘de goeie’ leerlingen denken volgens Katrien vaak nog te veel in termen 
van zwart - wit.  

————————————— 

2e set vragen gaan over de praktijk van het lesgeven en geschiedenis als vak.  

1. Seppe DBZ - Apprenticeship-research 

Volgens Seppe zijn de belangrijkste doelen van gesch dat ze zelf kritisch moeten leren nadenken, zelf een 
mening bouwen. Analyseren bronnen en zien versch invalshoeken - ze moeten vergelijken. Vindt 
het belangrijk het heden beter te begrijpen, kan als je het verleden kent. Verbanden leren leggen… 
Ook naar de toekomst toe,  burgerzin kweken. Als ze moeten stemmen moet ze mondig worden en 
zich een goed beeld kunnen vormen.  

Pedagogische aanpak volgens Seppe —> Heel veel variëren. Het mag ook leuk zijn. Het moet ook van de 
llngn komen, als ze een onderwerp interessant vinden wijdt Seppe erover uit. Ook eens durven/
verplichten verder te denken - ookal is het saai. Ze moeten vaak begrijpen waarom bepaalde 
evoluties nuttig zijn om te zien 
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Eigen lesaanpak varieert vaak. Veel leerlingen - er komt veel van de leraar. Seppe maakt zelf zijn cursus. 
Moeten soms veel noteren en zelf structureren maar soms krijgen ze bronnen die moeten 
geanalyseerd worden. Wisselt vaak af met groepswerken - zesdes krijgen een casus die ze moeten 
uitspitten en zelf een vraagstelling moeten rond verzinnen. Leerlingen moeten zelf lesgeven over 
pakweg de potato famine. Leerlingen geven de les en dat is ook effectief leerstof. Toont ook soms 
docu 

Reflecteren - studenten vinden het volgens hem leuk. Elk jaar zijn er een aantal die geschiedenis willen 
studeren.  

Aanpak verschilt niet bij voorbereiding. Geen heikeler thema. Over Congo is er geen controverse id 
klasgroep, over andere zaken zoals het hoofddoekenverbod wel. Sommige leerlingen neigen 
volgens Seppe al snel naar het extreemrechtse. Leerlingen zeggen dat ze zich volledig moeten 
aanpassen en religie over boord moeten gooien. Geeft aan dat zijn leerlingen vaak nog in wij-zij 
denken. Vb - wij, de ‘blanke Vlaming’. Stereotiepen als ‘de moslimterrorist’ passeren bvb de revue. 

EINDE 16:40 

2. Johannes DBZ - apprenticeship researhc - TOM  

4. Beliefs over de lespraktijk rond geschiedenis 

- Wat zijn volgens jou de belangrijkste doelen voor geschiedenis als vak? Wat moeten leerlingen kunnen/
leren? Welke competenties moeten ze behalen?  
- Dat is een vrije algemene vraag, maar wel dé vraag. Eerst en vooral word ik betaald om mijn 

leerplan te realiseren, dat doe ik dan ook. Dat is het officiële antwoord. Hoe je het leerplan 
interpreteert als leerkracht kies je zelf, wij hebben een vrij open leerplan. Ik kan mij redelijk 
vinden in het leerplan - kritisch denken en kritisch onderzoek dat meegegeven wordt. De 
algemene Europese geschiedenis vind ik op zich ook een belangrijk vraagstuk dat moet behandeld 
worden. Ik vind ook de systeemgeschiedenis, wereldgeschiedenis en andere interessant. Ik durf 
breder gaan dan het leerplan voorschrijft. 

- Vind je dat het leerplan (te) Eurocentrisch is?  
- Nee, als leerkracht krijg je ruimte genoeg om dat te interpreteren. Geschiedenis zal Eurocentrisch 

zijn in het middelbaar of zal verschrikkelijk saai zijn. Die gasten interesseert dat niet. Het is 
belangrijker ze handvaten mee te geven waarmee ze zich kunnen oriënteren. Vroeger was ik daar wel 
van overtuigd, dat die geschiedenis té Eurocentrisch was. De basis is nog altijd Europese 
geschiedenis, punt. Dat hoeft daarom geen Belgische geschiedenis te zijn. Die vind ik op zich een 
beetje saai. Het is niet toonaangevend voor Europese geschiedenis, alhoewel er wel wat linken mee te 
leggen zijn. De grootmachten en heel de Europese dynamiek vind ik iets heel belangrijk.  

- Wat is volgens jou de beste pedagogische aanpak tijdens de les, waarom?  
- Sterktes/zwaktes?  

- De beste pedagogische aanpak is er een waarbij je je als leraar goed voelt. We staan met drie 
leerkrachten in het vijfde jaar. Die drie cursussen liggen mijlenver uit elkaar, niet de leerstof maar 
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de manier van aanpakken. En toch ben ik ervan overtuigd dat die gasten op het einde van het vijfde 
een goeie leerkracht geschiedenis gaan gehad hebben. Ik durf daarvoor mijn hand in het vuur 
steken, je moet er je als leerkracht goed bij voelen maar dat moet de leerling evenzeer. Er moet ook 
een klik zijn. Als jij als leerkracht een uur kan vertellen voor een klas die met open mond luistert, 
waarom niet? Als je ze zo kan boeien, die gasten vinden dat de max. Je kan ze evengoed een eigen 
onderzoek laten voeren, je moet vooral iets doen waar beiden zich goed bij voelen. Ik denk dat 
de beste motor nog altijd welbevinden is.  

- Kan u uw eigen lesaanpak beschrijven? —> Fases? Wat doen leerlingen in elke fase?  
- Vrij klassiek durf ik wel zeggen. Grote structuren als nationalisme ga ik doceren. Dan vertel ik 

historische verhalen en haal er schilderen bij. Ik onderbouw ook met bronnen en ik vertel graag. Ik 
denk dat dat het beste is. Sommige concepten zijn zodanig moeilijk dat als die gasten dat zelf moeten 
uitzoeken dat daar tranen van komen. Congo moeten ze wel zelf uitzoeken, dat kunnen ze wel. Ik 
werk met een probleemstelling of 3-4 per hoofdstuk. Dan ga ik samen op onderzoek. Ze moeten 
zelf spelen met bepaalde thema’s daarrond. Het zal gemakkelijk 60% klassieke les zijn en dan 40% 
zelf bronnenonderzoek, al eens een debat of groepswerk… Rond nationalisme is er dan debat in de 
klas. “Wat ben je, Vlaming/Belg/Europeaan?” Waarom? Ik voer dat in het begin in het einde van het 
hoofdstuk. Dan vraag ik of hun percepties veranderd zijn. Ik geef ook vaak krantenartikels of 
opiniestukken. 60% is wel écht klassiek verteld.  

- Gebruik je nog zaken naast die bundel en je handboek?  
- Ik gebruik altijd powerpoints en zet die ook online. Ik vertel met powerpoint. Ik structureer het 

handboek zelf. Powerpoints is basis, handboek een uitbreiding. Ik geef er ook wat begrippenlijstjes 
bij.  

- Hoe denkt u dat uw studenten reflecteren over geschiedenis als onderwerp?  
- Zijn uw studenten kritisch wanneer dergelijke onderwerpen aan bod komen? Hebben ze zelf beelden 

mbt. racisme/kolonialisme en komen die naar voor tijdens de lessen?  
- Nee. De verwachtingen mogen niet te hoog zijn. Ik gebruik andere insteken die dichter bij 

hun bed zijn. Bijvoorbeeld de zwartepietendiscussie of die fuif in Hansbeke. Ze gingen daar 
allemaal naartoe. Dalila Hermans had een opiniestuk geschreven, dat het niet kon zijn dat zo een 
zwarte op de affiche staat. Dan vraag ik Geen hoge verwachtingen - andere insteek. Zwarte-
pietendiscussie. Daar hebben ze wel een genuanceerde mening over. “Ah meneer, dat is 
traditie!” Ik kan echter ook een aantal tradities opsommen waarvan ik blij ben dat we ervan af 
zijn. Daar gaan ze wel mee zijn, je moet ze vaak eens een duwtje geven maar vanzelf gaat het 
niet komen. 

- Wat is jouw mening over zo’n zaken? Ik denk dan aan het standbeeld van Leopold in Oostende, of 
inderdaad de affiche van die fuif. 
- Mijn eerste doel is geen mening hebben. Ik vind ook niet dat leerlingen een mening moeten hebben 

maar ze moeten wel de complexiteit van bepaalde problemen kunnen erkennen. Tijdens mijn 
eerste jaar werd ik kwaad als er iemand racistische klap verkocht. Ik kon daar zelf niet tegen. 
Ondertussen doe ik dat niet meer, ik ga gewoon in debat. Ik voel mij daar beter bij want het is minder 
emotioneel. Als je standpunt neemt als leerkracht raken ze je op je emotie en dat is het laatste dat ik 
wil. Die gasten hebben geen boodschap aan mijn emoties. Wat interesseert hen dat, waar ik op stem, 
of wat mijn politieke overtuiging is. Ik zie mezelf eerder als moderator. Diegene die de vragen stelt. 
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“Oké het is je mening, maar waarom?” ‘Ik heb dat overgenomen van mijn ouders.” “Maar als je alles 
overneemt van je ouders?” Ik ga altijd de vragen stellen. Maar Leopold, dat weet ik zelf ook niet 
goed.  

- Vind je het ok dat er een standbeeld staat van Leopold II zonder enige duiding. Midden in het 
straatbeeld?  
- Ik weet niet of dat standbeeld het grote probleem is. Dat daar geen duiding bijstaat, oké. Daar is iets 

voor te zeggen, die duiding zou ik er nog bijzetten. Als je dan ziet in Amerika welke miserie er daar 
is, met de standbeelden van die generaals die ze weghalen… Op den duur worden dat culturele 
strijdsymbolen en je gaat je afvragen of het sop de kolen wel waard is. Bijvoorbeeld ook, die kerel 
van Schild en Vrienden, in De Morgen. Hi-la-risch. Het jammere is dat hij zegt dat dat beeld deel is 
van Belgische geschiedenis en dat hij het zou onderhouden. Eigenlijk is dat het perfecte argument om 
het te laten staan. Eigenlijk zou je hem moeten zeggen dat dat een massamoordenaar is. Adolf Hitler 
heeft ook Volkswagen gemaakt, Autobahnen geïntroduceerd… Er is veel meer ruimte voor debat als 
je het beeld laat staan dan als je het weghaalt. Hij zegt nu ook dat die linkse cultuurmarxisten alles 
fiksen. Hij heeft een punt, het debat wordt gekaapt. Hij heeft een punt dat dat deel van onze Belgische 
geschiedenis is, maar je moét er de kanttekening bijzetten dat Leopold een massamoordenaar was. 
Dat is mijn persoonlijke mening, die probeer ik ook naar mijn les over te brengen. Ik wil dat het debat 
gevoerd wordt, dat die frictie er is. Als er geen debat meer is schiet er niets meer over. Over 10 jaar 
kan dat anders zijn hé, dat ik zeg zet ze tegen de muur die neofacisten. Ik vind dat we het debat 
moeten blijven aangaan, en zeker als historici.  

- Je wil wel vanuit je geschiedenislessen een eerste duw richting dat debat geven? — Hier zelfde als Joke 
Demedts —> Zeer hard de nadruk op niet juist of fout, maar nuance 
- Ja, ik stel veel vragen op examens. Zo vraag ik of nationalisme in de negentiende eeuw een positieve 

of negatieve tendens was (illustreer adhv enkele voorbeelden). Op zich is die vraag zowel positief als 
negatief te beantwoorden. Het antwoord is allebei juist, het enige dat fout is is geen mening. Ze weten 
dat ze bij mij met alles mogen afkomen, maar geen mening is nul. Ik denk dat daarin ook mijn doel 
legt in lessen.  

