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Beelden van tijd

De rol van historisch tijdsbewustzijn 
bij het leren van geschiedenis

Arie Wilschut

W
ilschut

Geschiedenis is moeilijker te leren dan menigeen op het eerste gezicht denkt. 
Dat heeft te maken met de omstandigheid dat men zich moet verplaatsen in de 
tijd. De werkelijkheid bekijken vanuit een ander tijdsperspectief dan het huidige, 
is voor een mens geen vanzelfsprekendheid. Het moet worden geleerd.
In deze studie wordt geschiedenisdidactiek benaderd vanuit het perspectief van 
een historisch tijdsbewustzijn. Tijd kan op allerlei manieren door mensen wor-
den beleefd en tijdservaringen kunnen op diverse manieren worden beschreven. 
Historisch tijdsbewustzijn is één van die manieren. De auteur gaat in dit boek na 
wat de specifieke kenmerken zijn van een historisch tijdsbewustzijn en hoe die 
zich verhouden tot andere manieren om tijd te beleven. Zich baserend op een 
filosofische en geschiedenistheoretische studie komt hij tot de conclusie dat zes 
kenmerken de historische tijd bepalen: omgang met chronologie en periodise-
ring, een historische opvatting over generaties en over overblijfselen uit andere 
werelden, en omgaan met anachronisme en contingentie. Nagegaan wordt 
wat uit het didactisch onderzoek tot dusverre bekend is over de wijze waarop 
leerlingen en leraren met deze zes concepten omgaan. Op grond daarvan wordt 
een onderzoeksagenda opgesteld voor toekomstig geschiedenisdidactisch 
onderzoek.
In het empirische deel van deze studie wordt onderzocht welke middelen leer-
lingen het best kunnen gebruiken om zich te oriënteren in de historische tijd. 
Jaartallen en eeuwen blijken daarin een veel minder centrale rol te spelen dan 
associatieve beelden van verschillende tijden: beelden van tijd werken het best 
bij een historische oriëntatie.
Een historisch tijdsbewustzijn heeft groot belang voor een open democratische 
samenleving. Het maakt duidelijk dat andere perspectieven dan het eenzijdige 
perspectief van het heden zicht geven op alternatieve waardepatronen; dat het 
heden het resultaat is van toeval in de historische ontwikkeling, en er dus ook 
heel anders had kunnen uitzien; dat opvattingen en waarden betrekkelijk zijn 
en met verloop van tijd kunnen veranderen. Zulke inzichten kunnen tolerantie 
en openheid in het maatschappelijk debat bevorderen. Daarom heeft geschie-
denisonderwijs dat expliciet aandacht besteedt aan het bevorderen van een 
historisch tijdsbewustzijn maatschappelijke betekenis. Deze studie biedt een 
perspectief op de geschiedenisdidactiek die daarbij behulpzaam kan zijn.

Arie Wilschut is historicus en geschiedenisdidacticus. Na een loopbaan als geschiedenis
leraar in het voortgezet onderwijs werd hij docent geschiedenis en geschiedenisdidactiek 
aan de Hogeschool van Amsterdam, vervolgens hoofddocent. Vanaf 1 januari 2012 is hij 
lector didactiek van de maatschappijvakken aan dezelfde hogeschool.
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IX

Voorwoord

Sinds mijn werkzaamheden in de jaren 2000 en 2001 als secretaris van de Commissie 
Historische en Maatschappelijke Vorming – beter bekend als ‘Commissie-De Rooy’ – 
is bij mij de wens gegroeid te zoeken naar een wetenschappelijk fundament voor de 
ingrijpende vernieuwing van het geschiedeniscurriculum in Nederland die door deze 
commissie werd voorgesteld. Opdracht van de commissie was een meer chronologisch 
geordend en kennisgericht curriculum te ontwikkelen. De vraag was echter welk doel 
deze chronologie en historische feitenkennis zouden moeten dienen. De commissie 
stelde zich voor dat oriëntatie in de historische tijd een belangrijk doel was. Zij ontwierp 
een curriculum van tien tijdvakken met beeldend-associatieve benamingen in de veron-
derstelling dat dit de leerlingen houvast zou bieden bij hun oriëntatie in de historische 
tijd. In het ontwikkelen van het idee van de tien tijdvakken en de nadere vormgeving 
daarvan heb ik persoonlijk een belangrijk aandeel gehad. Hoezeer ik ook in het idee ge-
loofde, de gedachte bleef knagen dat voor de veronderstelling dat beeldend-associatieve 
tijdvakken inderdaad zouden ‘werken’ geen wetenschappelijk fundament te geven was. 
Hoe is het eigenlijk gesteld met het vermogen van leerlingen om zich te oriënteren in 
de historische tijd? Een wetenschappelijk antwoord op deze vraag diende met een ze-
kere urgentie te worden gevonden.

Ik ben mijn werkgever, de Hogeschool van Amsterdam, dan ook dankbaar voor de 
ruime gelegenheid die mij is gegeven een wetenschappelijk onderzoek naar deze vraag 
in te stellen. Mijn promotor ben ik erkentelijk voor zijn bereidwilligheid een onderzoek 
te begeleiden dat zou kunnen uitmonden in een wetenschappelijk fundament voor een 
idee van een commissie waaraan zijn naam is verbonden. Dit onderzoek te doen onder 
begeleiding van deze promotor was een unieke kans. Ik ben ook mijn andere begeleider 
en copromotor zeer dankbaar voor de wijze waarop zij haar essentiële coachende rol 
heeft gespeeld. Zonder de krachtdadige wijze waarop zij mij bij de les heeft gehouden, 
zou dit onderzoek niet met succes hebben kunnen worden voltooid.

Binnen de Hogeschool van Amsterdam is het in de eerste plaats Gert Jan van Setten 
geweest die mij ertoe heeft aangezet deze studie daadwerkelijk te ondernemen. Als 
manager van de afdeling waarin ik werkzaam was, overtuigde hij mij ervan dat het 
belangrijk was om dit soort onderzoek te doen en dat ik misschien wel de aangewezene 
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was om het aan te vatten. Zonder deze overtuigingskracht was er nooit iets van terecht 
gekomen.

Velen hebben op uiteenlopende wijzen geholpen bij het uitvoeren van dit werk. 
Mijn schoonzus en vriendin voor het leven Annemarie van Buuren heeft me zeer gesti-
muleerd, niet alleen door haar empathie met het lot van de promovendus dat zij uit ei-
gen ervaring zo goed kende, maar ook door haar interesse in het filosofische thema van 
‘de tijd’ en haar steeds herhaalde bezwering dat het ‘vast een heel goed boek’ zou wor-
den – waar ik zelf herhaaldelijk allerminst van overtuigd was. Delen van het manuscript 
zijn doorgelezen en becommentarieerd door Dick van Straaten, Marcel van Riessen, 
Jannet van Drie en Carla van Boxtel. Aan hun opmerkingen en kritiek heb ik veel gehad. 
Van buitengewone betekenis was dat Ed Jonker het theoretisch-filosofische deel van het 
proefschrift heeft doorgelezen en daarop zo welwillend en opbouwend-kritisch reageer-
de, dat ik werkelijk begon te geloven dat het misschien wel ergens op sloeg. Zijn opmer-
kingen en aanwijzingen zijn van grote waarde geweest bij de verbetering van het ma-
nuscript.

Bij de uitvoering van het experiment hebben Hans Bulthuis en Marcel van Riessen 
op zeer loyale wijze geholpen door op te treden als uitvoerders van de lessen. Dank 
ook aan Baudine Hoog, Marieke van Veen, Willem Jan de Best, Carlien Moeljono, 
Huub Oattes, Lia Schot, Lisa Oskamp, en Rinse Zondervan, docenten aan het Vlietland 
College in Leiden, het Montessori Lyceum in Amsterdam, het Petrus Canisius College 
in Alkmaar en de Scholengemeenschap Piter Jelles Aldlân in Leeuwarden, voor hun 
medewerking door het beschikbaar stellen van enkele lesuren in hun geschiedenisklas-
sen. Ook de leerlingen van die klassen moeten worden genoemd: zonder hen was er 
niets te onderzoeken geweest.

In de afrondende fase van het werk aan het manuscript is opnieuw Dick van Straaten 
te hulp geschoten bij het nog eens doorlezen van delen van het manuscript en bij het 
uitvoeren van de parallelscoring van een steekproef van door leerlingen gemaakte voor- 
en nametingen. Carla van Boxtel heeft in deze fase geholpen bij de statistische verwer-
king van de gegevens. Mijn collega-lerarenopleider Liz Dale heeft de Engelse samenvat-
ting kritisch doorgelezen en daarin verbeteringen aangebracht.

 Het schrijven aan een proefschrift wordt vaak een eenzame bezigheid genoemd. Tot 
op zekere hoogte is dat misschien waar, maar ik heb ook voortdurend de warme belang-
stelling ondervonden van collega’s in mijn dagelijkse werkomgeving, in een mate die 
mij eigenlijk verbaasde en waarvan ik regelmatig onder de indruk ben geweest. Dank 
aan alle collega’s voor het tonen van hun betrokkenheid. De voortdurende stimulerende 
belangstelling van mijn ‘direct leidinggevende’ Frits Rovers wil ik daarbij met name 
noemen. Al te eenzaam werd het werk aan dit boek eigenlijk nooit.

Amstelveen, januari 2011
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Dit is een boek over geschiedenisdidactiek: een vakgebied op de grens van verschil-
lende werelden. De component didactiek refereert aan de kunst van het onderwijzen. 
Het ligt voor de hand dat bij het ontwerpen van leeromgevingen voor geschiedenis 
onderwijskundige inzichten een belangrijke rol spelen. Deskundigheid in geschiedenis 
speelt echter ook een grote rol, omdat voor doeltreffend vormgeven van onderwijs dui-
delijk moet zijn wat de aard is van de kennis en denkwijzen die leerlingen zich eigen 
moeten maken. Daarom gaat het vooral om geschiedtheoretische deskundigheid. De 
doelstellingen van onderwijs en de daarmee samenhangende werkwijzen worden voor 
een belangrijk deel door de aard van het te onderwijzen vak bepaald.

Geschiedenisdidactiek is dus een hybride tak van wetenschap. Tussen de culturen 
van de vakgebieden waarmee de didacticus te maken krijgt, bestaat nogal wat afstand. 
De onderwijskunde ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een empirische so-
ciale wetenschap, waarin meten tot weten leidt en gepoogd wordt via statistische becij-
feringen greep te krijgen op het gecompliceerde domein van denk- en leerprocessen. 
De geschiedtheorie berust op filosofische reflectie die op het eerste gezicht een weinig 
exacte indruk maakt. Ook in de geschiedwetenschap speelt interpretatieve beeldvor-
ming in de vorm van historische narratieven een grote rol. Het uiterlijk van publicaties 
op beide vakgebieden verschilt dan ook hemelsbreed: de onderwijskundige publiceert 
het liefst in de vorm van artikelen, samengesteld volgens een standaardpatroon en 
voorzien van tabellen en grafieken; de geschiedfilosoof en de historicus maken liefst 
gebruik van lijvige boekwerken waarin met taalmiddelen en beelden uitdrukking wordt 
gegeven aan een bepaalde gedachtegang. 

Degene die zich met geschiedenisdidactiek bezighoudt is ófwel een historicus die 
zich de onderwijskunde enigszins heeft eigen gemaakt, ófwel een onderwijskundige 
die zich enigszins heeft verdiept in de beginselen van het vak geschiedenis. Een andere 
optie is er niet, omdat het – in Nederland en op de meeste plaatsen daarbuiten – niet 
mogelijk is om in geschiedenisdidactiek af te studeren. Opleidingen tot geschiedenisdi-
dacticus bestaan niet. Een geschiedenisdidacticus is dus altijd tot op zekere hoogte een 
self made man of woman. Het ligt voor de hand dat zijn of haar oorsprong in één van de 
nogal ver uiteen liggende werelden van geschiedenis of onderwijskunde in bepaalde 
mate in zijn of haar werk herkenbaar zal blijven. Schrijver dezes is van oorsprong histo-

Inleiding
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ricus en dus wat betreft de onderwijskunde een autodidact. Dat heeft natuurlijk invloed 
op keuzes die in dit boek worden gemaakt en visies die erin worden ontwikkeld. 

Het grensgebied tussen de wereld van de geschiedwetenschap en die van de on-
derwijskunde kan worden beschouwd als enigszins betwist, wat te maken heeft met 
de weinig uitgekristalliseerde positie van vakdidactieken. Welke van de twee werelden 
heeft het recht de andere te domineren? Moet geschiedenisdidactiek worden opgevat 
als toegepaste onderwijskunde, die inzichten uit de moederwetenschap slechts heeft uit 
te werken voor een bepaald schoolvak? Of is zij een loot aan de stam van de geschiedwe-
tenschap, die slechts tot taak heeft de academische discipline te vertalen in een voor 
leerlingen behapbare vorm? 