- Verschilt de voorbereiding voor een onderwerp als Congo met andere lessen?  
- Nee, alles is heikel afhankelijk van de invalshoek. Voor alle -ismes zijn er dooien gevallen. Het 

belangrijkste is dat je je goed informeert en geen zever vertelt. Alles vertrekt vanuit je feitenkennis.  
- Ervaart u hierrond controverse in uw klasgroep?  

- Bij welke thema’s/welke leerlingen - hoe gaat u daarmee om?  
- Absoluut geen controverse; Bij ons op school gaan ze wel elke twee jaar naar Congo voor 

speelpleinwerking. Dit jaar konden ze niet gaan omdat het verkiezingen zijn. Voor de rest 
hebben zij geen mening. Die weten met moeite wie de burgemeester van Gent is, laat staan…  

—————- 

Joke SB 5e jaar - de lespraktijk. Eerder discourse discovery 

!  94



Doel van geschiedenis als vak is volgens Joke heel ruim. Jongeren moeten bewust gemaakt worden van het 
feit dat geschiedenis een reconstructie is van het verleden. Ze moeten inzichten verwerven in het 
hoe en waarom bepaalde zaken zijn zoals ze zijn vanuit het verleden. Moeten ze aanzetten tot 
nadenken/redeneren en kritisch zijn. Niet alleen tav de geschiedenis maar ook tegenover 
bijvoorbeeld de hedendaagse actualiteit. Moeten zaken vanuit verschillende perspectieven 
bekijken. Geschiedenis is een houvast om kritisch naar de hedendaagse samenleving te kijken. 
Gaat niet alleen om historische feiten maar ook om vaardigheden als mens/burger id maatschappij. 
Soms geeft ze ook docerend les - onderwijs-leergesprek. Illustreert duidelijk met bronnen en 
filmfragmentjes. Visualiseren is belangrijk. Moeten kennis opdoen ook, moeten begrijpen wat iets 
is voor ze er kritisch over kunnen zijn. Op examens vraagt ze deels naar kennis maar soms moeten 
ze ook bronnen toelichten.  

Geeft aan dat sommige onderwerpen wel ver van hun leefwereld liggen. Zoekt zaken die llngn dichter bij ’t 
bed zijn - meer betrekken; Als leerlingen zichz herkennen krijg je ze makkelijker mee.  

Kennis - tools aanreiken om later kritische antwoorden te vinden. Kritisch omgaan met bronnen. Wil 
stevige achtergrondkennis bijbrengen - zo hebben ze kader in hun hoofd van waaruit ze bepaalde 
zaken beter kunnen begrijpen. Kennis is ook belangrijk, maar historische feiten aan data linken 
blijft beperkt. Achtergrondkennis is nodig om een bepaalde mening te kunnen geven.  

Pedagogische aanpak hangt af van onderwerp én van groep. Tijd is een beperking. Doorheen de jaren dat ze 
lesgeeft moet ze toegeven dat ze zich heel vaak beperkt voelde door tijd; Merkte al vaak dat 
verschillende zaken meermaals moeten herhaald worden. Leunt wel eerder aan bij klassieke 
methodes van doceren. Ideale is wel afwisselen, niet elk onderwerp op dezelfde manier beginnen. 
Geeft ook wel eens groepswerken, ifv het concreter maken van bepaalde termen. Moesten bvb zelf 
een coalitie maken op basis vd laatste verkiezingen. Soms moeten zaken tastbaarder zijn om het 
beter tek unnen begrijpen. Gingen bvb ook naar het federaal parlement, om het te zien. Praatten 
daar bvb ook met een volksvertegenwoordiger. Sommige abstracte zaken zijn aantrekkelijker als ze 
visueel bevatbaarder worden gemaakt.  

 

Vertrok vanuit Brussel om Congo te doceren - gebouwen in Brussel die er deels door Leopold kwamen. 
Mooie overgang naar Congo. Ze had leerlingen meer mee doordat ze gebouwen in Brussel gezien 
hadden. Toont een artikel ‘Leopold, Koning bouwheer’. Bouwt haar lessen op rond een aantal 
centrale vragen over wat ze lazen in artikels. Werkt activerend.  

Controverse - meisje van Congolese afkomst. Je voelt dat het bij haar gevoeliger ligt. Zij gaat andere 
leerlingen tot de orde roepen als het over Congo gaat id les. Toont bvb ook artikel over 
wereldtentoonstelling - Congolezen werden tentoongesteld als dieren. Gaat ook over perceptie 
blanke mens, gaat dan ook over racisme. Sommige leerlingen reageren ‘zo grof’. Kreeg ook een 
reactie van de andere kant - ‘als zij ons naroepen begrijp je toch dat we afkerig zijn?’ Meisje die 
eerder rechtse ideeën wel begreep. Ze merkt soms uit reacties van leerlingen dat ze via het 
onderwerp Congo de brug maken naar hedendaagse situaties.  
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Congo is belangrijk, nog meer tijd dan zou erk unnen vergeleken worden met Indonesië. Belgische 
kolonisatie is veel dichter bij huis. Legt link met weghalen buste Leopold vandaag - je kan tonen 
dat dat op vandaag nog heel erg leeft en heel gevoelig is.  

  
Einde 35:55 

Katrien Sint Bavo - Lespraktijk - eerder discourse discovery 

Geschiedenis in functie van het begrijpen van de actualiteit - kritisch leren zijn. Ondersc fake news. 
Bronnen vergelijken - niet alleen de standaardkranten maar ook MO - Apache. Verder kijken dan hun neus 
lang is. Kritischer kijken naar hoe zaken vandaag in hun werk gaan. Via alternatieve media gaan kijken. 

Lesverloop - beetje een herhaling. Katrien hamert op het leggen van verbanden etc. Gaat echter vaak 
debatten uit de weg. Meer voor docerende aanpak. Vragen stellen waar ze bij moeten nadenken, haar 
leerlingen zijn daar zeer geïnteresseerd in. Katrien heeft de indruk dat haar leerlingen ook wel fan zijn van 
docerende aanpak. Minder pro groepswerken, je moet veel hetzelfde zeggen etc. Wel naar het einde van 
lessenreeksen toe, eerst kennis opdoen en dan debat. Ook actuataak - actueel onderwerp/cartoon voor de 
klas brengen. Elke groep moet 1 keer aan bod kunnen komen. Mondeling en schriftelijk.  

Wel aandacht voor versch perspectieven/bronnen. Spreekt over een film - Hidden figures. 4 vrouwelijke 
wiskundigen die gediscr worden id NASA. Kortom —> Via geschiedenis de brug maken naar het begrijpen 
van de realiteit.  

Denk dat leerlingen ook kritisch staan door gesch.  

Voorbereiding Congo verschilt niet van die van andere lessen. Leest er wel boeken over - David v 
Reybrouck bvb.  

Einde 28:30.  

———-Ondanks het feit dat Kaat meer de klassieke lesaanpak aanhangt waarin de leerkracht vertelt en 
leerlingen 
luisteren in combinatie met notities nemen heeft ze toch ook voor nuances, verschillende perspectieven en 
verschillende bronnen. In wat nu volgt ligt voor mij een van de doorslaggevende argumenten om Kaat te 
catalogiseren onder discourse-discovery. Zo vertelt ze over de organisatie van een soort 
geschiedeniscinéma op school. Hier worden historische romans of documentaires aan een breder 
leerlingenpubliek getoond. Voor Kaat en Tine gaat het over klassen in vijf en zes, tevens de 
doelgroep van dit thesisonderzoek.  Ze haalt er het voorbeeld van de film Hidden Figures uit. Die vertelt 260

het (op waargebeurde feiten gebaseerde) verhaal van een aantal zwarte vrouwelijke wiskundigen in het 
Amerika van de jaren zestig. Ze werken er voor de NASA (National 
Aeronautics and Space Administration). Hun berekeningen zijn een sleutelelement voor de eerste 
maanlanding en hoewel dat algemeen geweten is, krijgen ze er op dagelijkse basis te maken met enorme 

 260
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vooroordelen en ongebreideld racisme (waardoor ze bijvoorbeeld nooit het lof krijgen dat hen toekomt.)  261

Films zoals deze zijn voor zowel Tine als Kaat de opstap om de linken te leggen met actuele 
problematieken van racisme en discriminatie. Ze maken, vooral volgens Kaat, abstracte begrippen meer 
vatbaar en beter bespreekbaar in haar eigen klas. 

Seppe laatste deel vragen 6 Dbz - eerder op de lijn van postmodern en hedengericht 

Congo belangrijk maar legt wel de lijn naar andere Afrikaanse landen - legt de lijn naar iets anders. Zijn 
leerlingen moeten structureel inzicht krijgen. Legt de link tussen koloniale erfenis (en andere factoren) en 
de armoede vandaag. Bekijkt hele geschiedenis van Congo en moeten zo inzicht krijgen in de problemen. 
Waarom geraken ze daar moeilijk aan een democratie etc. Je kan evengoed een andere casus nemen. Congo 
is makkelijk, oud-kolonie en heel veel aanknopingspunten. Leopold met bloedrubber, alle gebouwen die 
hier nog staan etc brengen het allemaal meer tot leven.  

Voorbeeld als deel van de Belgische geschiedenis - zo ook beter inzicht in België/hoe wij naar de aken 
keken. Toont strips van Hergé. Vertelt over rechtzaak die student tov die strips aanspande, is een historische 
bron. Vandaag zou dat racistisch zijn, toen was het niet. Je moet dat publiceren als historische bron. 
Voorbeeld van Kuifje - negertjes moeten zwijgen terwijl jij hen vertelt over het vaderland België. 
Dankbare casus om aan te tonen hoe de vork in de steel zat.  

Vertelt over Leopold - kolonie in Belgische handen - niet zo veel veranderd voor Belgisch bewind. Vertelt 
veel over paternalisme en over heel de onafhankelijkheid. Groepswerk over moord op Lumumba - moeten 
parlementaire onderzoekscommissie en LDW met elkaar vergelijken. Ze krijgen op die manier een beeld in 
hoeverre België betrokken is. Heel de strijd voor onafhankelijkheid komt ook aan bod. In hoeverre droeg 
België bij tot chaos nadien etc. Vertelt ook over Mubutu, cliëntilisme en rol van koude oorlog. Komt 
uiteindelijk tot vandaag, hoe het komt dat democratie er moeilijk aardt en er nog steeds een grote informele 
economie is.  

Persoonlijke mening - correct perspectief aangaande congokwestie? Aantal betere perspectieven dan 
anderen - verantwoordelijkheid België en gemaakte fouten staan als een paal boven water. Maar er zijn 
verschillende perspectieven. Wel genuanceerd zijn, sommige kolonialen zouden écht willen helpen hebben. 
Seppe pleit voor grassroots van onderuit, zekere ondersteuning tot vandaag. Niet voor het paternalisme 
maar de balans is moeilijk. Zegt ook dat Belgen niet allemaal over zelfde kam mogen geschoren worden.  

Aandacht voor verschillende perspectieven — heeft het bijvoorbeeld over holocaustontkenning. Moet id 
wet ja of nee? Er zijn argumenten voor en tegen - als je het gaat verbieden schep je precedent voor politici. 
Armeense genocide is bvb ook verboden in Turkije, strookt dat met de vrije mening? Moeilijke kwesties, 
juiste perspectief niet echt. Sommige zaken botsen. Hamert op meningsverschillen en nuance. Juist of fout, 
in het midden.  
 