Van beide opvattingen zijn voorbeelden te noemen. In de jaren negentig van de 
twintigste eeuw verscheen bijvoorbeeld bij het handboek Onderwijskunde van Lowyck 
en Verloop een reeks ‘vakvertalingen’ waarin de algemeen-onderwijskundige inzichten 
op schoolvakken werden toegepast.1 Het handboek was bedoeld voor de opleiding van 
leraren, waarin zowel onderwijskunde als vakdidactiek altijd vaste ingrediënten zijn. 
Een poging om op dat terrein tot afstemming te komen, is begrijpelijk, en impliceerde 
in dit geval een positionering van de onderwijskunde als moederwetenschap waarbij 
vakdidactieken zich hadden aan te sluiten. Ook op het terrein van het wetenschappelijk 
onderzoek is deze invalshoek waarneembaar. In een studie van Perfetti, Britt en Georgi 
naar leren op basis van teksten bijvoorbeeld lijkt het vak geschiedenis aanvankelijk 
geen belangrijk uitgangspunt. Eigenlijk gaat het de auteurs alleen om de leerproces-
sen die op basis van teksten tot stand komen: ‘To some extent, we use history merely as 
an interesting subject-matter window on these cognitive problems. Ours is not a contribution 
to how students acquire knowledge in the discipline of history, although we do discuss some 
comparisons of history “experts” and novices.’2 Recente Nederlandse proefschriften laten 
iets soortgelijks zien. Zo promoveerde Van Drie op het toepassen van de beginselen 
van computer-ondersteund samenwerkend leren (een in de onderwijskunde bestaand 
specialisme met een eigen afkorting: CSCL, Computer Supported Collaborative Learning) 
op het schoolvak geschiedenis3 en Prangsma op de toepassing van onderwijskundige 
inzichten wat betreft multimodale representaties bij samenwerkend leren.4 Bij al deze 
studies is de wijze waarop leerlingen het vak geschiedenis leren het object van onder-
zoek. De vraagstellingen die daarbij worden gehanteerd zijn door de onderwijskunde 
gegenereerd.

Het project How People Learn van de Amerikaanse National Academy of Sciences 
was in eerste aanleg een onderwijskundige onderneming. In een basisstudie werd een 
poging gedaan inzichten te bundelen uit empirisch onderzoek over de wijzen waarop 
mensen leren om te komen tot het - evidence based - best mogelijke onderwijs.5 Vervolgens 

1 Lowyck & Verloop (1995). Er verschenen negen vakvertalingen, waaronder één voor geschiedenis: Dalhuisen & 
Walhain (1997). 

2 Perfetti, Britt & Georgi (1995), p. vii.

3 Van Drie (2005).

4 Prangsma (2007).

5 Bransford, Brown & Cocking (eds.) (1999).
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werden de algemene inzichten toegepast op de schoolvakken geschiedenis, wiskunde 
en natuurwetenschappen.6 Eén van de algemene inzichten die op grond van empiri-
sche studies waren vastgesteld, luidde echter: ‘Different domains of knowledge, such as sci-
ence, mathematics, and history, have different organizing properties. It follows, therefore, that 
to have an in-depth grasp of an area requires knowledge about both the content of the subject 
and the broader structural organization of the subject.’7 Het lag dan ook voor de hand dat 
bij de nadere uitwerkingen veel ruimte werd gemaakt voor een vakeigen benadering. 
Zo werd in het geschiedenisdeel uitgebreid aandacht besteed aan de resultaten van 
onderzoek van Lee c.s. uit Groot-Brittannië en van Wineburg uit de Verenigde Staten, 
die bij de ontwikkeling van de vraagstellingen voor hun empirisch onderzoek uitgaan 
van de vakeigen denkwijzen van geschiedenis.8 Aandacht voor het ‘domeinspecifieke’ 
aspect van de leerprocessen (de invloed van vakspecifieke organisatiestructuren van 
kennis en denkwijzen) neemt toe. Zo pleit de Amerikaanse onderwijskundige Shulman 
voor wat hij noemt ‘pedagogical content knowledge’: een leraar dient te beschikken over 
grondige kennis van zijn vak en vormen van representatie in dat vak die kunnen dienen 
om iets voor een ander begrijpelijk te maken - de krachtigste analogieën, illustraties, 
voorbeelden, wijzen van uiteenzetting en demonstraties. Hij moet ook kennis hebben 
van wat een vak moeilijk maakt om te leren en welke misconcepties er betreffende een 
bepaald vak bij leerlingen kunnen ontstaan.9

De eigen aard van het vakgebied eist onvermijdelijk de aandacht van de geschiede-
nisdidacticus op. Zo heeft Van Drie zich bijvoorbeeld afgevraagd wat historisch rede-
neren nu eigenlijk precies is alvorens het effect daarop van een bepaalde onderwijs-
kundige aanpak te meten. Perfetti e.a. beginnen met het omschrijven van historisch 
redeneren als eigenlijk niet veel anders dan redeneren in het algemeen, maar stuiten 
dan toch op het gegeven dat het een manier van omgaan met teksten is, die iets speci-
aals heeft, waardoor het ‘neither specifically historical, nor fully general’ wordt.10 Toen zij 
experts en novices in hun werk betrokken, kon het vak evenmin buiten beschouwing 
blijven. Deze vaker voorkomende11 empirische benadering van de vakdidactiek die vol-
leerden vergelijkt met nieuwelingen, bezint zich indirect op de inhoud en structuur van 
een vak, omdat er impliciet van uitgegaan wordt dat de volleerden (bijvoorbeeld leraren 
of academici) een vak beter beheersen dan nieuwelingen (leerlingen) en dat de experts 
dus ook de richting aanduiden waarin de leerlingen zich zouden moeten ontwikkelen. 
Via de experts wordt de specifieke aard en structuur van een vakdiscipline binnen het 
gezichtsveld gebracht. 

Een directere oriëntatie op aard en structuur van een vak is ook mogelijk. Zo kan 
men studies op het gebied van de geschiedenistheorie als uitgangspunt kiezen voor 
de ontwikkeling van vakdidactische vraagstellingen. Lee constateert dat aandacht voor 

6 Donovan & Bransford (eds.) (2005).

7 Bransford, Brown & Cocking (eds.) (1999), p. 226.

8 Zie bijvoorbeeld Lee (1983) en Wineburg (2001).

9 Shulman (2004), p. 204-205.

10 Perfetti, Britt & Georgi (1995), p. 5.

11 Voorbeelden zijn: Wineburg (1991), Baker (1994), Greene (1994), Van Boxtel & Van Drie (2004)
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de geschiedfilosofie voor de geschiedenisdidacticus voor de hand ligt: ‘first, in sugges-
ting what the structure of the discipline might be; and second, in providing an analytical 
basis for investigation of the “thinking tasks” confronting children.’12 Vooral door de Duitse 
geschiedenisdidactiek is het belang van geschiedtheorie benadrukt. Oriëntatie op de 
theorie van de geschiedenis is nodig, aldus Duitse auteurs in de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw, omdat vakdidactiek anders niet kan bestaan: ‘Die Fachdidaktik kann 
als Fachdidaktik nicht aus sich heraus ein Kategoriensystem entwerfen, sie ist dabei auf 
die Geschichtstheorie verwiesen.’13 ‘Die Fachdidaktik ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf 
Ergebnisse geschichtstheoretischer Analysen angewiesen, ohne die sie zu nicht ausreichend 
begründeten Vorentscheidungen über Prinzipien historischer Erkenntnis genötigt wäre.’14 Op 
basis van zulke uitgangspunten werd in de Duitse geschiedenisdidactiek veel onder-
zoek verricht naar de aard, verschijningsvormen en functies van Geschichtbewusstein, 
wellicht het best te vertalen met ‘historisch besef’. 

Volgens Jeissmann heeft de geschiedenisdidactiek drie taken: ten eerste te onder-
zoeken in welke inhouden en vormen historisch besef zich in de samenleving voordoet, 
ten tweede na te gaan welke functies zo’n historisch besef heeft voor het zelfbegrip van 
een samenleving, en ten derde methodieken te ontwikkelen voor het geschiedenison-
derwijs op basis van theoretische inzichten in de structuur van historische kennis en 
in samenhang met het historisch besef en de functies daarvan in de samenleving.15 
Geschiedenisdidactiek krijgt op deze manier een uitgebreide opdracht: zij ontwikkelt 
zich tot een ‘Wissenschaft vom Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft’. Aan theoretisch-
didactische studies en empirische studies naar de verschijningsvormen van historisch 
besef heeft het in de Duitse geschiedenisdidactiek dan ook niet ontbroken.16 Direct 
toepasbare methodieken voor de dagelijkse lespraktijk leverden zulke studies echter 
meestal niet op, reden waarom sinds de eeuwwisseling in Duitsland een gemis aan 
praktijkgericht empirisch onderzoek wordt gesignaleerd: ‘Die Geschichtsdidaktik kann 
sich nicht länger mit dem Wohlklang der großen Begriffe – reflektiertes Geschichtsbewusstsein, 
historisches Denken lernen – zufrieden geben. Diese Begriffe, bei denen es um Tiefenstrukturen 
historischen Verstehens geht, müssen operationalisiert und ‚kleingearbeitet‘ werden, damit sie 
für Lehr-/Lernprozesse handhabbar und zugleich empirisch überprüfbar werden.’17 Een voor-
beeld van deze benadering van geschiedenisdidactiek in het Duitse taalgebied kwam uit 
Zwitserland: via een uitgebreid onderzoek van lessen van ervaren geschiedenisleraren 
is daar gepoogd de beginselen van ‘goed geschiedenisonderwijs’ in kaart te brengen.18 

In de modaliteiten van de Duitse didactiek zijn duidelijk verschillende richtingen 
waarneembaar waarin geschiedenisdidactiek zich kan ontwikkelen: de richting van op 

12 Lee (1983), p. 20. Zie ook Burston (1972).

13 Mayer & Pandel (1976), p. 31.

14 Rüsen (1975), p. 436.

15 Jeissmann (2000), p. 83.

16 Een aantal studies uitgevoerd in Duitsland is verzameld in Von Borries, Pandel & Rüsen (1991). Op Europese 
schaal werd onder 32000 leerlingen een empirische studie gedaan in 27 landen in het project Youth and History: 
Angvik & Von Borries (1997).

17 Günther-Arndt & Sauer (2006), p. 8-9.

18 Gautschi (2009).
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theorie gebaseerde studie, leidend tot definities van historisch besef en daaruit volgend 
empirisch onderzoek naar de verschijningsvormen hiervan, en de richting die empiri-
sche studie van onderwijs- en leerprocessen in de scholen als uitgangspunt kiest. In 1981 
meende Toebes, die toen als één van de eersten in Nederland op een geschiedenisdidac-
tisch proefschrift promoveerde, dat het een misvatting is om vakdidactieken te beschou-
wen als niet meer dan toepassingen van algemene onderwijskunde op de respectievelijke 
schoolvakken. Even onjuist zou het volgens hem zijn een vakdidactiek te zien als een 
aanhangsel van de betreffende vakwetenschap. Een vakdidactiek heeft een zelfstandige 
positie tussen die beide in: ‘Vakdidactiek wordt gekenmerkt door haar positie tussen de vakwe-
tenschap (in dit geval de geschiedwetenschap), de algemene onderwijskunde en de maatschappij, 
ten aanzien waarvan zij een coördinerende en integrerende functie heeft.’19 Bovenstaande ver-
kenning van de modaliteiten waarin de geschiedenisdidactiek zich heeft ontwikkeld, laat 
zien hoezeer Toebes het bij het rechte eind heeft gehad. Noch de onderwijskunde, noch 
de geschiedwetenschap dient de boventoon te voeren; geschiedenisdidactiek moet zoeken 
naar een eigen plaats, die niet te theoretisch, maar ook niet te empirisch is.

Naast geschiedwetenschap en onderwijskunde voert Toebes nog een derde bepa-
lende factor aan: de samenleving, in opdracht waarvan het onderwijs zich voltrekt. Het 
is gerechtvaardigd deze factor apart te noemen als element in de geschiedenisdidactiek, 
ook als men die niet volgens de ruime Duitse omschrijving tot ‘wetenschap van het 
historisch besef in de samenleving’ wil promoveren. De samenleving heeft via politieke 
besluitvorming het vak geschiedenis op de lesroosters geplaatst, omdat zij van het on-
derwijs in dat vak bepaalde verwachtingen heeft. Die verwachtingen oefenen invloed 
uit op de onderwijsdoelstellingen en daardoor ook op de keuze van onderwijsmethoden 
die met zulke doelstellingen samenhangen. Men zou dus ook de stelling kunnen ver-
dedigen dat de relatie tussen samenleving, politiek en geschiedenisonderwijs juist geen 
thema is voor de geschiedenisdidactiek, omdat samenleving en politiek nu eenmaal 
een beslissende rol spelen wat betreft de inhoud en doelstellingen van het onderwijs: 
de geschiedenisdidacticus heeft die keuzes slechts te accepteren en vanuit zijn gecom-
bineerde expertise in vak en onderwijskunde de meest geëigende onderwijsmethoden 
aan te dragen om de door anderen bepaalde onderwijsdoelstellingen te realiseren. Zo’n 
voorstelling van zaken is echter waarschijnlijk iets te eenvoudig. Zo is het lang niet 
altijd zeker dat de verwachtingen van de samenleving die in het publieke debat naar vo-
ren komen in het geschiedenisonderwijs gehonoreerd kunnen worden, gezien de aard 
van de vakwetenschap geschiedenis en de historische denkwijzen die daarbij kunnen 
worden aangeleerd. 