Moreel oordeel over het verleden - is dat wenselijk? Ja, wenselijk. Je moet dingen kunnen veroordelen en 
zorgen dat ze niet meer gebeuren. Over IS-strijders moet je bvb een moreel oordeel kunnen vellen. Je kan 
hen zeggen dat wat ze gedaan hebben niet kan, past een sanctie en een veroordeling bij. Hetzelfde met 
collaborateurs na WOII, zelfde met mensen die in Congo dingen gedaan hebben die niet door de beugel 
konden.  

 https://www.filmtotaal.nl/recensie/12599261
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Belgische schuld tov Congo tot op vandaag? Waarom niet - geen zicht op de grotere financiën maar lijkt ‘m 
evident dat België tot op vandaag nog verantwoordelijkheid heefT.  België moet nog doen wat z ekan. 
Schuld/troepen sturen. We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. Over sorry zeggen Charles 
Michel. Goeie zaak, ja. Net als Bart DW die collaboratie veroordeelde. Soms moet je de dingen benoemen 
zoals ze zijn. Schuld bekennen is het minste.  

Standbeeld - ja mits duiding. Feit dat stanbeeld er is is ook een les. Hij begint met vertellen dat Leopold in 
het rijtje van Hitler en Stalin kan gezet worden. Doden, handjes afhakken etc. Die context erbij? Standbeeld 
kan. Is een middel naar het publieke debat.  
 

Vandaag de dag weinig zaken in de media door Congolese historici. Wil dat wel eens lezen, in het 
handboek vind je dat bvb niet. Wil bvb gewoon een inzicht krijgen in hoe de geschiedenisles daar in Congo 
over wordt gegeven. MULTIPERSP - kruistochten: bijzantijnse en germaanse en oosterse bronnen. Niks 
interessanter dan dat. Je moet wel verwachten dat Belgische historici kritisch zijn maar er zijn meerdere 
kanten aan elk verhaal.  

Joke - laatste deel 

Juist perspectief id Congokwestie? Waarschijnlijk niet - voor les begon ze van Brussel — Leopold II naar 
Congo. Dan breder. Leopold II was niet de 1e die ging koloniseren, verwijst naar verleden. Bekijkt modern 
imperialisme binnen versch fases van koloniale expansie. Niet de enige die interesse had in Afrika. Kaart 
van Afrika - toont ook versch bronnen met versch kijken op andere gruwelen in andere landen van Afrika. 
Zo probeert ze andere perspectieven te gaan belichten zonder de gruwel te minimaliseren.  Geeft hier weer 
aan dat ze misschien beter zou moeten geinformeerd zijn.  

Vergelijk met handboeken - ze trekken het verder open. Info via internet - opiniestukken etc. Gaat niet altijd 
na hoe correct/betrouwbaar bron is. Haar voorbereiding w niet gestuit door factoren binnen of buiten 
school.  

Ook anekdote over NVA-meningen id klas. Sommige zaken uit het verleden liggen al wat gevoeliger. Ze 
kan alleen maar hopen dat haar leerlingen kritischer nadenken over bepaalde zaken. Leelringen hebben 
vaak een mening, als je vraagt waarom kunnen ze zelden echt goeie argumenten naar voor brengen.  

Wat vinden llngn zelf? — Sommigen zien het als last/blokvak. Vinden ze het een moeilijk vak? —> 
blokvak. INTERESSANT HIER.  Die die graag redeneren/argumenteren en interesse hebben zien ook 
sneller in dat meerdere oorzaken aan de basis van een bepaald fenomeen kunnen liggen. Sommigen vinden 
geschiedenis interessant, anderen helemaal niet.  

Als ik Joke vraag naar het beeld van Leopold zegt ze dat haar leerlingen die vraag ook kregen. Sommige 
leerlingen zeggendat hij geen beeld verdient, anderen zeggen dat Brussel mooie gebouwen aan hem te 
danken heeft; ‘We zouden minder toeristen trekken mevrouw’  Aandacht voor verschillende meningen. 
Vind zij dat die beelden weg moeten? Nee - zo drastisch hoeft niet.  

Debat vandaag - kennisproductie etc komt grotendeels van Belgische historici. Opmerking Congolees 
meisje - in de hoofdstad staat nog altijd een beeld van Leopold II, staat daar gewoon nog. Ik vroeg mij af 
hoe dat kon - dat meisje begreep het ook niet. Zij dacht dat die mensen in Congo er weinig bij stilstaan/

!  98



weinig beseffen wie dat eigenlijk was. Daardoor beeld niet van zijn sokkel. Drukke baan waar er veel volk 
passeert; Deed haar de bedenking maken - zou er nog altijd weinig kritisch onderzoek in Congo zelf gedaan 
w? In hoeverre wordt het verhaal daar verteld? Wat ze daar zelf van vindt — meer stem van Congolezen - 
ja!  

Katrien Bavo 

Aandacht verschillende persp? —> Koppelt eventueel taak rond, focus op de Congo. Kan je niet elk jaar 
doen.  

Moreel oordeel wenselijk? Katrien van wel. Vertelt over zwartje in haar klaS. Geeft wel aan dat ze soms 
voorzichtiger is met buitenlandse leerlingen id klas, als het over hun thuisland gaat etc wil ze niks te hard 
zeggen.  

… 

Geeft eigen mening - voorbeeld over witwassen.  

Vraag over sorry van Congo — goed/niet goed? Mooi gebaar, reparaties is ze ook voor te vinden. Velt 
moreel oordeel over Congo - wij hebben het een stuk leeggeroofd. Congo, rijk land - wij hebben ’t 
kapotgemaakt.  

Beelden — verwijderen eerder? Straten ja, standbeelden te duiden. Straten weg/iets van duiding; Als je 
erbij stilstaat heeft het iets raars, ze begrijpt waarom ze het soms zouden willen wegdoen.  

Bijlage 2: Vragen leerlingen 
Leerling 1. Context/kennisvragen (Johannes L) —> Celine  

Vindt geschiedenis leuk/nuttig. Latijn gedaan voor de cultuur - het verleden spreekt haar wel aan. Favoriete 
onderwerp —> Romeinen en Grieken. Godencultus ook zeer interessant.  

Onderwerp Congo interesseert haar - seminarie ging daar ook over. Standbeeld gaan bezichtigen. Geeft aan 
dat ze pas dit jaar hoorde wat die allemaal op zijn kerfstok had. Vindt het raar dat er nog altijd standbeelden 
en straten zijn met die naam. Alles wegdoen is echter geen oplossing, je doet de geschiedenis weg en daar 
kan je iets uit leren. Ze zou er bordjes bijzetten. Het mag niet lijken alsof ze ‘m vereren.  

Congres om Afrika te splitsen - Leopold had interesse maar de andere landen wisten niet hoe of wat. 
Stuurde onderzoekers - anderen wilden eerste niet dat hij het kreeg maar uiteindelijk kreeg Leopold het 
mits akkoord op vrijhandelszone. Ging daarna failliet waarop hij sponsors zocht en zijn rubberhandel op 
touw zette. Mannen in witte gewaden richtten er scholen op. Veroordeelt het geheel als iets te opdringerig.  
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Kolonisatie heeft Congo leeggezogen - zelfstandigheid weggenomen waardoor ze nog steeds sukkelen met 
politiek etc. Leopold is zich komen moeien etc. Kolonialisme ligt mee aan de oorsprong van de 
hedendaagse problemen.  

Reparaties —> niet positief. Ziet Belgiê nog altijd verantwoordelijk en wil eerder praktische oplossingen/
overdracht van expertise. Geld is volgens haar iets gevaarlijk. Helpen met de scholen zelf - op DBz deden 
ze een project voor Lubumbashi. Project om straatkinderen in school te helpen. Duurzamere oplossingen 
als die leveren meer op op lange termijn. (DBz geeft geld ifv dat).  Helpen ook mee kippenkwekerijen 
opzetten daar. Doel is om congolezen te helpen autonoom te worden.  

Over de notie van sorry zeggen - dat is schijnheilig. Op tv voor de camera’s etc. Niet oké.  

—- 

Ze vindt het belangrijk om daar les over te krijgen - is onze kolonie geweest. Ze vindt het jammer dat je 
daar niet vroeger les over krijgt.  

Lippens geeft les met oog voor detail en nuance. Hij brengt verschillende visies aan bod. En geeft niet 
alleen klassiek les. Er is ruimte voor debat en Lippens stimuleert kritisch nadenken en de leerling vindt dit 
wel ok.  

Er is volgens haar geen juist/fout id geschiedenis. Er zijn geen neutrale bronnen. Er is geen zwart of wit, 
maar grijs.  

—> Geen strubbelingen tijdens discussies. Geeft aan dat haar klas eerder passief is.  

Ze vindt dat leerkrachten hun mening mogen laten uitschijnen zolang ze het niet opdringen.  

Congo belangrijk - je kan het koppelen aan België en het is dichter bij huis. Ze zou wel liever breder les 
krijgen over de kolonisatie. Ze heeft geen Congolese vrienden - wel een zwarte vriendin uit Ghana. Ze 
praten soms over kolonisatie etc maar niet te veel omdat ze het gevoel heeft dat dat diep zit.  

Als ik haar vraag naar haar perfecte Afrikamuseum heeft ze vooral interesse in een manier waarop musea 
zo’n onderwerpen voor het grotere publiek behapbaar maken. — Ik trek de link naar vandaag. Kan je beter 
hedendaagse zaken vatten? Zwarte pietendiscussie vindt ze belachelijk. Roetpiet is een mooie oplossing. 
Spijtig dat er weinig Congolese bronnen zijn. Afsluiter - verhaal Delhaize. Zij zou erop ingaan maar ziet bij 
oudere generaties wel minder begrip/solidariteit. Ze vindt dat zelf jammer en merkt dat haar ouders niet 
veel weten over gesch v B.  

Leerling 2 Lippens ARNE — Joppe 

Arne vindt geschiedenis heel interessant en nuttig. Je leert op een andere manier kijken naar het leven, je 
leert dingen die je in andere vakken niet krijgt. Griekenland en Romeinse rijk interessantst - Congo 
interesseert hem wel.  
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Afrika gekoloniseerd door Europa - verdeeld. Iedereen wilde Congo hebben. Grote landen wilden het niet 
aan elkaar geven - Leopold kreeg het als privébezit. Misbruikt. Rubberplantages etc, mensenrechten 
geschonden en als slaven gebruikt terwijl hij zei dat hij mensen daar hielp.  

Missionarissen - geloof opgedrongen aan andere mensen. Zegt dat er een positieve kant is, maar ook slecht. 
Wortels van ontwrichting vandaag liggen deels id kolonisatie. Leren ook over 1908.  

Wat met reparaties? Ziet onthechting. Jongere mensen hebben er niet veel mee te maken. Individueel 
niemand echt schuldig maar België als land heeft nog iets goed te maken. Beter oplossingen - economie 
stabiliseren. Geld is niet de beste oplossing, als daar een corrupte regering is ben je daar niet veel mee 
geholpen. Over de notie van sorry zeggen zegt Arne dat het een mooi gebaar is. Hoe hard hij ’t meent weet 
Arne niet, maar het kan geen kwaad dat het gezegd wordt.  

Ook verontwaardigd over de manier waarop het onderwerp in het lager aan bod komt. Veel Belgen zijn er 
zich niet van bewust.  