De relatie tussen het in de samenleving voorkomende historisch besef en de ont-
wikkelingen in het geschiedenisonderwijs is complex en verdient, zoals in de Duitse 
didactiek is benadrukt, expliciete aandacht, zij het dat het onderwijs daarbij wel centraal 
moet blijven staan en de bestudering van historisch besef geen doel op zichzelf zou 
moeten worden. Het is gewenst dat deskundigen zich in het debat over onderwijsdoel-
stellingen mengen.20 De bestudering van de historische ontwikkeling van (geschiede-

19 Toebes (1981), p. 5.

20 Zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in: Grever, Jonker, Ribbens & Stuurman (2006), Grever & Stuurman (2007) en 
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nis)curricula kan daarbij behulpzaam zijn om actuele ontwikkelingen in perspectief te 
plaatsen, zoals verschillende studies op dit terrein hebben aangetoond.21

Een typering van geschiedenisdidactiek lijkt op grond van het bovenstaande moge-
lijk. De geschiedtheorie geeft inzicht in de eigen aard van kennis en denkwijzen van 
het schoolvak waarop geschiedenisdidactiek zich richt en is in die zin sturend voor 
de vragen en problemen waarmee zij zich zou moeten bezighouden. De relatie met 
samenleving en politiek is van belang omdat deze verwachtingen hebben van en eisen 
stellen aan het onderwijs, waarvan bezien moet worden of deze terecht en haalbaar zijn 
en hoe ze kunnen worden gerealiseerd. De onderwijskunde werpt licht op de methoden 
die in de onderwijspraktijk met vrucht kunnen worden toegepast. Deze drie componen-
ten in samenhang kenmerken de geschiedenisdidactiek zoals deze in dit boek wordt 
b eschreven. 

Het onderzoek in de geschiedenisdidactiek richt zich op theoretische studies vanuit 
de geschiedtheorie en filosofie (met als aandachtspunt de specifieke kennisstructuren 
en denkwijzen die vertaald zouden kunnen worden in onderwijsdoelstellingen), histo-
rische studies van de ontwikkelingen in het geschiedenisonderwijs en het geschiede-
niscurriculum (met als aandachtspunt de relatie tussen samenleving en onderwijs) en 
ten slotte op empirische studies naar in de onderwijspraktijk toe te passen onderwijs-
methoden. Dit boek besteedt aandacht aan elk van deze drie aspecten van de geschie-
denisdidactiek. Dat heeft als voordeel dat een samenhangend totaalperspectief ontstaat 
op het thema van de geschiedenisdidactiek dat in dit boek wordt behandeld. Een nadeel 
is echter dat geen van de drie deelterreinen binnen een studie met een zekere beperkt-
heid van omvang diepgaand kan worden bestudeerd. Daardoor kan dit boek worden 
opgevat als een uitgangspunt waarop nog een reeks vervolgstudies zou kunnen worden 
gebaseerd.

Het thema dat in deze studie centraal staat, is historische tijd. Daarvoor is gekozen 
vanuit de overweging dat redeneren in termen van tijdsverloop één van de meest ken-
merkende aspecten is van de geschiedwetenschap: ‘History is the systematic study of the 
past, and at its heart is time.’22 Kennis organiseren op een manier die rekening houdt met 
het verloop van de tijd en redeneren in termen van tijdsverloop zijn kenmerkend voor 
het leren van geschiedenis. De geschiedenisdidactische vraag die daaruit voortvloeit 
is welke leerproblemen samenhangen met een historisch tijdsbewustzijn. De veron-
derstelling dat bepaalde denkwijzen over tijd in het onderwijs zullen moeten worden 
aangeleerd is gewettigd gezien de omstandigheid dat geschiedenis tijdsdimensies han-
teert die van een geheel andere orde zijn dan die van het dagelijkse tijdsbewustzijn dat 
ieder mens als vanzelf ontwikkelt. Het gaat bij geschiedenis niet om gisteren, vandaag 
en morgen, heel vaak ook niet om het tijdsverloop van één mensenleven, maar om tijd-
spannen van honderden of duizenden jaren die een mens zich moeilijk kan voorstellen. 
De vraag die in deze studie centraal staat, is daarom:

Symcox & Wilschut (2009).

21 Bijvoorbeeld: Toebes (1981), Nash, Crabtree & Dunn (1997), Phillips (1998), Symcox (2002).

22 Jordanova (2006), p. 105.
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Welke rol speelt het bewustzijn van historische tijd bij het leren van geschiedenis?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt nagegaan wat historische tijd precies 
is en in welke opzichten dit besef van tijd zich onderscheidt van andere tijdsbeelden 
en tijdservaringen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van filosofische, geschiedtheoreti-
sche, psychologische en antropologische studies. Van omschrijvingen van het begrip 
‘historische tijd’ worden vervolgens enkele centrale concepten afgeleid voor een ge-
schiedenisdidactiek die het besef van een historische tijd als uitgangspunt kiest. Deze 
centrale concepten worden vertaald in onderzoeksvragen die uitgangspunt kunnen 
vormen voor empirisch didactisch onderzoek. Zo wordt een onderzoeksagenda voor 
de geschiedenisdidactiek ontwikkeld. Aan enkele van de vragen die op deze agenda 
voorkomen is een empirische studie gewijd, waarvan in dit boek verslag wordt gedaan. 
Om te kunnen vaststellen in hoeverre de in dit boek ontwikkelde geschiedenisdidactiek 
een vernieuwing en aanvulling betekent ten opzichte van de tot dusverre bestaande, 
wordt deze studie geopend met een kort historisch overzicht van de ontwikkelingen in 
het geschiedenisonderwijs en de geschiedenisdidactiek, waarmee de vraag wordt be-
antwoord welke rol het besef van een historische tijd tot dusverre heeft gespeeld in de 
doelstellingen van het geschiedenisonderwijs.

Zo ontstond een boek dat is opgebouwd rond de volgende vragen:
1 Hoe ontwikkelden het geschiedenisonderwijs en de geschiedenisdidactiek zich tot 

dusverre en welke rol speelde het besef van een historische tijd daarin?
2 Wat is historische tijd en hoe onderscheidt deze tijdservaring zich van andere tijds-

beelden en tijdservaringen?
3 Welke belangrijke concepten voor de geschiedenisdidactiek kunnen uit het besef 

van een historische tijd worden afgeleid?
4 Wat is tot dusverre bekend uit psychologisch en didactisch onderzoek over de wijze 

waarop leerlingen zich in de historische tijd oriënteren?
5 Welke methoden kunnen het best worden gebruikt om de oriëntatie in de histori-

sche tijd bij leerlingen te bevorderen?

Deze vragen hebben betrekking op deelgebieden van de geschiedenisdidactiek die in 
deze inleiding worden onderscheiden: de relatie tussen geschiedenisonderwijs, samen-
leving en politiek (de eerste vraag), geschiedtheoretische en filosofische studie die licht 
kan werpen op onderwijsdoelstellingen (de tweede en de derde vraag) en empirische 
studie naar het effect van onderwijsmethoden (de vierde en de laatste vraag). 
Beantwoording van deze vragen in samenhang levert een perspectief op geschiedenis-
onderwijs op dat de in het publieke debat zo veelvuldig voorkomende tegenstelling 
tussen ‘kennis’ en ‘vaardigheden’, dan wel ‘denk- en redeneerwijzen’ als mogelijke doe-
len van het geschiedenisonderwijs overstijgt. Oriëntatie in de historische tijd vergt ui-
teraard een zekere mate van historische kennis over gebeurtenissen en standen van 
zaken in andere tijden, maar betreft ook de toepassing van bepaalde denk- en redeneer-
wijzen. Goed geschiedenisonderwijs is met de samenhang tussen deze twee gediend.





Hoofdstuk

De ontwikkeling van 
g eschiedenisonderwijs en 
g eschiedenisdidactiek1

1 Dit hoofdstuk is een verkorte, aangepaste, Nederlandstalige bewerking van een artikel dat 
verschenen is in Journal of Curriculum Studies: Wilschut (2010). 
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Hoe ontwikkelden het geschiedenisonderwijs en de geschiedenisdidactiek zich tot dus-
verre en welke rol speelde het besef van een historische tijd daarin? Een beknopt histo-
risch overzicht kan dienen om deze vraag te beantwoorden. Het verleden van het ge-
schiedenisonderwijs in Nederland wordt besproken naast dat van twee buurlanden: 
Duitsland en Engeland. Daarmee wordt duidelijk in hoeverre bepaalde ontwikkelingen 
de situatie van het geschiedenisonderwijs in het algemeen of die van dat onderwijs in 
een bepaald land in het bijzonder betreffen.

Het korte historische overzicht dat hier wordt gegeven is bedoeld om de vraag te 
beantwoorden naar de rol die historisch tijdsbewustzijn tot dusverre in het geschiede-
nisonderwijs heeft gespeeld. Het is daarom geen uitgewerkte geschiedenis van het ge-
schiedenisonderwijs. Alleen de belangrijkste karakteristieken die het geschiedenison-
derwijs heeft vertoond, komen aan de orde. Een gedegen studie naar de geschiedenis 
van het geschiedenisonderwijs blijft een desideratum van zowel geschiedwetenschap 
als geschiedenisdidactiek. 

De drie landen zijn gekozen omdat in Duitsland zowel als in Engeland (in de Engels 
sprekende wereld in het algemeen, maar Engeland heeft een voortrekkersrol gehad1) 
een goed ontwikkelde discipline ‘geschiedenisdidactiek’ bestaat die zich baseert op em-
pirisch onderzoek op dit terrein. Beide academische gemeenschappen hebben zich ech-
ter betrekkelijk onafhankelijk van elkaar ontwikkeld, zonder veel kennis van wat zich in 
de andere gemeenschap heeft voorgedaan: in Duitstalige werken worden niet veel 
Engelstalige publicaties geciteerd, en in Engelstalige praktisch geen Duitstalige publi-
caties.2 Nederland is zowel vanuit het Engelstalige als het Duitstalige gebied beïnvloed 
en kan daarom gezien worden als een brug tussen twee werelden.

De ontwikkeling van het geschiedenisonderwijs wordt in drie fasen beschreven: 
eerst de ontwikkelingen tot aan de jaren zestig van de twintigste eeuw (1.1), vervolgens 
de ‘crisis’ van de jaren zestig en de antwoorden daarop (1.2), en daarna de nieuwe maat-
schappelijk-politieke interesse in geschiedenisonderwijs vanaf de jaren negentig (1.3). 
Deze indeling is zo gekozen omdat het geschiedenisonderwijs vanaf zijn ontstaan tot 
ongeveer de jaren zestig van de twintigste eeuw bepaalde karakteristieken vertoonde die 
vanaf de jaren zestig ter discussie werden gesteld. De antwoorden op de crisis van de 
jaren zestig hebben voor een groot deel de huidige discussie over de rol en het doel van 
het geschiedenisonderwijs bepaald. In de conclusie (1.4) wordt nagegaan welke rol his-
torisch tijdsbewustzijn in het geschiedenisonderwijs tot dusverre heeft gespeeld.

1.1 Ontwikkelingen tot de jaren zestig van de twintigste eeuw

Van geschiedenis als algemeen voorkomend schoolvak was in Duitsland al vroeg spra-
ke: in 1763 werd het op de lagere scholen in Pruisen algemeen verplicht ingevoerd.3 In 

1 Seixas (1994), p. 107.

2 Eén van de eerste keren dat dat veranderde was toen Lee via een vertaling van een klein deel het werk van Rüsen 
opmerkte. Lee (2004).

3 Ebeling (1973), p. 19-20.



11De ontwikkeling van geschiedenisonderwijs en geschiedenisdidactiek

Nederland kwam het op de lesroosters van de lagere scholen door de lager-onderwijswet 
van 1857.4 In Engeland bestond lange tijd weerstand tegen een door de overheid aange-
stuurd onderwijs.5 Scholen gingen er uit van kerken en private instellingen. Daarin 
bloeide een geschiedenisonderwijs dat min of meer gezien werd als verlengstuk van de 
godsdienstige en ideologische opvoeding.6 Pas met de Elementary Education Act van 
1870 werd een nationaal kader geschapen voor het onderwijs in Engeland en Wales, in 
1872 gevolgd door soortgelijke wet in Schotland.7 In deze wetten werd geschiedenis niet 
verplicht gesteld. De invloedrijke Schotse hoogleraar Laurie had in zijn On Primary 
Instruction in Relation to Education (1867) gepleit voor een algemene invoering van ge-
schiedenis, een vak dat volgens hem alleen tijdverspilling zou zijn als het niet werd 
gebruikt ‘to bring to the schoolboy knowledge of wonderful deeds done in the discharge of pa-
triotism and duty. History can bring him in bold relief the grand characters who through their 
heroic struggles for right and freedom have gained the privileges we now enjoy and by their 
great discoveries have made it possible for England to grow into a mighty empire’8. 
Langzamerhand kreeg het vak een vaste plaats in het gehele Britse lager-onderwijscur-
riculum. De Board of Education, voorloper van het latere Department of Education and 
Science, stelde in 1905 dat ‘there are strong reasons why an important place should be given 
to history in the curriculum of every school’ 9

Wat waren deze sterke redenen? Wat werd gedurende de honderdjarige periode van 
ca 1860 tot ca 1960 door het geschiedenisonderwijs nagestreefd? Een aantal categorieën 
van doelstellingen zijn te onderscheiden, die hierna achtereenvolgens worden 
b esproken.

Ethische doelen

Het eerste verplichte geschiedenisonderwijs diende ethische doelstellingen die alge-
meen van belang werden geacht. Zo werd bij de invoering van geschiedenis op de 
Pruisische scholen opgemerkt dat het hierbij ging om ‘Historie als Erkenntnis von 
Dingen, die zur Glückseligkeit der menschlichen Gesellschaft gehören’.10 De vader van de 
Duitse geschiedenisdidactiek Kohlrausch (1780-1867) prees het geschiedenisonderwijs 
aan met op de Verlichting geïnspireerde argumenten.11 Voordat de leraar zijn leerlingen 
de wereld instuurt, aldus Kohlrausch, geeft hij hun wijze lessen, waarschuwingen en 
aansporingen mee, waar hij maar kan. ‘Auf dem großen Gebiete der Geschichte zeigt er 
ihnen, woran sie sich halten, erquicken, aufrichten, wohin sie immer wieder den Blick zurück-

4 Boekholt & De Booy (1987), p. 150.

5 Stephens (1998), p. 77.

6 Marsden (1989), p. 511.

7 Stephens (1998), p. 79.

8 Geciteerd naar Marsden (1989), p. 513-514.

9 Sylvester (1994), p. 9.

10 Ebeling (1973), p. 19-20.

11 Jeissmann (1978).
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wenden sollen, um im Gedränge des Lebens den Mut nicht zu verlieren.‘12 In Engeland publi-
ceerde Newbery in 1763 een geschiedenisboek voor zijn ‚jonge vrienden‘ opdat zij ‘wise 
and happy’ zouden worden door het voorbeeld van anderen, ‘which is the true end of 
history.’13 William Mavor schreef een verzameling biografieën voor jonge lezers, waarin 
zij werden aangemoedigd ‘the temple of honour by the path of industry and perseverance’ te 
betreden via de kennisname van de levens van voorbeeldige lieden.14 

Dergelijke overwegingen treft men ook in Nederland aan. In Burggraafs Aanwijzing 
voor ’t Onderrigt der Aardrijks- en Geschiedkunde in de Lagere Scholen uit 1824 is te lezen 
dat het doel van geschiedenisonderwijs voor de lagere standen is ‘om hen gelukkig voor 
zichzelf, nuttig voor anderen en in elke bestelling van het Opperwezen gelaten, tevreden, ver-
genoegd en dankbaar te doen zijn.’15 Het schoolhoofd Hemkes meende in zijn handlei-
ding voor aankomende onderwijzers en onderwijzeressen uit 1844 dat geschiedenison-
derwijs nuttig was ‘dewijl het tot vorming, veredeling en beschaving dient van den 
menschelijken geest, de ziel met schoone en nuttige denkbeelden verrijkt, vooroordeelen be-
strijdt en uitroeit, het bijgeloof fnuikt, de vaderlandsliefde aankweekt en tot kennis en verheer-
lijking van den Schepper opleidt.’16 In de toelichting op de schoolwet van 1878 wordt over 
geschiedenis opgemerkt: ‘Alleen dat deel der vaderlandse geschiedenis, dat de leerling een 
bevattelijk overzicht schenkt van de wording van de Nederlandse Staat en hem de grote daden 
leert kennen van het voorgeslacht, door welks volharding onder leiding van Oranje, ons onaf-
hankelijk bestaan werd gegrondvest, verdient bredere ontwikkeling.’17 Het voorgeslacht moest 
de jeugd inspireren. Morele vorming was een belangrijke opdracht van het geschiede-
nisonderwijs, aldus ook Kollewijn, auteur van geschiedenisboeken bestemd voor de 
Hogere Burger School, in 1889. Uitroepen van leerlingen als ‘Dat was flink!’ of ‘Dat was 
gemeen!’ leverden dan het bewijs op ‘dat gij de snaren van het zedelijk gevoel in ‘t gemoed 
van het kind hebt doen trillen.’18 

Deze doelen van het vroege geschiedenisonderwijs kunnen worden samengevat als: 
het vormen van moreel hoogstaande mensen die nuttige leden van de samenleving zul-
len worden. Dat kon worden bereikt door kennis te nemen van voorbeeldig en heldhaf-
tig gedrag van mensen in het verleden. In de Duitse Bondsrepubliek keerde men na de 
Tweede Wereldoorlog met enige nadruk naar dit soort geschiedenisonderwijs terug. Na 
de toestemming van de geallieerde mogendheden in 1949 om opnieuw met geschiede-
nisonderwijs te starten, was een vlucht uit de politieke geschiedenis naar ‘Kultur- und 
Menschenkunde’ waar te nemen.19 Deze had vooral ethische oogmerken. Door inspire-
rende voorbeelden van personen uit het verleden (niet langer helden en staatsmannen, 
maar kunstenaars, wetenschappers, filosofen of ‘gewone mensen’) moest gewerkt wor-

12 F. Kohlrausch, Bemerkungen über die Stufenfolge des Geschichtsunterrichts an den höheren Schulen (1818), geciteerd 
naar Jeissmann (1978), p. 66.

13 Reeves (1980), p. 2.

14 W. Mavor, The British Nepos or Mirror of Youth (2nd ed.1800), geciteerd naar Reeves (1980), p. 2-3.

15 Geciteerd naar Toebes (1976), p. 207

16 Geciteerd naar Mulder (1990), p. 216.

17 Geciteerd naar De Jong (1977), p. 10.

18 A.M. Kollewijn, De geschiedenis als leervak (1889), p. 8, geciteerd naar Amsing (2002), p. 279.

19 Toebes (1981), p. 39.
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den aan persoonlijkheidsontwikkeling en eenvoudige deugden als gehoorzaamheid, 
offerbereidheid, liefde, trouw, waarheid, bezonnenheid, en ijver.20

Politiek-staatsburgerlijke doelen

Kollewijn roemde in 1889 niet alleen de invloed van moreel hoogstaande voorbeelden. 
Zijn beschrijving van de doelen van het geschiedenisonderwijs had ook een andere di-
mensie: ‘(..) om waarlijk mensch te zijn, om zijne maatschappelijke en staatkundige plichten 
na te komen, om zoo gelukkig mogelijk te leven, hetgeen toch ieders streven is, moet men de 
hedendaagse, zoo ingewikkelde maatschappelijke en staatkundige verhoudingen althans eeni-
germate kennen. (..) Om het heden tot op zekere hoogte te kunnen begrijpen, moet men weten 
hoe het uit het verleden is ontstaan, en nu is er slechts één vak, waaruit wij dat kunnen leeren: 
de geschiedenis.’21 Steeds meer inwoners van het land werden volwaardig staatsburger 
door de uitbreiding van het kiesrecht. Hoe de politieke samenleving waarin zij voortaan 
een rol moesten spelen, in elkaar zat, kon de geschiedenis leren. Zo zouden ze op ver-
antwoordelijke wijze met hun rechten en plichten als staatsburgers leren omgaan. 

In hetzelfde jaar waarin Kollewijn zijn brochure publiceerde, zette de Duitse keizer 
Wilhelm II in een ‘Allerhöchster Erlass’ hoogstpersoonlijk richtlijnen voor het geschiede-
nisonderwijs uiteen. De school moest de kinderen duidelijk maken dat de sociaal-de-
mocratische leer niet alleen in strijd was met de goddelijke geboden en de christelijke 
zedenleer, maar in werkelijkheid ook onuitvoerbaar en in zijn consequenties verderfe-
lijk. Alleen de staatsmacht kon voor het individu diens familie, vrijheid en rechten te 
beschermen. De jeugd moest leren hoe de koningen van Pruisen daarmee vanaf de 
hervormingen van Frederik de Grote tot op heden bezig waren geweest.22

Ook in de eerder besproken Engelse bronnen is het element van de plichten van de 
goede burger waar te nemen.23 Deze doelen van het geschiedenisonderwijs kunnen als 
volgt worden samengevat: via inzicht in de historische ontwikkeling begrip kweken 
voor de toekomstige rol van leerlingen als staatsburgers en hen ertoe aanzetten hun 
plichten in dit opzicht met verantwoordelijkheid te vervullen.

Nationalistische doelen

Een specifiek politiek doel was het opwekken van vaderlandsliefde. Hoewel het school-
hoofd Hemkes in 1844 de vaderlandsliefde expliciet als doel van het geschiedenisonder-
wijs noemde en in de toelichting op de schoolwet van 1857 van Van der Brugghen ge-
sproken werd van ‘opwekking van warme vaderlandsliefde als bestanddeel der nationale 
opvoeding’24, ontwikkelde het nationalisme zich in Nederland in de negentiende minder 

20 Toebes (1981), p. 41. Bauvois-Cauchepin (2002), p. 112.

21 A.M. Kollewijn, De geschiedenis als leervak (1889), p. 3, geciteerd naar Amsing (2002), p. 277-278.

22 Tekst van het ‘Allerhöchster Erlass’ in Ebeling (1973), p. 20.

23 Zie bijvoorbeeld de eerder geciteerde beschouwing van Laurie.

24 Geciteerd naar Toebes (1976), p. 207.
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sterk dan in de buurlanden.25 In een methodiekboek uit 1889 voor het Duitse onderwijs 
zag Rusch de waarde van geschiedenis bovenal in het scheppen van een vaderlandse 
gezindheid.26 In 1914 schreef zijn collega Rude: ‚Eine echte, entschieden deutsche Gesinnung 
muß der Geschichtsunterricht in erster Linie anstreben. Wenn er sie nicht erreicht, dann hat 
er seiner herrlichsten Aufgaben verfehlt. Schon die Schüler müssen stolz darauf sein, dass sie 
Deutsche sind.‘ Trouw tot in de dood moest aan de hand van voorbeelden getoond wor-
den en er moest op gewezen worden dat vele belangrijke uitvindingen, zoals de boek-
drukkunst en de telefoon, Duitse voortbrengselen waren.27 Tijdens de Republiek van 
Weimar was het regeringsbeleid gericht op matiging van het nationalisme en meer 
aandacht voor algemene staatsburgerlijke vorming, maar conservatief ingestelde lera-
ren weigerden vaak aan de maatregelen te gehoorzamen en zetten de oude nationalisti-
sche lijn gewoon voort.28 Dat soortgelijke doelen ook in het nationaal-socialistische 
Duitsland werden nagestreefd, ligt voor de hand.29 

Het Engelse geschiedenisonderwijs deed hiervoor nauwelijks onder. Op de scholen 
werd vrijwel uitsluitend aandacht besteed aan Britse geschiedenis ‘with the object of 
showing the emergence of Britain as a great power as well as the guardian of liberty.’ De 
‘unique qualities of the British, stability at home and success abroad’ werden benadrukt.30 
Gedurende de gehele negentiende eeuw was het creëren van ‘good citizens’, geworteld in 
een antipapistisch protestantisme, doel van het geschiedenisonderwijs, dat in de jaren 
vóór de Eerste Wereldoorlog onder invloed van imperiale ontwikkelingen en sociaal-
darwinisme ook steeds meer trekken begon te vertonen van patriottisme, heldenver-
ering en racisme.31 De gruwelen van de Eerste Wereldoorlog veroorzaakten wel enige 
reactie tegen het overdreven nationalisme, maar toch bleven anglocentrisme en patriot-
tisme het curriculum overheersen: ’The notion still prevailed that patriotism and imperia-
lism, so long as they were of British variety, were the keys to world understanding.’ 32 Deze 
traditionele doelen bleven vrijwel onaangetast tot de jaren zestig van de twintigste 
eeuw.33