Lippens vertelt meer dan het handboek alleen - probeert de mening aan te scherpen en zijn leerlingen zelf 
een visie te doen ontwikkelen. Ze maken groepswerken, id les spraken ze over wat ze zelf vonden over de 
Congokwestie. Vroeg naar hun meningen id les. Weet niet of er een juist antwoord op bestaat, geen juist/
fout. KRITISCH ZIJN LEER JE BIJ GESCH - NIET BIJ ANDERE VAKKEN.  

Leerkracht eigen mening id les? Mag, zonder andere mensen te proberen overhalen; Doet hij ook niet. 
Lippens heeft aandacht voor standpunten voor iedereen en versch lagen vd gesch.  

Leopold verdient zeker geen standbeeld. Er mogen echterwel standbeelden zijn maar met de waarheid erbij.  

Arne vindt dat hij beter greep heeft op hedendaagse zaken door zijn geschiedenislessen. Je leert kijken door 
de ogen van andere mensen/andere tijdsgeest.  

Leerling 3 Lippens Debbie — Silke  

Geschiedenis kan ons helpen problemen in de toekomst aan te pakken. Wat hebben we hoe aangepakt/hoe 
is het misgegaan? Congo interesseert haar enorm als geschiedenis van haar land. Hadden een debat over of 
het in het leerplan moet of niet.  Congo is geschiedenis van ons eigen land, we zouden ons meerm oeten 
aangesproken voelen. Dat is belangrijker omdat ’t deel is van eigen geschiedenis. Je kan ook linken leggen 
naar andere casussen. 

Groepswerk Leopold II en de Belgen - welke bronnen juist en welke niet? Bronnen geanalyseerd, wie 
heeft er bepaalde foto’s gemaakt etc. Vertelt over extractie GS in Congo, gebruikt om hier gebouwen neer 
te poten. Heeft het over de bezetting. Kregen ook les over missionarissen en ’t gebruik van harde hand om 
godsdienst te gaan opleggen. Kan zich wel in de tijdsgeest verplaatsen en snapt waarom mensen zich al 
dan niet gedwongen moeten bekeren.  

Over reparaties - het is niet meer direct de schuld van België vandaag maar ze zegt wel dat België het 
vroeger naar d kloten geholpen heeft; Geld is geen oplossing. Meer duurzame oplossingen mogelijk dan 
enkel reparaties. Over de notie van sorry zeggen  vertelt ze dat woorden makkelijk zijn maar langs de 
andere kant een mooi gebaar. Sorry maakt het zeker niet helemaal goed en zo kan het niet uitgewist 
worden. Erg wat er gebeurd is.  
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Geeft aan dat Lippens bepaalde zaken id diepte uitspit. Ze vindt het belangrijk dat er les over gegeven 
wordt en dat ze zelf groepswerken moesten doen.  
Juist/fout? Niet zwart-wit en het kon ook anders. Ze vindt dat de fout wél bij België ligt. Ze denkt wel dat 
het niet enkel slecht was, sommige zaken in Congo waren wél goed maar het slechte overtreft het goeie.  

Heeft zelf niet echt Congolese vrienden.  

De inhoud van het KMMA voor BelgiË — ze denkt dat er nu vooral kunst staat van Afrika.  

Kennisprod overwegend veel van Belgische historici — jammer. Er moet meer Congolese stem in het 
debat. Ze zegt wel dat ze meer iets zou geloven door een Congolees ipv een belg. Ze denkt dat dat tot op 
vandaag emotioneel dieper zit, zij zouden niet liegen. BElgië wil volgens haar op sommige vlakken haar 
gesch witwassen.  

Wanneer ik het vraag van standbeeld — weet dat het hand afgehakt is en dat dat voor debat zorgt. Is goed. 
Hoeft niet op straat te staan waar sommige mensen er aanstoot aan kunnen nemen, in een museum met 
duidende tekst.  

Racismeverhaal - oude mensen hebben een controversiëlere visie. Het kan niet - heel België was 
verantwoordelijk. Pro diversiteit en multiculturaliteit. Het is goed dat er veel culturen samenkomen.  

Zwartepietendiscussie - roetpiet is een mooie oplossing.  

Leerling 4 Johannes - Louis —> Sam  

Louis geeft aan dat geschiedenis belangrijk is. Verleden begrijpen waarom bijvoorbeeld bepaalde 
gebouwen gebouwd zijn/met welk geld ze gezet zijn. Congo interesseert hem uitermate, heeft een 
appartement dicht bij het standbeeld.  

Bezit van Leopold na veel getouwtrek - Stanley. Leopold krijgt Congo uiteindelijk. Akkoord 
vrijhandelszone. Force publique opgericht - zelf nooit geweest. Liet onze-lieve vrouwekerk en de basiliek 
van koekelberg etc bouwen; Als ze niet genoeg rubber hadden verzameld werden er handen afgehakt. Force 
publique ging 1x per maand door de steden. Handen werden afgehakt om te bewijzen dat ze hun munitie 
nuttig gebruikt hadden. Veel Congolezen gestorven, moesten super hard werken. Vertelt ook over het 
concept driehoekshandel. Kregen stukken uit dagboeken te lezen over de daar gebeurde gruwelijkheden.  

Kan zich verplaatsen id tijdsgeest - bepaalde opgelegde zaken moest toen aanvaard worden omdat men niet 
anders kon.  

Over reparaties —> geld op zich is geen oplossing. Wat we gedaan hebben is niet oké, toen. Wij moeten 
wel niet opdraaien voor wat Leopold toen gedaan heeft. Trekt de lijn naar Hitler. Zegt dat we niet moeten 
opdraaien voor Leopold’s daden maar we kunnen vandaag wel een handje toesteken. Over de notie van 
sorry zeggen zegt Louis dat sorry geen oplossing is. Je helpt daar niemand mee vooruit - stammen gaan niet 
beter worden volgens hem.  

Louis vindt het heel belangrijk om les te krijgen over Congo om de wereld om zich heen te begrijpen, hij 
was verontwaardigd toen hij met het standbeeld van Leopold geconfronteerd werd en écht wist waarvoor 
het stond. Je leert op een andere manier kijken naar de wereld om je heen.  
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Lippens geeft een cursus specifiek over Congo. Uitleg over congres - wie is Leopold/Stanley etc. Begint 
met het aanbrengen van alle begrippen die nodig zijn om een kader te creeËren aan de hand waarvan het 
volledig onderwerp kan begrepen worden. Lippens geeft verschillende bronnen - krantenartikels en 
bijvoorbeeld stukken uit de dagboeken van missionarissen. Krijgen ook cartoons etc. Geeft aan dat hij het 
onderwerp via een groepswerk behapbaar vindt. Help om kritisch zijn aan te scherpen.  

Over juist - fout zegt Louis dat het belangrijk is dat er moet worden nagedacht over nuances - veroordeelt 
het ook moreel. Er zijn verschillende perspectieven - gesch is meer een boom met vertakkingen dan een 
tijdlijn.  
Volgens Louis mogen leraren niet hun eigen meningen verkondigen id les. Verstandige leerlingen denken 
na, maar sommige leerlingen  laten zich daardoor leiden; Meningen moeten uit jezelf komen. Louis vindt 
dat hij meer kritisch is door de manier waarop hij gesch krijgt in 5 en 6.  

In het museum wil hij feiten zien, foto’s etc die de gruwel uitbeelden. Als hij mocht beslissen over 
standbeelden en straatnamen — moeilijke vraag. Bord met uitleg.  

Kijk over hedendaagse onderwerpen? — > Gesch als houvast om zaken van vandaag te begrijpen. Begrijpt 
het, langs de andere kant vindt hij het wel traditie. Als klein kind denk je er niet over na. Maar zwarte piet 
is niet zwart van huidskleur maar roetpiet. Geeft aan dat oudere generaties er nog altijd zeer racistische 
denkbeelden op nahouden - vertelt over oma. Oké dat je een eigen mening hebt, maar het woord negers is 
al beladen. In 2018 moet racisme eruit.  

Leerling Liam - Seppe - 6DBz — Robbe 

Geschiedenis op een leuke manier gegeven - dan wel. Korte duidelijke bronnen. Bronnenonderzoek is 
nodig om de geschiedenis te begrijpen en bij Seppe leert hij daar mee omgaan. Congo vindt hij interessant. 
Er werd geld verworven via grondstoffen uit Congo, Afrikamuseum is daarmee gebouwd - basiliek van 
Koekelberg etc. Slavenarbeid en grondstoffenextractie - quotum — niet halen = hand afkappen. Congo was 
eerst in privébezit van Leopold, later werd dat privébezit van België zelf. Hij vertelt blij te zijn dat racisme 
zoals dat midden 20e eeuw bestond grotendeels weg is. Vertelt over Stanley etc.  

Vertelt over het breukmoment 1908 - Frans leren, leren schrijven etc. Kregen inzicht in wat mensen niet 
hadden. Door Congolezen meer te leren hebben Belgen het voor zichz verkloot. Congolezen moesten 
meevechten in wereldoorlogen en zagen dat het ook anders kon, weg van slavernij. Vertelt over de 
corruptie van de regering uit na onafhankelijkheid - Lumumba die daartegen streed. Het geld werd mis 
gespendeerd etc.  

Wanneer ik Liam naar reparaties vraag zegt hij eerst dat het iets van de geschiedenis is en niet mag 
vergeten worden. Politiek en financieel mogen er tegemoetkomingen gedaan worden. Vandaag kunnen we 
nog zeggen of ’t goed of slecht is. Mogen mening erover geven. Er moet vandaag nog debat over gaan. 
Over de notie van sorry zeggen — Nutteloos. Als er iemand met een directe link iets over zeggen maakt dat 
meer uit. Michel moet geen sorry zeggen, heeft er niks mee te maken.  

Omdat wij belgen zijn moeten we iets leren over gesch van België - dit jaar ging het over kolon en dekolon 
gesproken maar ook over Indonesië/Ghana etc — je kan gemakkelijk de lijn trekken.  

Seppe geeft ook veel groepswerk - geeft eerst kader met dingen die ze nog niet gezien hebben maar reikt 
hen wel handvaten aan.  
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Geschiedenis is een boom met vertakkingen maar niet zo veel volgens Liam.  

HAdden Congo meer moeten controleren en er niet zo bruusk moeten weggaan. Nu is er met het geld 
meer kwaad dan goed gedaan, armen kregen niks. Liam zegt dat zijn klas heel passief is, ook in 
klasdiscussies. Iedereen had wel redelijk de zelfde mindset, iedereen was het redelijk met elkaar eens. 
Leerkracht mag een eigen mening geven maar mag die niet opdringen.  

Standbeelden — bord met uitleg maar ietsje groter zetten zodat het in het oog springt. Kritisch zijn moet 
aangevuurd worden. 

Racistisch verhaaltje — ziet meer zo’n mindset bij oudere generaties. Wij zijn volgens hem ook opgegroeid 
in multiculturaliteit; Die mevrouw in kwestie woonde wss in België toen er nog niet veel andere culturen 
aanwezig waren.  

Gesch leert meer aan om om te gaan met multiculturaliteit. Vandaag de dag id les meer aandacht voor 
kritisch zijn en multiculturaliteit. Vroeger (30-40j geleden waren racistische denkbeelden meer een 
bijproduct van vaderlandse gesch die id klaslokalen gegeven werd. ‘Ons land was best’.  