Onder invloed van de schoolstrijd ontwikkelden zich in Nederland protestantse en 
katholieke varianten van geschiedenisonderwijs, naast een ‘algemene’, neutrale variant. 
Opvallend is het verschil in de hoeveelheid aandacht voor de (katholieke) Middeleeuwen 
en de (protestants gedomineerde) zeventiende eeuw in schoolboeken van de onder-
scheiden denominaties.34 De kerk in de Middeleeuwen, de Nederlandse opstand, de rol 
van Willem van Oranje en de bloei van de Republiek onder leiding van Oranje waren 
even zovele twistappels tussen katholieken en protestanten, zodat het reeds eerder ge-

25 Toebes (1976), p. 211-212.

26 Glöckel (1973), p. 16.

27 Glöckel (1973), p. 17.

28 Bauvois-Cauchepin (2002), p. 95-99.

29 Glöckel (1973), p. 19. Bauvois-Cauchepin (2002), p. 100-105.

30 P. Carpenter, History Teaching (1964), p. 16, geciteerd naar Toebes (1981), p. 162.

31 Phillips (1998), p. 13.

32 Marsden (1989), p. 522.

33 Little (1990) p. 321-322.

34 De Jong (1977), p.16-19.
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citeerde (neutrale) schoolhoofd in zijn handleiding voor aanstaande onderwijzers in de 
versie van 1862 vertwijfeld opmerkte dat de confessionelen ‘de geschiedenis enkel beschou-
wen uit een protestantsch, een roomsch catholiek, een christelijk of een joodsch oogpunt, en er 
maar niet toe kunnen komen, om zich de menschen in hun doen en laten als menschen voor 
te stellen.’35 De verzuild-nationale geschiedenis zou in het lager onderwijs in Nederland 
de toon blijven aangeven tot de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Zo leest 
men in het voorwoord van een in 1950 verschenen protestants-christelijk geschiedenis-
boek: ‘Wij hopen dat ons eenvoudig werk mag bijdragen tot een verdieping van het nationaal 
besef bij jongeren en ouderen. Een nationaal besef dat volgens ons alleen dan reële waarde kan 
hebben, wanneer het gegrond is op de overtuiging dat God ook met Nederland Zijn werk heeft 
gedaan en zal blijven doen, tot het einde der tijden’.36

Ideologische kleuring van het geschiedenisonderwijs onder invloed van religieuze 
denominaties was overigens geen uniek Nederlands verschijnsel. Zo wordt in een 
Engels methodologieboek uit 1860 uiteengezet hoe het werken met tegenstellingen de 
leerstof kan verhelderen, bijvoorbeeld door de regering van Mary Queen of Scots te 
vergelijken met die van Victoria: De eerste was ‘despotic and cruel, bigoted and intolerant, 
miserable, a blind romanist, a friend of ignorance and superstition.’ De tweede daarentegen 
‘liberal and benevolent, pious and tolerant, cheerful and happy, an enlightened protestant, a 
promotor of education and religion.’37

Deze doelen kunnen worden samengevat als: het opwekken van liefde voor en trots 
op het eigen volk, of de eigen groepering binnen dat volk, en via de geschiedenis aanto-
nen dat dit volk of deze groep altijd de juiste zaak hebben gediend.

Afwijkende doelen

In elk van de drie landen zijn in deze periode pogingen gedaan iets tegen de hoofd-
stroom van het politiek-ideologische, nationalistische geschiedenisonderwijs in te bren-
gen. In Duitsland ontstond tijdens de Weimar-Republiek een Reformpädagogik die 
p robeerde het onderwijs meer ‘vom Kinde aus’ vorm te geven.38 Voor het geschiedenis-
onderwijs betekende dit dat het gebruik van vertellingen en aanschouwelijke beelden 
werd gepropageerd. In Engeland publiceerde Keatinge in 1910 zijn Studies in the Teaching 
of History. Hij wilde leerlingen kennis laten maken met de onderzoeksmethode van de 
historicus en ‘problemen’ aan hen voorleggen die moesten worden opgelost.39 Zijn 
voorbeeld werd in 1927 gevolgd door Happold toen hij zijn pamflet The Study of History 
in Schools as a Training in the Art of Thought publiceerde. Geschiedenisonderwijs diende 
zich volgens hem bezig te houden met ‘the ability to collect, examine and correlate facts 
and to express the result in clear and vivid form, freedom from bias and irrational prejudices, 
the ability to think and argue logically and to form an independent judgement supported by 

35 Geciteerd naar Mulder (1990), p. 222.

36 De Fouw, Van Bennekom & Van de Bunt (1950), p. 3.

37 T. Tate, The Philosophy of Education (1860), geciteerd naar Marsden (1989), p. 512.

38 Ebeling (1973), p. 21. Schuthof (1983), p. vii-ix.

39 Aldrich (2006), p. 160.
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the evidence which is available, and, at the same time, the realisation that every conclusion 
must be regarded as a working hypothesis to be modified or rejected in the light of fresh evi-
dence.’ 40 

In 1928 publiceerde Happold zijn Approach to History waarin hij zijn visie op ge-
schiedenisdidactiek uiteenzette: actieve leerlingen, projecten en problemen. Andere 
hervormers trachtten aandacht te besteden aan sociale geschiedenis en diachronische 
thema’s zoals wonen, kleding of transport door de eeuwen heen. Dat pedagogische 
overwegingen van ‘kindgerichtheid’ hierbij een rol speelden, blijkt wel uit het feit dat 
men dit soort geschiedenis vooral geschikt vond voor de ‘less able’.41 De hooggestemde 
idealen van iemand als Happold waren tijdens de jaren dertig zeker geen doorsnee. 
Volgens Worts, hoofd van de City of Leeds School, kon de school waar Happold zijn 
experimenten had uitgevoerd niet worden beschouwd ‘as a normal standard for the 
average secondary school.’42 In plaats van het kritisch bestuderen van bronnen bepleitte 
Worts ‘stimulating interest, adding colour and infusing the sense of action and reality’ in het 
geschiedenisonderwijs.43 

Ook in Nederland zijn er in de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw enige 
pleitbezorgers geweest van een nieuwe aanpak van het geschiedenisonderwijs, zoals Te 
Lintum, De Vletter en Albers.44 Volgens hen moest meer rekening gehouden worden 
met het bevattingsvermogen van leerlingen, het primaat van de politieke geschiedenis 
moest doorbroken worden, er moest meer aandacht zijn voor sociale en economische 
geschiedenis, het dagelijkse leven en gewone mensen. Volgens Albers moest ook een 
poging gedaan worden het zelfstandig kritisch denken van de leerlingen te ontwikke-
len. De vernieuwingspogingen stuitten echter op een taaie traditie en vaak ook op dui-
delijk verzet van behoudende leraren, met name die uit het confessionele onderwijs.45 
De roep om meer aanschouwelijkheid in het onderwijs, ook vanuit pedagogische over-
wegingen, werd wél gehonoreerd door het maken van historische schoolplaten met 
bijbehorende verhalen, die vooral in het lager onderwijs veel werden gebruikt.46

De doelen van de onderwijsvernieuwers, die geen doorslaggevende invloed wisten 
uit te oefenen op de hoofdstroom van het geschiedenisonderwijs, kunnen worden sa-
mengevat als: rekening houden met de mogelijkheden en belangstelling van het kind 
en dus meer geschiedenis over het dagelijkse leven dan over politiek en oorlogen. Voor 

40 Geciteerd naar Aldrich (2006), p. 161.

41 Toebes (1981), p. 163.

42 Aldrich (2006), p. 163.

43  Aldrich (2006), p. 164.

44 C. te Lintum, ‘Eenige opmerkingen over het middelbaar onderwijs in geschiedenis’, in Tijdschrift voor onderwijs en 
opvoeding, jrg. 6 (1903), afl. 6 en 9. A. de Vletter, Over geschiedenisonderwijs, beginsel en methode. Groningen (etc.): 
Wolters 1919. M.O. Albers, Experimenten op het gebied der geschiedenis. Zwolle: Tjeenk Willink 1934-1935. Deze 
vernieuwers worden besproken door Toebes (1976), p. 222-227.

45 Toebes (1976), p. 233.

46 Het bekendst zijn de historische schoolplaten over de vaderlandse geschiedenis van Johan Herman Isings: 44 
stuks, gemaakt in de periode 1911-1970. Het feit dat 29 van de 44 platen dateren van ná de Tweede Wereldoorlog, 
illustreert hoezeer de jaren vijftig en begin zestig aansloten op de voor de oorlog gevestigde traditie. Zie Niemeijer 
(2000). 
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sommige vernieuwers (Happold, Albers) ook: geschiedenis presenteren als een vak dat 
kritisch met informatie omgaat en naar objectieve beeldvorming streeft.

Conclusie

Het beeld van de ontwikkeling van het geschiedenisonderwijs tot de jaren zestig van de 
twintigste eeuw in de drie besproken landen vertoont opvallende overeenkomsten. 
Geschiedenisonderwijs werd dienstbaar gemaakt aan ethische, politiek-staatsburgerlij-
ke en nationalistische vorming. Vernieuwers probeerden een afwijkend geluid te laten 
horen, maar dat had geen grote invloed op de hoofdstroom van het onderwijs.

De ontwikkeling van een historisch tijdsbewustzijn lijkt in deze periode niet of nau-
welijks een rol te hebben gespeeld. Het geschiedenisonderwijs diende de oriëntatie op 
het heden. De voorbeelden van grote daden uit het verleden moesten op het heden 
worden betrokken, zonder veel acht te slaan op de tijdsafstand en het verschil in waar-
den tussen verleden en heden. Met behulp van geschiedenis werden eerder eeuwige 
waarden en waarheden onder de aandacht gebracht dan dat gewezen werd op de veran-
derlijkheid en betrekkelijkheid daarvan. Dat werd bevorderd door de nationalistische 
interpretatie van de geschiedenis. Het bestaan van de hedendaagse natie als een ‘ima-
gined community’ werd teruggeprojecteerd in een (ver) verleden.47 Duitse kinderen 
moesten de overwinning van ‘Hermann’ in het Teutoburgerwoud op de Romeinen zien 
als een Duitse prestatie48, Nederlandse kinderen de Bataafse Opstand van 69 als een 
vroeg voorbeeld van Nederlandse vrijheidszin49 en Britse kinderen de strijd van 
Boudicca tegen de Romeinse overweldigers als een exponent van heldhaftig gedrag van 
het Britse volk.50 Onder de Duitse helden en staatslieden die op school moesten worden 
bestudeerd werden in het methodologieboek van Rude uit 1914 Siegfried, Frederik de 
Grote, Blücher en Bismarck met name genoemd.51 Historische beeldvorming was daar-
bij kennelijk geen belangrijk doel, getuige alleen al de aanwezigheid van Siegfried in 
deze opsomming.

Niet het historische tijdsbewustzijn, maar anachronistisch denken werd in de hand 
gewerkt. Het verschil in aandacht voor de katholieke Middeleeuwen en voor de protes-
tantse Gouden Eeuw in katholieke en protestantse geschiedenisboeken in Nederland is 
veelzeggend: niet de rol die religies speelden in het verleden, maar het gelijk van de eigen 
zuil in het heden moest ermee worden aangetoond. De eisen van persoonlijke en politie-
ke vorming stonden haaks op de objectiverende, relativerende, en afstandelijke kijk die 
wetenschappelijke geschiedbeoefening kan opleveren.52 ‘Ziel des Geschichtsunterrichts 
(...) war es, den Untertanen, später den loyalen Staatsbürger hervorzubringen, der mit dem 
Lernen eines hochselektiven Systems historischen Wissens zugleich die Geschichtsideologie 

47 Anderson (1991), p. 6-8.

48 Bauvois-Cauchepin (2002), p. 165.

49 Teitler (1998), p. 10, 75.

50 Williams (2009).

51 Glöckel (1973), p. 17.

52 Grever (2007a), p. 57.
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oder das ‘Geschichtsbild’ des Staates in sich aufnahm. Der Geschichtsunterricht geriet damit 
in einen objektiven Gegensatz zur Geschichtswissenschaft, die auf ihre Zweckfreiheit und auf 
die Objektivität als ihrer regulativen Idee pochte.53 Waarbij moet worden aangetekend dat 
ook de ‘wetenschappelijke’ geschiedschrijving in de negentiende, deels ook nog in de 
twintigste eeuw doorgaans behoorlijk nationalistisch is geweest.54 Van de objectieve te-
genstelling tussen geschiedenisonderwijs en geschiedwetenschap die Bergmann hier 
suggereert, kon dus lange tijd weinig sprake zijn.

1.2 De crisis van de jaren ’60 en de antwoorden daarop

Uit een door de Britse regering in 1966 ingesteld onderzoek onder leerlingen van het 
voortgezet onderwijs bleek dat geschiedenis door hen onderaan de lijst werd gezet van 
vakken die ‘useful and interesting’ waren en bijna bovenaan de lijst van vakken die ‘useless 
and boring’ werden geacht.55 Veel Britse geschiedenislerarenleraren waren in een staat 
van ‘perplexity and pessimism’ over de toestand van hun vak.56 Britse leerlingen staken 
hun gebrek aan waardering voor het vak niet onder stoelen of banken: ‘With change 
proceeding in a nightmare progression, of what use to me is the experience of people born be-
fore the Second World War?’ ‘How can anything before the Space Age teach me to cope with 
it?’57 Uit Duits onderzoek onder leerlingen, uitgevoerd omstreeks 1970, kwam een 
soortgelijk beeld naar voren: ‘Die alten Zeiten interessieren mich nicht mehr. Wir sind jetzt 
in einer anderen Zeit.’58 Enige Duitse didactische publicaties uit deze periode wijzen in 
dezelfde richting.59 Het aandeel van geschiedenis in de leerplannen van diverse Duitse 
deelstaten werd verminderd ten gunste van geïntegreerde sociale wetenschappen. Hier 
en daar werd geschiedenis daarin zelfs geheel opgenomen.60 In Nederland werd in het 
kader van de ‘Mammoetwet’ (aangenomen in 1963 en in 1968 algemeen ingevoerd61) 
het aantal lesuren voor geschiedenis in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
sterk verminderd en werd het in de bovenbouw een keuzevak. Volgens de hoogleraar 
Geyl, die een verontrust artikel schreef in het weekblad Vrij Nederland, had inspecteur-
generaal van het onderwijs Goote hem meegedeeld dat hij ‘in een dynamische tijd als de 
onze aan het vak geschiedenis niet meer zoveel waarde kon toekennen’.62 Het is duidelijk dat 
het schoolvak geschiedenis, dat zo lang had kunnen bogen op door politiek en samen-

53 Bergmann (1976), p. 3.

54 Blaas (1988), p. 101. Jonker (2001a), p. 23. Geary (2002), p. 15.

55 Price (1968), p. 343.

56 Price (1968), p. 342.

57 Reeves (1980), p. 3.

58 Wiesemüller (1972), p. 32.

59 Süssmuth (1972).

60 Kocka (1977), p. 11-12. 

61 Boekholt & De Booy (1987), p. 285-291.

62 Geyl, P. ‘Ernstige aanslag op het geschiedenisonderwijs. Minister ruïneert niet “maar een schoolvak”’, in: Vrij 
Nederland, 16 juli 1960. Geciteerd naar Toebes (1981), p. 251.
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leving als zeer relevant ervaren politieke en ideologische doelen, in een crisis 
v erkeerde. 

De crisis van het schoolvak weerspiegelde een algemene afname van de waardering 
voor geschiedenis. In Duitsland sprak men van een ‘Verlust der Geschichte’, van 
‘Geschichtsmüdigkeit’ of zelfs ‘Geschichtslosigkeit’.63 In Engeland kondigde de historicus 
Plumb The Death of the Past aan en pleitte voor een nieuwe rol voor geschiedenis: ‘The 
past used to dictate what a man should do or believe; this history cannot do...’ 64 De moderne 
geschiedwetenschap maakte mensen eerder bewust van het vreemde en andere van het 
verleden dan van de banden die hen met het voorgeslacht verbonden. Daarom waren de 
lessen van het verleden minder helder dan zij plachten te zijn: ‘Bygone feats would soon 
cease to justify tyrannous authority, to affirm self-serving manifest destinies, to incite citizens 
to voice malign vainglory.’65 De sociale wetenschappen boden andere, wellicht waardevol-
lere mogelijkheden om de wereld te verklaren. Daarnaast had speciaal Duitsland te 
kampen met een jongste verleden waarmee de omgang moeizaam was, vooral voor de 
generatie die de schoolbanken bevolkte, die geen deel had gehad aan wat er was gepas-
seerd, maar wel geconfronteerd werd met de schuldvraag hieromtrent. In het Verenigd 
Koninkrijk speelde het uiteenvallen van het Britse imperium een rol in de steeds moei-
zamer wordende boodschap van ‘Britain’s greatness’.66

Antwoorden op de crisis (1): het gaat om historisch besef

Een herbezinning op doelstellingen en inrichting van het schoolvak was het gevolg van 
de aanvallen die op geschiedenis werden gedaan. Op de Duitse Historikertag van 1970, 
gewijd aan het thema Wozu noch Geschichte?, presenteerde de historicus Kocka een ze-
vental functies die geschiedenis in de moderne liberaal-democratische samenleving 
kon, of zelfs moest vervullen:
1 Het begrijpen van hedendaagse verschijnselen vanuit hun oorsprong en ontwikke-

ling in het verleden.
2 Het besef dat er in het verleden veel meer vormen van menselijk bestaan zijn ge-

weest dan alleen de tegenwoordige, wat inhoudt dat iemands inzicht kan worden 
verruimd door het bestuderen van analoge of juist aan het heden tegengestelde ont-
wikkelingen in het verleden.

3 Het kritisch inschatten van de rol die tradities in de samenleving spelen.
4 Inzicht in de veranderlijkheid van menselijke samenlevingen (inclusief de tegen-

woordige), maar ook begrip voor de macht van het bestaande, waardoor veranderin-
gen niet zomaar gemakkelijk tot stand kunnen worden gebracht.

5 Inzicht in de menselijke natuur door bestudering van samenlevingen in het verle-
den.

63 Toebes (1981), p. 62. Verlust der Geschichte is de titel van een boek van Alfred Heuss uit 1959.

64 Plumb (1969), p. 15.

65 Lowenthal (1998), p. 90. Dit is een toespeling op de inhoud van Death of the Past.

66  Ward (2004).
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6 Inzicht in de complexe samenhang van allerlei verschillende factoren in de geschie-
denis, waarbij soms unieke omstandigheden een rol spelen; inzicht in multicausali-
teit en contingentie in de geschiedenis.

7 Begrip voor de totaliteit van het menselijk bestaan (waarvan andere vakken vaak 
slechts een aspect belichten).67

Geschiedenis, aldus Kocka, leidt schade in dictaturen of onder autoritaire systemen. 
Omgekeerd is haar bijdrage aan een liberaal-democratische samenleving essentieel, het 
is een bijdrage die zij slechts ‘um den Preis ihrer eigenen Selbstaufgabe’ kan opgeven.68 
Geschiedenis en een vrije samenleving zijn wederzijds van elkaar afhankelijk. Kocka 
probeerde uit de geschiedwetenschap zoals zij zich in een vrije democratische samen-
leving ontwikkelt, de functies af te leiden die zij voor zo’n samenleving vervult. Dat was 
een fundamenteel andere benadering dan het ‘opleggen’ door overheden van doelen 
zoals in het traditionele geschiedenisonderwijs gebruikelijk was geweest - doelen die, 
zoals in het voorgaande duidelijk geworden is, vaak in strijd waren met wat een kritisch-
wetenschappelijke geschiedschrijving beoogt te doen en die haaks stonden op het ont-
wikkelen van een historisch tijdsbewustzijn.

Waarom zijn de zeven functies van geschiedenis van Kocka essentieel voor een vrije 
democratische samenleving? Historisch denken toont niet alleen aan dat zaken ooit 
anders geweest zijn, maar ook dat ontwikkelingen in het verleden een andere richting 
hadden kunnen nemen. Dit maakt het mogelijk om een gedistantieerd standpunt in te 
nemen ten opzichte van de dingen zoals ze zijn. Zo opent historisch denken de weg 
naar kritisch denken en nadenken over alternatieven. Geschiedenis laat zien dat dingen 
waarin mensen geloven en menselijke waarden veranderlijk en relatief zijn, dat men-
sen van mening veranderen. Dat inzicht kan bevorderlijk zijn voor een open debat in 
een democratische samenleving. Kocka zag er bewust van af identiteitsvorming als 
functie van geschiedenis te noemen, juist vanwege het feit dat kritisch inzicht in de 
geschiedenis eerder afstandelijkheid dan verbondenheid met mensen uit het verleden 
teweeg brengt.69

De crisis van de jaren zestig leidde er in Duitsland toe dat historisch denken voort-
aan serieus werd genomen als doelstelling van het geschiedenisonderwijs. De histori-
sche ervaring van tijd speelde daarbij een belangrijke rol, zoals blijkt uit de zeven func-
ties van Kocka, die voor een belangrijk deel voortvloeien uit inzichten in tijdsverschil. 
Volgens Rüsen komt het leren van geschiedenis neer op ‘ein Vorgang des menschlichen 
Bewusstseins, in dem bestimmte Zeiterfahrungen deutend angeeignet werden und dabei zu-
gleich die Kompetenz zu dieser Deutung entsteht und sich weiterentwickelt.’ Bij deze opera-
ties van het menselijke bewustzijn gaat het volgens hem om de voor geschiedenis ken-
merkende omgang met de tijd.70 Dat juist in Duitsland op deze manier geredeneerd 
werd, houdt vermoedelijk verband met het Duitse historisme en het werk van denkers 

67 Kocka (1977), p. 24-30.

68 Kocka (1977), p. 22.

69 Kocka (1977), p. 30-31.

70 Rüsen (1994), p. 64.
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als Husserl en Heidegger, die zich uitvoerig met het ‘in-de-tijd-bestaan’ van de mens en 
zijn cultuur hebben beziggehouden.71 Het besef van bestaan in de tijd, de herkomst en 
de toekomst van datgene wat door de mens is voortgebracht en de veranderlijkheid 
daarvan zijn volgens Rüsens definitie belangrijke componenten van historisch besef. 
Het zijn onderwerpen waarop Kocka in zijn beschouwing ook inging.

Geschiedenisonderwijs waarin categorieën als die van Kocka een sturende rol gin-
gen spelen concentreerde zich op de keuze van bepaalde leerstof en vooral op de wijze 
waarop leerstof aan de orde werd gesteld.72 Zo konden bepaalde onderwerpen dienen 
om veranderlijkheid of juist de macht van het bestaande te laten zien, andere om in-
zicht te creëren in gecompliceerde causale relaties of in de onvoorspelbaarheid van het 
geschiedverloop, en weer andere om vergelijkingen te maken, analogieën en verschil-
len te tonen.

Een voorbeeld van een serie schoolboeken die volgens deze uitgangspunten was 
samengesteld, was ‘Fragen an die Geschichte’, voor het eerst gepubliceerd in 1974.73 De 
titel ervan laat zien hoe vraagstukken een criterium moesten opleveren voor de keuze 
van leerstof, zodanig dat geschiedenis zijn onmisbare rol in een vrije samenleving kon 
spelen. Zo noemt de auteur Schmid als traditioneel leerdoel: ‘Inzicht in de religieuze en 
politieke factoren die een kruistocht bepaalden’ en als leerdoel nieuwe stijl het ‘pro-
bleemdoel’: ‘Kan een christen vanuit zijn overtuiging en opvattingen over zichzelf een 
oorlogszuchtige missie rechtvaardigen?’, of (traditioneel doel) ‘Redenen voor de ont-
dekking van Amerika noemen’, (probleemdoel nieuwe stijl) ‘Wat kan een mens ertoe 
bewegen zijn leven voor de ontdekking van vreemde werelden te riskeren?’74 
Leerstofkeuze zou niet langer een kwestie van de overdracht van een culturele erfenis 
moeten zijn, maar tot stand moeten komen via doelgerichte vragen gericht op voor he-
dendaagse mensen relevante problemen. Daarmee liep geschiedenis toch ook weer de 
kans een ‘algemene menskunde’ te worden, waarin het besef van historische tijd een 
ondergeschikte rol zou spelen, zoals blijkt uit de voorbeelden van ‘probleemdoelen’ die 
Schmid naar voren bracht.

Antwoorden op de crisis (2): het gaat om het onderzoeken van bewijsmateriaal

Het Engelse antwoord op de crisis werd diepgaand beïnvloed door Amerikaanse onder-
wijskundige publicaties: de taxonomie van Bloom e.a. en het visionaire werk van 
Bruner.75 In de taxonomie van Bloom e.a.76 werden naast kennis als doel van het onder-
wijs vijf hogere categorieën onderscheiden: begrip, toepassing, analyse, synthese en 
evaluatie. Bruner meende dat ieder vak op elk niveau behoorlijk kon worden onderwe-

71 Zie hierover verder hoofdstuk 2.

72 Zie voor concrete uitwerkingen volgens dit uitgangspunt: Wilschut, Van Straaten & Van Riessen (2004), p. 29-38. 
Toebes (1989), p. 31-45.