Elise - leerling seppe - 6e jaar. — Lara 

Gesch is heel interessant - keert terug. Je kan leren uit fouten die vroeger gemaakt zijn. Veel leerlingen 
denken dat gesch verwaarloosbaar is. Zij vindt het leuk om te zien hoe mensen vroeger leefden etc. Als het 
goed wordt uitgelegd door een goeie leerkract —> Interessant (Liam ook!!) Goeie leerkracht kan goed 
vertellen, het geheel in een verhaal gieten.  

Gesch evolueert volgens haar gelijkmatig met een paar belangrijke gebeurtenissen die een grote invloed 
hadden - ziet eerder lineaire evolutie.  

Leert over missionarissen die daarheen gingen - zij niet ontwikkeld en Belgen die daarheen gingen wel. 
VErtelde over paters die dieren meenamen uit Congo. Ze had graag eens gezien hoe het vroeger was. Groot 
cultuurverschil. Hielden bevolking dom in het begin. Later richtten christenen schooltjes op. Zagen dat 
Leopold gedwongen werd om Congo af te staan aan Belgiê. Bevolking w mishandeld - Leopold onder druk 
van Amerika, Sovjet-unie etc. Kolonies werden afgenomen op grote schaal.  

Dekolonisatie — reparaties. BelgiË nog verantw. Belgen hadden zich beter meer met congolezen bezig 
gehouden. Hadden een beter onderwijs kunnen ontwikkelen, hadden congo beter bestuurlijk geholpen. 
Vandaag veel corruptie - Kabila bvb. Geld is geen oplossing volgens haar - ze gaan er impulsief mee op. 
Heel het politiek systeem moet onder handen genomen worden en de corruptie moet eruit. Politiek zou zich 
meer moeten bezig houden met mensen.  

Over de notie van sorry zeggen - C.M heeft er niet veel mee te zien maar het is een mooi gebaar.. Had wel 
al vroeger moeten geweest zijn.  

Belangrijk?  —> Ja, toch wel.  

Vertelt ie meer dan handboek? —> Werken niet met handboek. Presentaties/maakt cursus. Hij vertelt er 
veel bij, llngn schrijven erbij op. Seppe wijdt veel uit. Geeft veel voorbeelden om dingen die hij uitlegt te 
illustreren. PPT’s — Seppe geeft af en toe groepswerken. Nu moeten ze per drie een casus bespreken van 
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iets. Sommige groepjes brexit - haar groepje had gemeenteraadsverkiezingen. Er is zo veel om over te 
vertellen dat je op een jaar met 2u/week sowieso keuzes moet maken.  

Er zijn meningen - veel verschillende visies moeten volgens haar aan bod komen. Geeft ook aan dat haar 
klas redelijk passief is. De Geyter vertelt objectief - nooit echt mening. Ze vindt dat een leerkracht eigen 
mening id les mag verwerken - zolang het je eigen visie niet te veel beïnvloedt.  

Mening over beelden. Ze zou het beeld van Leopold meer duiden. Er moet aandacht komen voor de 
schaduwzijde.  

Elise vindt dat ze door haar lessen meer kritisch kijkt naar vandaag. Ze vergelijkt met vroeger - op die 
manier. Zwartepietendiscussie - ze snapt hoe sommige mensen er aanstoot aan kunnen emen. Elke belg 
(zwart of wit) die leert dat ze zwart zijn door de roet moet daar volgens haar geen aanstoot aan nemen. 
Sommige tradities zijn heikel voor haar - bvb stieren in Spanje.  

KMMA - weet er niet veel meer van. Zegt net als de anderen dat zij minder racistisch is dan vorige 
generaties. Ziet rol vd media in het afschilderen van een bepaalde ethniciteit/afkomst als slecht. Heeft ook 
aandacht voor andere culturen en vindt het belangrijk daarover bij te leren. Sommige mensen (ouderen) 
hebben niet zo’n open mind. Zijn BelgiË gewend en kijken neit verder. Als je veel op reis gaat merk je 
meer die verschillen. Visie is bij sommige mensen heel gesloten. 

Haar visie is  

Leerling 1 Joke - Evelien 

Gesch is niet haar lievelingsvak, hangt af van onderwerpen die ze zien. Congo interesseert haar, maar gesch 
die verder ligt interesseert haar minder. Afrika en kolonies vond ze interessant, het grote verschil tussen ons 
en Congo. Heel boeiend om daarover te leren. Haar favoriete onderwerp zijn de wereldoorlogen.  

Kennis - Leopold II heeft daar zijn eerste kolonie gesticht. Afrika Zwarte continent - iedereeen van W Eur 
wou kolonies stichten. Afrika was veel ‘achter op onze tijd’. Specifiek Congo - Hoe belgen kolonie 
stichtten en de zwarten behandelden. Zagen dingen over rubberoogst etc. Zagen zaken ivm afgehakte 
handen. Zagen bepaalde zaken ivm onderwijs - eurocentrisme en paternalisme en België werd gezien als 
moederland. Ze denkt dat mishandeling door wereldwijde kritiek sterk ingedamd werd. Zagen bepaalde 
zaken rond internationale kritiek - anderen zeiden dan weer dat zwarten beesten waren etc. Kritiek was écht 
op de leiders gericht, niet uit jaloezie. Massamoorden etc voor geld en uit eigenbelang - daarop kritiek.  

Weet je nog iets over dekol? Ja, 1960 - onafh van Congo werd ingevoerd. Ze vindt dat België langer had 
moeten blijven, Congo was niet voorbereid. We zien nu dat het land totaal niet stabiel is. Vindt het 
belangrijk les te krijgen omdat dat zaken zijn die te maken hebben met ons land. De casus kan ook 
overgezet worden naar andere voorbeelden. Leopold is geschiedenis van België zelf. Ik vind dat dat echt 
gegeven mag worden.  
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Belgische geschiedenis primeert volgens haar, boven die van andere landen. Daarom belangrijk les te 
krijgen over Congo. Demedts geeft geen handboek, ze maakt ook ppt’s. Klas bracht een bezoek aan Brussel 
en linkte dat aan casus Congo. Met geld van rubberoogst veel gebouwen opgericht. Daguitstap - Joke 
vertelt hoe Brussel aan Congo kan gelinkt w. Ze krijgen ppt’s met filmpjes, afgehakte handen etc. Ze geeft 
zelf ook te kennen dat filmpjes wel werken. Met beelden kan je echt zien wat er gebeurd is. Boeiender dat 
feiten in de vorm van beelden op jou gesmeten worden. Demedts doet meer dan gewoon vertellen.  

—> Congo w aan actualiteit gekoppeld, ook op toetsen. Had een artikel ivm de croo die naar een conventie 
in geneve ging waar congo niet heen ging. Congo actua vandaag ad lessen gelinkt.  

Wanneer ik haar vraag naar reparaties —> reparaties an sich geen opl. Wij hebben land id steek gelaten, 
zaten lang onder een dictatuur, het gaat daar niet goed maar wat kunnen wij daaraan doen? Er mag een 
goed debat over gestart w - schadevergoeding/monument/herdenkingsdag/reuzegrafplaats. Mag niet zomaar 
vergeten worden. Humanitaire hulp als valabel alternatief  

Er is niet zoiets als 1 perspectief id gesch. Perspectief van Congolezen en Belgen is bvb volledig anders. 
Om echt in 1 rechte lijn te zeggen hoe ’t was? nee. Wanneer ik haar vraag over zelfde waarneming die 
anders uitdraait van 2 mensen over zelfde fenomeen —> Opvoeding. Mega Vlaams/racistisch opgevoed 
kan kleuren bvb, vrienden ook. In de klas werd er volgens haar gediscussieerd, klas reageerde soms wel 
geschokt op bepaalde beelden. Plaats voor eigen mening. Af en toe eens een racistisch mopje, maar daar 
stopt het. Latent racisme niet aanwezig.  

Volgens haar mag leerkracht eigen mening naar voor brengen - debatteren over meningen is handig en 
verschillende meningen samenleggen kan enorm leerrijk zijn. Wat radicale meningen betreft is ze 
terughoudender, leerkracht kan namelijk enorm veel invloed uitoefenen op leerlingen. Ze zou wel 
tegenstand gehad hebben, van sommige dan weer niet. Ze vindt dat persoonlijk.  

Mening standbeeld Leopold — zagen meerdere standbeelden. De drie gapers bvb. Tot op vandaag 
standbeeld voor Leopold - vind je dat kunnen? Wat zou je ermee doen? Ze zou er verklarende bordjes bij 
zetten. Oog hebben voor nuance is nog steeds belangrijk. Furore rond standbeelden is goed volgens haar 
aangezien ’t zorgt voor maatschappelijk debat.  

— kent niemand met congolese roots.  

—> In haar afrikamuseum staan ook de slechte zaken maar alle feiten moeten aan bod komen. Oog voor 
detail en volledigheid is belangrijk, lijst zowel goeie als slechte zaken zeker op.  

Laura VDD —> llngn Joke - Lore 

Bepaalde zaken interesseren haar minder, Napoleon bvb. De prehistorie vond ze een stuk interessanter. 
Congo en de kolonisatie vindt ze ook interessant omdat haar roots daar ook liggen; Ze kan door naar haar 
mama te luisteren verschillende standpunten met elkeer vgl (België - Congo). Slavernij gebeurd - niet zo 
correct. Ze weet er niet zo veel van. Niet geleerd voor toets volgende week; Congo onafh 30 juni. Geen 
stabiele situatie, nooit geweest. Vertelt over onafh - Lumumba (enige die ‘m effectief vermeldt).  

Humanitaire hulp beter dan er wat geld tegensmijten. Trekt de lijn naar vandaag - moeten helpen Kabila 
van de troon te stoten. Ze zijn sterk genoeg om te stabiliseren maar weten niet hoe. Ik vraag haar of België 
daar te vroeg vertrokken is. Laura zegt dat dat dubbel is, want België heeft in haar koloniale periode ook 
veel pijn en verdriet veroorzaakt. Niet alle Congolezen zien de belgen graag terugkomen. Voor hen leeft dat 
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nog veel meer dan voor ons. Congolezen zijn benieuwd naar ieders verhaal maar tot op vandaag emotioneel 
gescard. Veel oudere Congolezen respecteerden de Belgen omdat ze veel leerden/een job kregen maar veel 
mensen vinden Leopold een monster.  

Ik vraag haar naar schuld vandaag - Laura zegt van niet - mentaliteit vandaag de dag is volledig anders.  
Oudere Belgen hebben het ‘zogezegd gedaan’. Ergens hebben we wel nog schuld.  

Laura vindt het erg belangrijk om les te krijgen over Congo, voor haar dubbel. Als ze de les niet kreeg op 
school zou ze zelf meer opzoeken. Ze wil weten hoe dat in elkaar zit - stuk van de Belgische gesch 
(interessant - ze voelt zich zowel Belg als Congolees).  

Joke combineert klassiek doceren - eigen inbreng altijd welkom en Laura mag altijd wat meer zeggen als ze 
wat meer weet; Joke staat enorm open voor eigen mening - ‘hoe zouden jullie daarop reageren?’ Het is 
moeilijk als persoon die het nooit heeft meegemaakt een correcte mening te hebben - er is niet zoiets als 
slechts 1 perspectief van de geschiedenis. Er wordt onder de leerlingen volgens Laura nagenoeg niet 
gediscussieërd - medeleerlingen vragen haar wel bepaalde zaken. Denkt dat er een vrij grote concensus id 
klas;  

Ze vindt het belangrijk dat Demedts haar mening geeft - zegt dat indien ze die zelfde les zou gekregen 
hebben in het tweede middelbaar, eigen mening minder wenselijk is. Die jongeren zijn nog beter 
beïnvloedbaar en hebben nog minder ‘kader’ meegekregen dan haar leeftijdsgenoten. Ze hebben nog geen 
echte vaste mening volgens haar. Plakken aan de mening van een gezagfiguur als de leerkracht.  

Ik vraag als laatste of ze zelf kritischer tegenover hedendaagse probl staat door les te krijgen daarover; Zegt 
van wel, maar als ze de lessen niet zou gehad hebben had ze zelf info gezocht. Standbeelden mag je 
volgens haar niet wegdoen, in tijdsgeest zien. Je kan het niet negeren dat mensen die dt gezet hebben dat 
standbeeld ok vonden. Je moet vandaag anders denken en de nuance zien. Laura zou er ook eerder een 
verklarend bordje bijzetten;  

Julia - leerling mevrouw Demedts - Sarah 

Ze vindt geschiedenis enorm interessant en leuk om te krijgen. Ze denk niet dat gesch haar echt anders op 
de maatschappij laat kijken. Haar favoriete onderwerrp —> Twee wereldoorlogen en het interbellum. Ze 
leerde daar nog nooit veel over maar vindt het onderwerp enorm interessant. Ze wisten daar nog niet veel 
over.  

Kennis - leopold koning bouwheer. (Zegt eerst Napoleon). Brussel - Antw - Oostende dingen aangelegd. 
Vrij belangrijk persoon, aanzien als held. Hij haalde zijn geld echter uit Congo, die rubberplantages en 
gruwelijkheden die daar gebeuren. Was interessant om het zo te zien. Ze hadden gezien dat er aan 
kerstening werd gedaan en vertelt ook over de evolués die naar BelgiË kwamen en zagen dat het hier 
stukken beter was - revolutie ontstaan. Ze zagen dat het bij ons beter was - wilden onafh worden. Congo 
was niet meer v Leopold maar van Belgische staat. Ze zijn beginnen onderhandelen - in 1960 onafh. Er was 
ook zoiets met een speech van Lumumba die kritiek uitte op de koning.  

Wanneer ik haar vraag naar reparaties —> Schadevergoeding zou direct na Congolese onafh moeten 
geweest zijn. Er kan een onderzoekscom opgesteld worden om te onderzoeken of we iets over t hoofd 
gezien hebben. Ze hebben schadevergoe gehad, kunnen België niet blijven verantwoordelijk stellen. Ergens 
kan er wel onderzocht worden maar ik denk dat ze grootste deel van hun schadevergoeding al gekregen 
hebben. Ze zegt dat Congo een zwarte pagina was in onze geschiedenis, moet je achter je kunnen laten. We 
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hebben veel spijt en gaan ‘t niet meer opnieuw doen. Wel recht op humanitaire hulp maar niet meer dan 
andere landen.  

Ik vind het belangrijk daar les over te krijgen - het was oorlog. Heel veel wantoestanden etc, het is 
belangrijk dat geweten is dat wij niet altijd de heiligen waren. Het is een deel van de BE gesch en 
belangrijk dat we dat stuk krijgen. De lessen van Demedts verlopen via eigen cursus + ppt - ze vertelt heel 
goed. Cursus doorspekt met bronnen - verschillende artikels, filmpjes etc. In plaats dat dat droog in cursus 
staat kregen we dat nog eens te horen. Ze opteert voor samenvattende filmpjes per hoofdstuk om beter vat 
te krijgen op alles. Er zijn niet echt groepswerken of debatten, maar die ontstaan wel spontaan.  

1 correct perspectief id geschiedenis?  Er is het grote geheel van de feiten - maar je moet nog altijd 
verschillende verhalen samenleggen om tot een coherent geheel te komen. Moet samenvatting zijn van 
meerdere verhalen.  

Standbeelden —> Niet dat Leopold enkel slecht gedaan heeft - sowieso op de hoogte van de wantoestanden 
maar ze denkt wel dat hij ook probeerde goed te doen daar. Die slavenhandel bvb, doordat hij kwam 
werden de Afrikanen niet meer weggestuurd met de arabieren - slavernij onder andere vorm. Ik vraag haar 
of ze met verklarende bordjes zou werken - zegt dat het standbeeld er al zo lang staat en deel is vd gesch. 
Het mag genuanceerd worden door een verklarend bordje.  

Denk je dat je beter met actuele problematieken (racisme - discr) kan omgaan door je lessen geschiedenis? 
Ze denkt van niet - belangrijk om te weten wat er gebeurd is maar ’t is niet dat dat haar kijk op de wereld 
gaat veranderen.  

Haar ideale Afrikamuseum omvat —> niet heel het museum over Congo. Er zijn meerdere dingen gebeurd 
in Afrika - er is meer dan enkel kol v Afrika. Voorbeeld Leopard man. Neen. Geschiedenis is niet echt een 
wetenschap maar het moet kloppen wat ze vertellen. Die mensen waren niet oerdom maar gewoon 
ongeletterd. Geschiedenis voor haar zijn gewoon allemaal waargebeurde verhalen. Allen samen gebundeld 
- gesch. Gesch is onderzoek doen, net als wetenschap. Het is lichtjes wetenschap.  

———- 

Arne - leerling Joke Demedts — Tim 

Arne vindt geschiedenis als onderwerp interessant - zou wel niet verder studeren. Ik vraag hem of gesch 
meer kritisch doet kijken. -> Zegt dat gesch helpt om bepaalde zaken in perspectief te plaatsen, Arne’s 
favoriete onderwerp is prehistorie. Congo interesseert hem ook, vind het goed dat ze daar les over krijgen 
omdat hij niet wist wat er allemaal gebeurd is met de zwarte bevolking onder het schrikbewind van 
Leopold.  

Congo moet meer voorrang krijgen - sluit iets meer aan aan België als deel van onze gesch 

Kennis - Congres van Berlijn - Vrijstaat - 10% opbrengst aan Leopold (niet zo goed gestudeerd). De 
ontdekking vd rubberband - heel veel rubber in Congo. Leo wou zou veel mogelijk winst uit Congo - 
verplichtten hen te werken met zware straffen tot gevolg. —-> Vertelt over Engels tegenstemmen en de 
overdracht in 1908 ad Belgische staat. Ik vraag hem naar de beweegredenen van dat Engels rapport - echt 
bezorgd of eerder jaloezie? —> Denkt eerder het tweede.  
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Gedachteoefening Reparaties congo —> Geld gaat niet alles oplossen, levens kapot gegaan etc. Betere 
oplossing is Congo ondersteunen in onderwijs - via daar betere bestuursvorm en betere president. Hij vindt 
dat België tot op vandaag deels nog schuld heeft aan de gebeurtenissen van toen —> Vindt het belangrijk 
daarover les te krijgen, da’s onze geschiedenis. —> Les opgebouwd via ppt en voorgedrukt bundeltje. Niet 
echt nodig omdat het verhaal volledig is — goed/slecht aangezien je dan niet echt moet opletten.  

Klasuitstap - wat vond je toen je met die gebouwen geconfronteerd werd?  Vreemd denken dat daar mensen 
voor stierven. Als je het niet weet zie je het niet, jammer. Mensen zouden meer op de hoogte mogen zijn. 
Krijg realiteit onder ogen. —  

éen correct perspectief op de congokwestie? —> Kan dat of is gesch verzameling standpunten? Arne zegt 
dat gesch feitengebaseerd is - mening doet er niet toe - inzichten en feiten wel. Versch inzichten zijn wel 
belangrijk.  —> Veel meer dan 1 perspectief.  Klasdiscussies Congo? — niet echt. Arne vindt dat Demedts 
eigen mening mag verkondigen. Zo zelf nieuwe persp zien.  

Grenzen eigen mening? —> Iemand anders kwetsen is de grens.  

Standbeelden - straten vind hij zelf minder erg. Mag een beetje eer krijgen. Standbeeld is een andere zaak. 
Het staat er - niemand last geen probleem. (Vertelt over oerwoudfuif in Hansebeke) — ook Arne pleit voor 
verduidelijking, zo’n zaken moeten in de tijdsgeest gezien worden.  

Anekdote — sterk veroordelend voor racisme maar begrijpt dat oudere mensen daar meer voor gaan. Arne 
vindt dat gesch helpt actuele zaken in perspectief te plaatsen. 

—-> Ideale KMMA? Trek de brug naar vandaag en open de ogen voor actuele problematiek! Problematiek 
Leopard man. 

Meer congolese stemmen in het debat zouden een meerwaarde zijn ifv het begrijpen.  

——— 

Leerling Katrien - Elia - Cato 

Vindt geschiedenis als onderwerp interessant - leren uit de fouten van vroeger. Ze leert niet graag zaken uit 
haar hoofd. Haar lievelingsonderwerpen zijn Grieken/Romeinen en de wereldoorlogen. Het onderwerp 
Congo interesseert haar. Dit omdat ze het vreemd vind dat een klein landje als België zo’n kolonie kon 
hebben.  

Wat kennis betreft - ontdekkingsreizen/verdeling — weet nog een en ander ivm evolués. Begrijpt dat 
andere cultuur diende aanvaard te worden binnen tijdsgeest. Ik vraag door over dekolonisatie - Lumumba 
werd vermoord en had in sé iets gezien over de moord rond Lumumba.  

Ik vraag haar naar reparaties en het nut van al dan niet sorry te zeggen. Ze vindt het vrij terecht - we hebben 
nog altijd enige schuld. Hulp meer in de vorm van humanit, niet reparaties. Vindt dat ze iets mogen doen 
wel. Sorry zeggen is mooi maar futiel.  

Hoe gezien id les? —> Powerpoint en veel vertellen. Katrien toont oa filmpjes ivm afgehakte handen en 
speech/moord Lumumba. Legt de nadruk op hoe gruwelijk het was. Haar cursus is zelfgeschreven. Er is 
nooit echt controverse over geweest in de klas, niet bijster veel debat ook.  
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Wanneer ik haar vraag of geschiedenis een verhaal van 1 enkel perspectief is zegt ze van niet - is een zaak 
van verschillende bronnen en getuigenissen bij elkaar leggen. 1 persoon kan nooit juist zijn. —> Haar 
leerkracht mag een eigen mening hebben en verkondigen maar binnen bepaalde perken. Ze moet andere 
meningen vooral toelaten.  

Vraag ivm standbeeld Leopold — weet van afgehakte hand. Ik vertel haar over het bordje aan de voet van 
dat standbeeld en vraag haar wat haar mening over dat alles is. Ze zegt me dat ze het bordje zou weghalen, 
beeld in museum en kaderen binnen de tijdsgeest.  

Ik vraag haar of haar gesch les helpt om fenomenen als racisme te kaderen. Zegt van wel - door bepaalde 
fenomenen als slavernij te bekijken zien we waar bepaalde denkbeelden vandaan komen. Nu mogen 
mensen echter wel gaan beseffen dat racisme en dergelijke eruitmoeten/dat daar geen plaats voor is. 
Daarom snap je ook waarom sommige mensen al van bij ’t begin vooroordelen hebben.  

In haar perfecte KMMA wordt het verhaal van de kolonisatie van langs twee kanten verteld. beide 
perspectieven belicht.  

Afsluitend - anekdote Delhaize —> Zou het niet eens zijn met de oude vrouw, er met haar over babbelen 
etc. Zegt dat oude mensen conservatiever zijn. Denk dat dat onder andere ligt aan een andere 
geschiedenisles/ander verhaal dat verteld werd. Ook minder in aanraking met diversiteit.  