73 Schmid (1974), gebaseerd op uitgangspunten zoals uiteengezet in Schmid (1972).

74 Schmid (1972), p. 233.

75 Booth (1994), p. 62.

76 Bloom e.a. (1956).
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zen, mits men leerlingen vroegtijdig in aanraking bracht met de basisbegrippen en 
-beginselen ervan: ’The basic themes that give form to life and literature are as simple as they 
are powerful’.77 De basisbegrippen en -beginselen moesten volgens hem via een ‘spiraal 
curriculum’ steeds opnieuw op een steeds hoger niveau aan de orde worden gesteld.78

Bloom en Bruner wierpen vragen op waarop het geschiedenisonderwijs niet onmid-
dellijk het antwoord klaar had. Als het niet alleen om kennis ging, maar ook om die 
andere vijf categorieën, welk soort geschiedenisonderwijs leverde dat dan op? Hoe kon 
je in geschiedenis een hoger niveau bereiken, anders dan door het memoriseren van 
steeds meer en steeds ingewikkelder kennis? Hoe moest men zich een ‘spiraal curricu-
lum’ bij geschiedenis voorstellen? Wat waren de basisbegrippen en -beginselen die 
vroegtijdig moesten worden geleerd en dan steeds opnieuw op een hoger niveau aan de 
orde moesten komen? Kon zo iets bereikt worden door het chronologisch behandelen 
van steeds weer andere historische gebeurtenissen?

In de Verenigde Staten kwamen deze vragen aan de orde bij de vernieuwing van de 
‘social studies’, waarvan geschiedenis slechts een deel, vaak een ondergeschikt deel 
was.79 Bij de ‘new social studies’ kon het niet meer gaan om het memoriseren van kennis 
omtrent de maatschappelijke werkelijkheid, omdat die nu eenmaal snel verouderde. 
Getrouw aan Bruners uitgangspunt dat elk vak op ieder niveau kon onderwezen, als de 
basisbeginselen ervan maar in een vroeg stadium werden bestudeerd, zocht men zijn 
aanknopingspunten bij academische disciplines en de methoden van onderzoek die 
daarin werden toegepast. De basisbeginselen moesten zelfstandig door leerlingen wor-
den ontdekt via het werken met gegevens en teksten in plaats van met leerboeken waar 
ze kant en klaar in stonden. Het proces van ontdekken moest worden gemodelleerd 
naar ‘the mode of inquiry of history and the social sciences, the manner in which practicing 
social scientists develop and validate hypotheses.’80 De vaardigheden die daarbij werden 
opgedaan, konden ook na de schoolperiode op steeds nieuwe inhouden worden toege-
past.

In deze geest werkten Coltham en Fines voor Engeland een doelstellingendocument 
voor het geschiedenisonderwijs uit. De invloed van Bruner en Bloom en de gedachten 
over de methode van onderzoek (mode of inquiry) uit de new social studies van de 
Verenigde Staten waren daarin duidelijk herkenbaar.81 In het onderdeel Nature of the 
Discipline kwamen alleen doelen voor over bewijzen die in historische bronnen gevon-
den kunnen worden. Dit laat zien dat geschiedenis, net als de social studies in het alge-
meen, werd opgevat als een vak waarin kritisch met informatie moest worden omge-
gaan. In het onderdeel Skills and Abilities werden de categorieën uit de taxonomie van 
Bloom toegepast op het omgaan met historisch bewijsmateriaal. Er was nauwelijks aan-
dacht voor historisch besef en historisch denken op de wijze waarop die door de Duitsers 

77 Bruner (1960), p. 12-13.

78 Bruner (1960), p. 33: ‘Any subject can be taught effectively in some intellectually honest from to any child at any stage 
of development’. De gedachten over het spiraal curriculum komen voor op p. 52-54.

79 Seixas (1994), p. 107.

80 Fenton & Good (1965), p. 207.

81 Coltham & Fines (1971).
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waren omschreven. Vragen als ‘hoe stel ik een goede vraag of formuleer ik een goede 
hypothese?’, ‘hoe schat ik de betrouwbaarheid en representativiteit van mijn bronnen 
in?’, ‘hoe ga ik om met de gekleurdheid van mijn bronnen?’, ‘wat kan ik als feit accep-
teren?’ en ‘is het mogelijk objectief te zijn?’ stonden centraal.82 Dat zijn vragen die gel-
den voor iedere sociale wetenschap, niet speciaal voor geschiedenis. Ze hebben weinig 
of niets te maken met een historisch tijdsbewustzijn; wel met het wantrouwen van tra-
ditionele, gezaghebbende informatie, zoals die in geschiedenislessen van het tot dan 
toe gebruikelijke patroon zonder discussie werd overgedragen. Daar vragen bij te stel-
len was de nieuwe politieke boodschap die leerlingen vanaf de jaren zestig werd voor-
gehouden.

Een voorbeeld van deze nieuwe benadering van het geschiedenisonderwijs was het 
Engelse Schools Council History Project (SCHP), bestemd voor de eerste drie leerjaren 
van het voortgezet onderwijs. Dit project, waaraan niet alle Engelse scholen deelnamen, 
beoogde geschiedenis meer af te stemmen op wat gezien werd als ‘de behoeften van 
leerlingen’ om deze in staat te stellen de wereld om hen heen te begrijpen.83 Daarom 
werd het traditionele, chronologisch geordende curriculum dat zich toelegde op Britse 
nationale geschiedenis, verworpen. Geschiedenis diende niet te worden beschouwd als 
een chronologisch geordend geheel van kennis, maar als een oneindige hoeveelheid 
slecht gestructureerde gegevens over wat mensen in het verleden gedaan hebben. 
Geschiedenis was een methode van onderzoek gericht op het verwerken van die gege-
vens.84 Daarom diende het curriculum te worden gebaseerd op vakmatige onderzoeks-
methoden, waarbij bronnen als bewijsmateriaal werden bestudeerd om daar feiten op 
te kunnen baseren. Door het centraal stellen van begrippen als ‘bron’, ‘vraagstelling’, 
‘feit’ en ‘objectiviteit’ en daarmee samenhangende denkvaardigheden, konden de ho-
gere niveaus zoals voorgesteld in de taxonomie van Bloom, worden bereikt. Het onder-
wijs kon in een spiraal curriculum worden geordend door op een steeds hoger niveau 
op deze vaardigheden en basisbegrippen terug te komen. De historische inhoud aan de 
hand waarvan dit gebeurde, speelde een secundaire rol. Heel wat Schools Council History 
zag er wat de inhoud van de stof betreft dan ook nogal traditioneel uit; het nieuwe was 
dat over bijvoorbeeld Elizabeth I of Hendrik VIII tegenstrijdige bronnen moesten wor-
den geraadpleegd, of afwegingen moesten worden gemaakt over oorzaken en g evolgen.85 

Dat bronnenstudie dominant was en aandacht voor historisch tijdsbewustzijn on-
dergeschikt, blijkt uit de samenstelling van de lessenreeks ‘What is History?’ die het 
geschiedenisonderwijs volgens de plannen van het SCHP moest inleiden.86 Van de vijf 
eenheden uit die lessenreeks waren er drie gewijd aan bronnenstudie (nrs 2-4) en één 
aan vragen stellen (nr 5). De eerste, over ‘mensen in het verleden’, diende om uit te leg-
gen hoe jaartellingen en tijdbalken werken. In tegenstelling tot de eenheden over het 
werken met bronnen - die alle drie bestonden uit een cahier van 25 tot 45 pagina’s - be-

82 Fenton (1967), p. 15-16.

83 Sylvester (1994), p. 17. Schools Council 13-16 Project (1976a), p. 11-16.

84 Schools Council 13-16 Project (1976a), p. 16-17.

85 Sylvester (1994), p. 19.

86 Schools Council 13-16 Project (1976a), p. 22-24. 
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stond de eenheid over de tijdrekening en tijdbalken uit één enkel vouwblad.87 Het is 
duidelijk dat het omgaan met tijd niet werd beschouwd als een onderwerp dat veel 
aandacht nodig had. 

In Nederland was de invloed van Bloom en Bruner niet expliciet merkbaar in het 
eerste Doelstellingenrapport van de in 1958 opgerichte Vereniging voor Geschiedenisleraren 
in Nederland (VGN).88 Het rapport sloot zich wel aan bij de trends die de onderwijsver-
nieuwing van de jaren zestig in het algemeen beheersten, zoals het bevorderen van 
zelfstandige activiteit van leerlingen in denken, voelen en handelen. De ‘oude school’ 
legde teveel nadruk op het verwerven van kennis en de overdracht van bepaalde opvat-
tingen. Daarvoor in de plaats moesten de leerlingen vaardigheden ontwikkelen om zelf 
kennis en opvattingen te verwerven.89 Het ging daarbij om oriëntatie in de wereld van 
het heden, niet zozeer de wereld van vroeger. Het feit dat veel geschiedenisonderwijs 
niet verder kwam dan het jaar 1918, was daarbij niet behulpzaam.90 In 1965 werd dan 
ook een nieuw examenprogramma ingevoerd dat de zaken omdraaide: alleen de ‘laatste 
halve eeuw’ werd examenstof (in de praktijk werd dat de geschiedenis vanaf 1917), met 
daarnaast enige door de leraar te kiezen thema’s uit de voorafgaande eeuwen.91

In de loop van de jaren zeventig werd de Amerikaanse invloed in Nederland wél 
merkbaar. De Leidse didacticus Dalhuisen publiceerde een brochure waarin hij de ‘me-
thode van onderzoek’ propageerde, een vrijwel letterlijke weergave van wat de Amerikaan 
Fenton in het kader van de new social studies had voorgestaan.92 Dalhuisen was redacteur 
van de beide edities van het didactische handboek Geschiedenis op school die resp. in 
1976 en 1982-1983 verschenen.93 In de editie van 1976 was aan de ‘onderzoekende me-
thode’ een apart door Dalhuisen geschreven hoofdstuk gewijd, terwijl het hoofdstuk 
‘doelstellingen’ - eveneens van zijn hand - duidelijk de invloed vertoonde van Bruner en 
Bloom, alsmede van de new social studies uit de Verenigde Staten.94 Zelfstandig onder-
zoeken van bronnen nam hierbij een belangrijke plaats in.

Een andere uitwerking van de taxonomie van Bloom was die van Gieles.95 Het onder-
zoeken van bronnen kreeg daarin geen plaats. Gieles was van mening dat de activiteiten 
van de professionele historicus op school geen rol behoorden te spelen: ‘In geschiedenis-
lessen wordt (..) nauwelijks aandacht besteed aan de belangrijke taak van de historicus om 
feiten te verzamelen en deze op hun echtheid te toetsen. (..) Dat wij zo weinig over deze en 
andere taken van de geschiedwetenschap over brengen, hangt samen met het feit dat geschiede-

87 Schools Council History 13-16 Project (1976b).

88 Doelstellingenrapport (1967).

89 Doelstellingenrapport (1967), p.164-165, p. 168-169.

90 Van der Werff (1973), p. 435.

91 Fontaine (1982), p. 411.

92 Dalhuisen & Korevaar (1971).

93 Dalhuisen, Geurts & Toebes (1976). Dalhuisen, Toebes & Verhagen (1982-1983).

94 Zo werd aan het hoofdstuk doelstellingen een voorbeeldles toegevoegd over ‘Hongarije 1956’ waarin leerlingen 
aan de hand van twee ooggetuigen (een Rus en een Amerikaan) zelf moesten besluiten wat zich feitelijk had 
voorgedaan. Dalhuisen, Geurts & Toebes (1976), p. 49-56. Deze les was letterlijk vertaald uit Fenton (1966), p. 159-
164 en 182-183 (‘How the Historian Decides What Is Fact’).

95 Gieles (1973).
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nisonderwijs in Nederland duidelijk niet met de bedoeling gegeven wordt om leerlingen in te 
leiden in de vakwetenschap, maar de resultaten van wetenschap worden gebruikt voor vor-
mingsdoelen. En dat lijkt ons juist.’96 Gieles sloot zich dus aan bij de klassieke doelen van 
het geschiedenisonderwijs die ook vooral kennis- en ‘vormingsdoelen’ waren geweest.

Ontwikkelingen in het ‘nieuwe’ geschiedenisonderwijs in de jaren tachtig en 
negentig

Na de aanvankelijke concentratie op bronnenonderzoek werden in de loop van de jaren 
tachtig en negentig meer puur historische begrippen en categorieën in het didactische 
onderzoek in Engeland betrokken. Historisch was bijvoorbeeld het idee dat leerlingen 
zich moesten leren te verplaatsen in een andere tijd, dat zij het verleden vanuit het 
standpunt van destijds moesten leren begrijpen en beoordelen. Enigszins ongelukkig 
was dat hiervoor in de Engelse didactiek de term ‘empathy’ werd gekozen, waardoor 
verwarring ontstond met ‘sympathie’, met intuïtief ‘meevoelen met de mensen uit het 
verleden’ in plaats van de rationele denkoperatie die bedoeld werd. Dat heeft veel mis-
verstanden en kritiek tot gevolg gehad.97 Het ging om het ontwikkelen van het vermo-
gen van de leerling iets vanuit een ander perspectief te zien, namelijk het perspectief 
van het verleden. Hierbij speelde een historisch tijdsbewustzijn een rol. 