—— 

Silke Hespeels - leerling Katrien - Julie 

Geschiedenis is soms eerder saai - is gewoon van buiten leren soms. Wel interessant als ‘achtergrondinfo’. 
Ontdekkingsreizen van Colombus ed vond ze interessant. Congo interesseert haar matig, wist daar niet veel 
van dus was daar wel van verschoten.  

Kennis - Congo was een kolonie van België waar Leopold de macht in handen had. Hakten handen af 
indien niet genoeg rubber. Veel mensen gestorven door slavenarbeid. België ontkent dat nog steeds.  

Vraag over reparaties.—> Wij hebben er niets meer mee te maken maar in ’t verleden veel schade 
aangericht. We moeten er misschien een beetje meer over opzoeken. Wat schuld betreft vindt ze dat we 
deels nog schuldig zijn, mogen meer doen om dat land te helpen. Ligt volgens haar wel gevoelig, Belgen 
niet meer graag gezien daar. Over sorry zeggen - Mooi teken maar da’s niet de ideale oplossing.  

Vind je het belangrijk om er les over te krijgen?  Weet dat het niet verplicht is - belangrijk om te weten 
omdat het deel is van de Belgische geschiedenis. Je kan niet zeggen dat ’t ver van bed is. We zitten er wel 
voor iets tussen.  

De les zelf. Cursus en ppt - vertelt veel en toont veel filmpjes - die maken een indruk. Gruwelijk, afgehakte 
handen etc; Minder groepswerken, Boone vertelt vooral en dat is een goeie manier van lesgeven volgens 
haar.  

Geschiedenis is multiperspectief - 1 verhaal maar verteld door verschillende mensen. Congolezen zullen 
negatief zijn over BE terwijl BE neutraler zal zijn. Je krijgt een beter verhaal door beide samen te leggen. 
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Tijdens de les zelf waren er niet echt meningsverschillen. Meesten vonden het erg wat er gebeurd was. 
Beetje verontwaardiging vooral.  

Een leerkracht mag volgens Silke haar eigen mening verkondigen maar binnen bepaalde grenzen. Congo is 
een stukje van onze gesch - mag.  

Over het standbeeld v Leopold - Ze zou het standbeeld laten staan, maar congolezen en bordje verwijderen. 
Ik stel voor dat ze ’t beeld wat kadert binnen de tijdsgeest waarop Silke zegt dat het standbeeld achterhaald 
is - het mag op zijn minst veranderd worden.  

Haar KMMA  - Gevar verhaal met bronnen en foto’s.  

Anekdote  - je moet de waarheid vertellen maar niet mee in discussie gaan. Helpt toch niet. Conservatief. 
Zegt dat zij veel kritischer opgevoed zijn en meer hun eigen mening mogen zeggen. Ze moesten wat 
mensen zeiden maar aannemen voor waarheid.  

——— 

Amelie - 18j leerling Katrien - Dorien 

Geschiedenis interesseert haar vaker als ’t meer actuele thema’s zijn. Haar favoriete onderwerpen zijn de 
wereldoorlogen omdat die volgens haar tot op vandaag een impact hebben. Mensen blijven daarover praten, 
over kernwapens ed.  

Congo als onderwerp interesseert haar uitermate, deels vanuit dat ’t eigen geschiedenis en deels omdat ze 
een Conglese vriendin heeft.  

Kennis - kolonie, Congo. Deed er aan rubberexploitatie, wilde inheems bevolking verplichten om voor hem 
te werken. Er was internationaal wel wat kritiek op gekomen, hij diende bijgevolg afstand te doen. Is wel 
kritisch naar kritiek in bvb Leopold’s Soliloquy. Denkt dat die ook deels uit winstbejag was.  

Gedachtenoefening eerste minister België. Reparaties. Denkt dat vrijwilligerswerk ed meer uithaalt dan 
reparaties alleen.  

Vertelt over taak met allerlei vraagjes, kwam iets minder aan bod. De les gaat vrij klassiek, powerpoint met 
kernwoorden en filmpjes. Fan van de manier van lesgeven. Visueel + goeie cursus.  

Wat met perspectieven op geschiedenis? Maakt het onderscheid dat een hedendaagse historicus al 
vertekend beeld heeft aangezien hij of zij ‘er niet bij was’. Geschiedenis is sowieso verschillende verhalen 
samenleggen en met bronnen vergelijken. Ze zou zelf naar Congo gaan en haar verhaal halen bij 
professoren van verschillende universiteiten. 

—> Meningen waren vrij gelijklopend id klas. Over de notie van sorry zeggen. Er is mss kritiek op 
gekomen maar het is een mooi gebaar, Congo blijven steunen en die mensen appreciëren. Wij zelf hebben 
geen schuld, wel verantwoordelijkheid. 
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Leerkracht eigen mening? —> In het zesde middelbaar oud genoeg om kritische mening te vormen, bij 
jongere jaren wordt er nog een kader gevormd en hebben die nog minder een onderbouwde eigen mening. 
Je moet oppassen met radicale meningen en luisteren naar iedereen.  

—> Haar eigen KMMA. Twee delen. 1 — hoe mensen BE het zagen. 2 - Congo perspectief.  

Vraag over Standbeeld Leopold. —> In eerste instantie beelden wegdoen of in een museum steken. Mensen 
geraken gekwetst. Standbeeld klopt niet meer  

—> Geeft zelf aan dat geschiedenis ergens een opstap kan zijn naar begrijpen van concepten als racisme en 
discriminatie, maar je mag niet vergeten dat ze nog maar 2 uur per week krijgen.  

Afsluitend - anekdote. Niet veel aandacht aan besteden, oud mevrouwtje. Niet te veel op ingaan. Die oude 
mensen zijn conservatiever. Kan bvb omdat ze een andere gesch les hebben gehad. Ook aandacht voor 
kleinere globalisering/diversiteit paar jaar geleden.  

———— 

Laatste llngn Katrien - Loic - 18j oud - Karel 

Gesch vindt Loic interessant - tweede wereldoorlog lievelingsond. Hij vind ’t interessant maar was minder 
fan van de lessen, taak over maken en de leerstof was gezien.  

Kennis — Evolués, vertelt gelijklopend verhaal met de rest. Congo — plantages/rubber. Plantages werden 
uitgeput. Mensen moesten meer werken maar konden niet meer rubber produceren - handen afgehakt etc. 
Missionarissen - Christelijk geloof. Kan dat in de tijdsgeest plaatsen.  

Reparaties zijn volgens hem geen oplossing - werk mee aan een betere economie. Sorry is slechts een mooi 
gebaar. Wij hebben daar schade gedaan en zijn er schuldig voor maar anderzijds verleden tijd. Het is een 
beetje nutteloos om vijf decennia terug te blikken. Veel beter op de toekomst richten.  

Loic vindt Congo belangrijk omdat het onze eigen gesch is.  Minder fan van lesgeven. Kreeg hoofdmoot 
van een andere lrkr met cursus van Boone. Maar hun andere leerkracht was ‘meer van de oude stempel.’ 
Geeft zelf aan dat hij meer beeldmateriaal wilde id les. Wil ook meer interactie leerkracht leerling, vindt het 
jammer dat er maar eenzijdige communicatie is. Groepswerken maken etc. Situatie visualiseren/beter 
begrijpen - geen zo’n ver-van zijn bedshow. 

Geschiedenis is multiperspectief — verschillende bronnen raadplegen en de nuance niet verliezen. Je bent 
geen tijdgenoot, mensen vandaag kijken anders op die geschiedenis dan mensen van toen.  

Vertelt over beelden van afgehakte handen, was verschrikkelijk. In de klas echter geen echt debat of ruzie. 
Meningen zijn erg gelijklopend.  

Mening leerkracht - ja of nee? Zeker wel, Boone vertelt eigen mening met ruimte voor nuance. Ze vertelt 
tijdens haar lessen vaak maar je kan met haar heel goed in dialoog gaan. Gebeten door haar vak, ze luistert 
erg goed.  
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Met de standbeelden - laten staan. Kader binnen tijdsgeest, pure propaganda. Niet alle sleche pagina’s 
uitwissen en leren uit onze fouten. Zien dat zo’n zaken niet meer voorkomen. 

Zijn KMMA —> Alles uit standpunt van Congolezen die eronder geleden hebben. Zelfverheerlijking van 
Leopold ook tonen. Twee standpunten tonen —> Westers vs Afrikaans op een gevarieerde zo volledig 
mogelijke manier. Beeldmateriaal is een meerwaarde.  

Anekdote — Vertelt over globalisering, eerder goed voor onszelf. Wereldburger w en met culturen in 
contact. Normen en waarden lagen heel anders - hun beeld over geschiedenis is anders/geschiedenisles was 
dat ook.  

——  

Leerling Seppe - Thomas Vansteenkiste (17) —> Zeeeeer ongeïnteresseerd. — Bart 

Thomas over geschiedenis - het interesseert hem niet echt, wel interess om te weten wat er vroeger gebeurd 
is. Langs de andere kant is het al gebeurd, waarom nog over voort palaveren? Favoriete periode is WOII.  

Leopold —> Interesseert hem. Opa in Congo gewoond en opgegroeid, papa tot zijn drie jaar. Vertelden 
vaak iets over vroeger en hoe het daar was. Zijn opa wilde legerdienst niet doen, in de plaats kon je daar 
leerkracht worden. Ze hadden daar voor alles personeel etc. Over het leven daar vertelde hij wel minder.  

Wat kennis betreft —> Wat hij zich vooral herinnert (vooral door opa) — alles werd zaire genoemd. 
Kolonie van België, veel mensen omgekomen door koning van België toen. Na wat aansporen vertelt hij 
ook over afgehakte handjes, rubberoogst etc. Dekolonisatie was ‘met die premier’ - Congo onafh, dan voor 
hulp naar Rusland en dan moesten ze eigenlijk leven naar de regels van het communisme. Anderen waren 
daar niet zo blij mee.  

Gedachtenoefening reparatie - We hebben veel leed veroorzaakt maar we kunnen er niet rond dat je 
vandaag niet meer zomaar geld kan vragen voor toen. Ze kunnen wel hulp vragen om een beter leven te 
krijgen. Ze weten ook niet hoe ze hun geld zouden moeten gebruiken. Hij vindt dat België vandaag geen 
schuld meer heeft, was vorige generatie. Niet gans België maar koning Leopold II - wij hebben niet veel 
mee te maken. Als je koning iets doet heb je verantwoordelijkheid maar wij konden er niks aan doen.  

Vind jij het belangrijk over Congo les te krijgen? —> Wel belangrijk, Belgische gesch?  

De lessen zelf - veel groepswerken, soms documentaires. Interessant, let meer op dan 1 iemand die alles 
vertelt, dan hgeb je ook gewoon de cursus waarbij je kan aanvullen. Thomas vindt dat een goeie manier om 
les te krijgen.  

Volgens Thomas is er niet iets als de gescheidenis. Als je er niet waart/woonde kan je er moeilijk een ‘juiste 
kijk’ op hebben. Een betere gesch is versch verhalen samen. Als je meerdere bronnen/gelijkenissen hebt in 
bvb vier verhalen kan je afleiden dat iets zo gebeurd is en wss juist is.  

Eigen mening als lrkr is belangrijk - moet als leerkracht. Even belangrijk - andere meningen aan bod laten 
komen. Zijn daar grenzen aan? —> Als het iemand is die de gruwelen goedpraat kan dat niet, het moet wel 
een beetje normaal blijven.  
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Over de standbeelden —>  Hij zou het tekstje erafhalen, je kan niemand bedanken in naam van een volk als 
dat volk er helemaal anders over denkt. Mag volgens hem ook geduid worden.  

Over KMMA — Wil proberen te weten komen hoe congolezen er zelf over denken, meer hun verhaal 
brengen dan omgekeerd.  

Afsluitende anekdote —> Ik vind nu ook wel dat er veel vreemden in België zijn. Praat specifiek over Gent 
Zuid - je kan er niet nakijken. Of je daar veel aan kan doen? Ik denk het niet, heeft ook niet veel zin. Legt 
echt verantwoor bij Leopold II, was één man en geen volledig land.  

Laatste vraag - over sorry zeggen; —> Beetje laat. Congolezen zullen daar blij mee zijn maar maakt nu 
veel minder uit. Was eerder omdat het moest.  

——  

LAATSTE - Stef. Llng Seppe — Simon 

—> gesch is interessant. Lievelingsonderwerpen - de oorlogen. Congo interesseert hem omdat het een 
kolonie van vroeger is ‘we hebben er verwantschappen mee’ 

Wat kennis betreft — Leopold II heeft dat gekregen als eigendom - om zichzelf te verrijken. Niet altijd zo 
vredevol gebeurd. Dan waren er burgeroorlogen, uitgelopen en gestopt. Als ze niet voldeden aan de quota - 
handjes af. Minder verteld over religie en missionarissen. Vertelt vooral over slavernij vd zwarten.  

reparaties —> Geld is niet echt een optie, hulpverlening wel. Geld is geen stabiele oplossing. Congo moet 
zelfstandiger kunnen worden. —> Wij als België hebben nog deels schuld, er is daar meer armoede etc. 
Kolonialisme niet? —> Land zou stabieler zijn. Over de notie van sorry zeggen  

Congo staat ook dichter bij ons, belangrijk daarover les te krijgen. 

—> Krijgen les over heerschappij leopold - krijgen foto’s en teksten, cartoons en verschillende bronnen. 
Werken met een bronnenboek. Ze zien ook filmpjes, Seppe toont écht vaak filmpjes. Filmpje werkt om het 
je beter te visualiseren. Vind het dit jaar interessanter - manier waarop Seppe lesgeeft is enorm goed. Niet 
constant overschrijven. Er is meer ruimte voor debat en je moet je eigen mening kunnen geven. Tijdens 
debat wordt er niet echt moeilijk gedaan, er zijn er een paar wel. Zo zei iemand ‘Congo had meer op hun 
strepen moeten staan’. 

Vorig jaar had Stef les van Lippens - meer politiek en meer opschrijven. Met een eigen cursus is ’t 
makkelijker, minder opschrijven.  

Mag lrkr eigen mening naar voor brengen tijdens de lessen? Ja, eerst objectief en dan een beetje meer 
subjectief. Weet niet of de leerkracht’s mening interessant is. Debatteren door feiten te geven en leerlingen 
te vragen wat zij vinden.  

Zijn er grenzen aan de vrije meningsuiting ve leerkracht? wij gaan dat niet allemaal super interessant 
vinden. Zouden meer de feiten willen horen, niet interessant om costant naar een mening te luisteren. 
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Standbeeld - praat over het geld waarmee bepaalde zaken in Brussel ed gezet zijn; Onderschriftje van ‘Wij 
bedanken’ — zou hij verwijderen. Hij zou het wegdoen en het standbeeld laten staan omdat het toch een 
belangrijk figuur voor België was.  

Zijn kMMA - de realiteit in een museum, vertellen hoe alles is verlopen. Wil verschillende perspectieven 
samenleggen. Perspectief van Belgiê, Leopold en Congo samenvoegen tot een coherent verhaal voor de 
bezoeker.  

Denk je dat je beter bepaalde hedendaagse fenomenen kan verklaren door gesch? Eigenlijk wel een beetje. 
Racisme vindt hij zelf belachelijk.  

Anekdote - begrijpt de oude vrouw niet meteen. Racisme is taboe de dag van vandaag. Zou niet meer 
mogen. Vindt dat we vandaag in een meer diverse samenleving leven en snap langs de andere kant wel dat 
zij in een geslotenere samenleving leefden, deels met een andere geschiedenisles.  
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Bijlage 3: Verwerkte vragen leerkrachten 
Vragen interview leerkrachten 

 1. Inleiding  

Bij aanvang wordt de studie kort gekaderd en de leerkracht bedankt voor zijn of haar deelname aan het 
onderzoek. Leg de leerkracht het opzet uit zonder te veel van het conceptueel kader weg te geven. Het is 
van uiterst belang dat de leerkracht op het hart gedrukt wordt dat er geen slechte antwoorden zijn. Het 
onderzoek peilt naar de interesses en mening van de leerkracht, bijgevolg zijn er geen foute antwoorden. 
Naast dit alles is het aangewezen te vragen of het interview mag opgenomen worden, de leerkracht dient 
verzekerd te worden dat zijn of haar antwoorden in alle vertrouwen en anonimiteit zullen behandeld 
worden.  

2. Achtergrond 

- Wat is uw leeftijd?  
- Wat hebt u gestudeerd?  
- Hoe lang geeft u al les?  
- In welke graden/onderwijsniveaus hebt u ervaring? 

- Katrien Boone - Alle jaren gegeven.  
- Kan u de keuze om geschiedenisleerkracht te worden motiveren?  

3. Aard van geschiedenis (Hier hoeven niet alle vragen persé gesteld te worden.) 

- Situeer geschiedenis als academische discipline 
- Waar plaats u geschiedenis tussen letteren en wetenschap? Motiveer? (eventueel met tekening) 
- Omschrijf wat voor u een goeie historicus is.  

- Wat kan hij/zij doen of betekenen binnen eigen werkveld en binnen maatschappij? 
- Vind u het correct dat een historicus zich mag beroepen op verbeelding en creativiteit? Waarom wel/

niet? (Doet u dat zelf binnen uw lessen?) 
- Is er volgens jou een verschil tussen een historische theorie en een mening?  
- Kan een bepaalde theorie superieur zijn aan een andere?  

- Zijn daar criteria voor?  
- Twee verschillende historici die dezelfde gebeurtenis uit het verleden aanschouwen/analyseren komen 

soms tot totaal andere conclusies. Hoe kan je dat verklaren?  

4. Beliefs over de lespraktijk rond geschiedenis 

- Wat zijn volgens jou de belangrijkste doelen voor geschiedenis als vak? Wat moeten leerlingen kunnen/
leren? Welke competenties moeten ze behalen?  

- Wat voor kennis moeten leerlingen opdoen? Welke vaardigheden?  
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- Wat is volgens jou de beste pedagogische aanpak tijdens de les, waarom?  
- Sterktes/zwaktes?  

- Kan u uw eigen lesaanpak beschrijven? —> Fases? Wat doen leerlingen in elke fase?  
- Hoe denkt u dat uw studenten reflecteren over geschiedenis als onderwerp?  
- Verschilt de voorbereiding voor een onderwerp als Congo met andere lessen?  
- Ervaart u hierrond controverse in uw klasgroep?  

- Bij welke thema’s/welke leerlingen - hoe gaat u daarmee om?  

5. Beliefs ivm. lesgeven over Congo.  

- Waarom vind je Congo een belangrijk topic voor de lessen? (Situeer hier open Vlaamse eindtermen. 
- Waarom Congo wel en bijvoorbeeld Indonesië niet?  
- Laat u zich leiden/voelt u zich al dan niet beperkt door wat er in leerboeken over de kwestie staat?  
- Welke kennis en inzichten geeft u mee aangaande de kwestie, tijdens de les? 
- Is er een correct perspectief in de Congokwestie?  
- Vind je het belangrijk het perspectieven van de anderen mee te geven, ookal ben je van je eigen 

correctheid overtuigd? 
- Vervat u uw persoonlijke mening in de lessen? Zo ja, op welke manier?  

- Vind u dat leerkrachten geschiedenis hun eigen visie/mening mag voor de leerlingen brengen? 
Waarom wel/niet?  

- Vind u dat er een moreel oordeel kan geveld worden over het verleden? Is dat wenselijk?  
- Houdt u hier rekening mee id lesvoorbereiding?  

- Waar zoekt u info ter actualisering van de lessen?  
- Belangrijke omdat ’t deel is van Belgische geschiedenis, of meer als case-study ivm Afrikaanse gesch. 

Belgische zelfreflectie of net belangrijk omdat het hier niet over België gaat? 
- Ervaart u problemen tijdens lesgeven/de voorbereiding?   

6. Context 

- Zijn er factoren binnen of buiten school die u doen toeneigen naar de keuze van Congo als onderwerp? 
Zo ja, welke? (Zowel eigen motivatie/school). 

- Houdt u soms rekening met wat ouders van kinderen van commentaar kunnen hebben, op een onderwerp 
als Congo?  

Katrien.boone@gmail.com 
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Bijlage 4: Verwerkte vragen leerlingen 
Vragen voor studenten 

1. Context 
1. Wie ben je/hoe oud?  

1. 17 
2. Wat denk je zelf over geschiedenis als onderwerp?  

1.
3. Wat is je favoriete onderwerp? 
4. Interesseert Congo je? 

1.
5. Wat herinner je over de lessen ivm Congo, vat samen.  

1. Wat is er blijven plakken?   
2. Chronologisch - Wat kan je mij zeggen over de volgende onderwerpen?  

1. Conferentie van Berlijn 
2. Engelse reacties 
3. Leopold II en Congo vrijstaat 
4. Forced labour/taxation 
5. Education 
6. Leopard man?  
7. Mission/religion  

1. David Maxwell.  
2. Kan positief gepresenteerd worden. ‘Kregen toegang tot zielreddende religie”. Op 

welke manier wordt de missie in de les naar voor gebracht?  
3. Culturele aliënatie?  

8. Economische verandering/exploitatie? Studenten denken dat kolonialisme Afrika arm gemaakt 
heeft. Weten hier wss heel weinig over.  

9. Dekolonisatie?  
1. reparaties/België verantwoordelijk (tot op vandaag?) 
2. Vraag voorzichtig —> Wat weet je over dekolonisatie. Wat was de rol van de 

verschillende landen? (België/US/CIA) — Koude oorlog/Katanga/Tshombé/
Lumumba?  

3. Beliefs ivm. lesgeven over Congo.  
1. Vind jij het belangrijk om les te krijgen over Congo? Waarom wel/niet?  
2. Vertelt je leraar veel meer dan in je handboek staat? Hoe pakt hij dat aan? Hoe ervaar jij de 

lessen over Congo? Vond je dat goed of wil je dat liever op een andere manier aangepakt zien?  
1. Brengt je leerkracht ander materiaal (naast het handboek) aan waardoor  

3. Is er een correct perspectief in de Congokwestie?  
1. Wordt daarover gereflecteerd tijdens de les?  
2. Waren er onenigheden tijdens klasdiscussies? - Hoe kies je je eigen perspectief?  

4. Vind je dat een leerkracht naar voor mag brengen wat hij of zij over een onderwerp denkt 
tijdens de geschiedenisles?  

1. Standbeeld leopold 
2. Zwarte pietendiscussie 
3. Anekdote Delhaize 

5. Belangrijke omdat ’t deel is van Belgische geschiedenis, of meer als case-study ivm Afrikaanse 
gesch. Belgische zelfreflectie of net belangrijk omdat het hier niet over België gaat? 
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4. Heb je Congolese vrienden?  
1. Praat je er met hen soms over? 
2. Kom je er in het verenigingsleven mee in aanraking?  
3. Ken je het KMMA? Al geweest? —> Wat zou je daar willen zien?  
4. Denk je dat er een definitieve versie van de geschiedenis kan zijn?  
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