Dit aspect van het geschiedenisonderwijs trok in 1987 de aandacht van Ashby en Lee.98 
In de jaren negentig verrichtten ze er onderzoek naar in het kader van het ambitieuze 
langlopende project CHATA (Concepts of History and Teaching Approaches).99 In dat project 
speelden het interpreteren van bewijsmateriaal en het op grond daarvan opstellen van 
interpretaties overigens nog steeds een grote rol, naast zaken als inzicht in historische 
veranderingen en het uitleggen van oorzakelijke verbanden, inclusief het aspect van zich 
verplaatsen in de tijd dat daarmee samenhangt. Bij hun onderzoek naar de wijze waarop 
leerlingen met bewijsmateriaal uit het verleden omgaan richtten Lee en Ashby zich echter 
niet zo zeer op de vraag hoe bronnen uit het verleden in de context van de tijd moeten 
worden geplaatst, als wel op de vraag hoe een betrouwbaar beeld van het verleden kon 
worden ontworpen ‘als er niemand meer leefde die erbij was’. De duiding van informatie, 
zoals in sociale wetenschappen beoefend, bleef daarbij op de voorgrond staan.100

Ook in het Engelse nieuwe geschiedenisonderwijs op de scholen bleef bronnenon-
derzoek een belangrijke rol spelen, mede doordat het in de algemene exameneisen voor 
het GCSE (General Certificate of Secondary Education) werd ingevoerd.101 Voor leerlingen 
werd ter voorbereiding op de GCSE-examens het blad Hindsight ontwikkeld met voor-
beelden, tips en trucs en extra lesmateriaal. In de rubriek Improve your grade die zich 
richtte op training voor een beter examenresultaat, kwamen in de meerderheid van de 

96 Gieles & Greep (1979), p. 30.

97 Lee & Ashby (2001), p. 21-22.

98 Ashby & Lee (1987).

99 Lee, Ashby & Dickinson (1993). Lee, Dickinson & Ashby (1997). Lee & Ashby (2000). Lee & Ashby (2001).

100 Lee & Ashby (2000), p. 212.

101 Department of Education and Science (1985).
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gevallen voorbeelden van bronnenonderzoek voor. Ook de - in aantal veel geringere - 
voorbeelden die zich bezighielden met begrippen als causaliteit, continuïteit, verande-
ring en interpretatie bevatten meestal verzamelingen bronfragmenten waaruit leerlin-
gen zich een eigen beeld van het verleden moesten opbouwen.102 Het GCSE-programma 
leidde ertoe, aldus Stow en Hayden, dat het samenhangende verhaal in het beeld van 
het verleden op de achtergrond kwam te staan: ‘It would be possible to gain maximum 
marks in a source-work question on the Second World War, without necessarily knowing how 
the events of the war unfolded, who was on whose side, or who won.’103

In Nederland kreeg het bronnenonderzoek, naast enige meer puur historische wij-
zen van redeneren, een vaste plaats in het curriculum, analoog aan de ontwikkelingen 
in Engeland. In 1986 verscheen het rapport van de Commissie Herziening Eindexamen 
Geschiedenis (HEG), waarin Dalhuisen een belangrijke rol speelde.104 Anders dan bij 
de Engelse eindexamens was bij het in Nederland in 1981 ingevoerde centraal schrifte-
lijk examen geschiedenis aanvankelijk afgezien van het toetsen van hogere categorieën 
uit de taxonomie van Bloom, omdat de commissie die de invoering van deze examens 
begeleidde van mening was dat men hier bij een vak als geschiedenis ‘op grenzen stuit’.105 
Dat was niet het standpunt van de HEG. Dalhuisen had zijn ‘methode van onderzoek’ 
uitgewerkt tot een programma van wat hij noemde ‘structuurbegrippen en vaardighe-
den’106, dat integraal in de voorstellen van de HEG werd overgenomen. Als gevolg daar-
van werd het vanaf 1993 in het examenprogramma doorgevoerd.107 Omgaan met bron-
nen speelde daarbij een belangrijke rol. 

De Engelse empathy kwam in het Nederlandse programma terug als ‘inleving en 
standplaatsgebondenheid’, waarbij de laatste werd uitgewerkt in de sociaal-wetenschap-
pelijke richting waarvoor de basis in het interbellum was gelegd door de kennissocio-
loog Mannheim met zijn these van Standortgebundenheit van kennis.108 Deze these 
houdt kort gezegd in dat alle kennis gebonden is aan een oorsprong, aan de achter-
grond van degenen die de kennis voortbrengt en dus niet zomaar als op zichzelf staand 
kan worden opgevat. In een omschrijving van het begrip bedoeld voor het nieuwe ge-
schiedenisonderwijs volgens de HEG-voorstellen komt het als volgt naar voren: ‘Ieder 
mens heeft een eigen achtergrond. Deze wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de 
tijd waarin iemand leeft, de ervaringen in iemands leven, de plaats waar iemand woont, het 
land, de sexe en de sociale laag waartoe iemand behoort, iemands godsdienst en politieke 
overtuiging.’109 De historische tijdgebondenheid wordt in één adem genoemd met de 
algemene sociologische gebondenheid van een mens aan zijn maatschappelijke om-

102 Hindsight, vol. 1-8 (1990-1998).

103 Stow & Hayden (2000), p. 84.

104 Werkgroep HEG (1986).

105 CEGES (1979), p. 45.

106 Dalhuisen & Van der Dussen (1975).

107 Zie de tekst van dat programma in Werkgroep WIEG (1993), p. 5-8.

108 Frisby (1992), 107-173.

109 Werkgroep WIEG (1993), p. 16.
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standigheden.110 De inleving werd conform de Engelse empathy historisch opgevat, maar 
de standplaatsgebondenheid bleef een algemene sociaal-wetenschappelijke categorie.

Een op de Duitse didactiek geïnspireerde vernieuwing van het Nederlandse geschie-
denisonderwijs werd ondertussen voorgestaan door Toebes, die een schoolboekenreeks 
lanceerde onder de titel Vragen aan de Geschiedenis.111 Dat deze titel overeenkwam met 
die van de Duitse tegenhanger uit 1974, was geen toeval. In een toelichting bij de school-
boekenreeks zette Toebes uiteen dat vooral een andere stofkeuze, een stofkeuze die 
licht kon werpen op de uitwerking van aspecten van historisch besef zoals ze door 
Kocka waren omschreven, voor het geschiedenisonderwijs van belang was.112 De didac-
tiek van Toebes werd echter niet toonaangevend bij de uitwerking van Nederlandse 
programma’s van eindtermen en kerndoelen voor het onderwijs.113 De trend die door 
Dalhuisen was ingezet, waarbij de beheersing van vaardigheden van bronnenonder-
zoek en enkele historische denkwijzen de hoofdrol speelde - en minder van belang was 
op welke inhouden die werden toegepast114 - overheerste. De indruk dat de historische 
inhoud er niet zoveel toe deed, werd nog versterkt door de toepassing van jaarlijks wis-
selende examenthema’s in de eindexamens, die sinds de vernieuwingen van de HEG 
niet meer alleen gingen over de geschiedenis vanaf 1917, maar over diverse thema’s uit 
allerlei perioden.115 In de keuze van examenstof leek een zekere willekeur aanwezig, ook 
al probeerde de commissie die de examenprogramma’s moest herzien in het kader van 
de in 1998 ingevoerde ‘tweede fase havo/vwo’ enige stroomlijning aan te brengen door 
de invoering van leerstofdomeinen waaruit thema’s dienden te worden gekozen. De 
keuze van deze domeinen was vooral ingegeven door de ontwikkeling van nieuwe sub-
disciplines in de recente geschiedschrijving.116

Als gevolg van door de crisis van de jaren zestig ingezette ontwikkelingen was het 
geschiedenisonderwijs in Engeland en Nederland tegen de jaren negentig grondig her-
zien. Het chronologisch geordende politieke overzicht was vervangen door een veel 
losser geordende inhoud van thema’s. Sociaal-wetenschappelijke onderzoeksvaardighe-
den waren als belangrijke component aan de curricula toegevoegd. Daarnaast was er 
enige aandacht voor redeneerwijzen die uitgingen van het besef van een historische 
tijd. Een sturende rol voor het geschiedeniscurriculum, zoals werd voorgestaan in 

110 In de door de HEG ontwikkelde onderwijsdoelstellingen kwam de tijdgebondenheid naast andere ‘gebondenheid’ 
wel expliciet naar voren: ‘Zich verplaatsen in de motieven, interessen, waardesystemen en verwachtingen van 
andere mensen, ermee rekening houdend dat die mensen niet, zoals wij, achteraf kennis konden nemen van latere 
gebeurtenissen.’ ‘Situaties en personen in het verleden beoordelen rekening houdend met de opvattingen uit de 
betrokken tijd.’ Werkgroep HEG (1986), p. 17. Cursiveringen van mij.

111 Verschenen bij Wolters-Noordhoff, Groningen 1983-1996.

112 Toebes (1984), p. 12-13.

113 Examenprogramma 1993 in Werkgroep WIEG (1993), p. 5-8. Examenprogramma 1999 in Stuurgroep Profiel Tweede 
Fase (1995), p. 19-68. Kerndoelen basisvorming 1993 in Sniekers (1993), p. 92-96.

114 De door Dalhuisen ontwikkelde schoolboekenreeks Sprekend Verleden (uitgegeven door Nijgh en Van Ditmar en 
opvolgende uitgeverijen vanaf 1971) valt op door een traditioneel-degelijke stofkeuze, net als bij veel inhouden van 
het Engelse SCHP-project het geval was.

115 Zie in de lijst van examenonderwerpen de vanaf 1995 gekozen thema’s in vergelijking met de keuze van thema’s 
vóór 1995. Lijst te raadplegen op http://histoforum.digischool.nl/examen/oudeexamenonderwerpen.htm.

116 Stuurgroep Profiel Tweede Fase (1995), p. 71.
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Duitsland en in Nederland door Toebes, kregen deze in Engeland en Nederland echter 
niet.

Conclusie

In elk van de drie landen werd het traditionele geschiedenisonderwijs in de loop van de 
jaren zestig van de twintigste eeuw niet langer als acceptabel en zinvol ervaren. De tra-
ditionele historiografie had nationalistische tendenties gesteund en een basis gescha-
pen voor de morele en politieke vorming in de scholen. Maar de moderne geschiedwe-
tenschap stond dat niet langer toe, zoals Plumb in zijn Death of the Past betoogde. Als 
gevolg hiervan keerden politiek en samenleving het geschiedenisonderwijs min of 
meer de rug toe. Er werd meer gezien in sociale wetenschappen (social studies, maat-
schappijleer of Gesellschaftkunde) waarin geschiedenis kon opgaan, of waardoor ge-
schiedenis kon worden vervangen. Bij historici en geschiedenisleraren leidde dat tot 
twee soorten reacties. De ene was nadenken over de functies die historisch besef in een 
moderne samenleving kon en moest vervullen. De andere was een poging om te bewij-
zen dat geschiedenis nuttig kon zijn als sociale wetenschap die de samenleving onder-
zocht via het kritisch bestuderen van bronnen en documenten.

De eerste reactie kon met name in Duitsland worden aangetroffen. In de zoektocht 
naar de functies van historisch besef in de moderne samenleving bleek dat denken over 
historische tijd hierbij een belangrijke rol speelde. De speciale manier van denken over 
de werkelijkheid die men ‘historisch’ noemt, impliceerde dat onderwerpen voor een 
curriculum werden gekozen die het best het historische (tijds)bewustzijn konden illus-
treren. Het moest gaan om leerstof die vanuit een historisch perspectief antwoorden 
kon geven op vragen van mensen van vandaag door het bewustzijn te bevorderen van 
de historiciteit van het menselijk bestaan. Omdat men zich uitdrukkelijk richtte op he-
dendaagse vraagstellingen en voor hedendaagse mensen relevante problemen, kon dit 
echter ook impliceren dat het besef van verschil tussen vroeger en nu, van een histo-
risch tijdsverloop, gerelativeerd werd.

De tweede reactie was dominant in Engeland en Nederland. Daarbij was de invloed 
vanuit de Verenigde Staten cruciaal. De vernieuwing van de social studies in dat land 
impliceerde aandacht voor onderzoeksvaardigheden. Hoewel deze aanpak geschiedenis 
een ‘nuttig’ vak maakte in de moderne samenleving, maakte hij niet duidelijk waarom 
aan geschiedenis de voorkeur moest worden gegeven boven (andere) sociale weten-
schappen. De Duitse benadering daarentegen ging uit van de functies die geschiedenis 
bij uitstek kon vervullen. In de loop van de jaren tachtig en negentig ontstond in de 
Engelse geschiedenisdidactiek ook aandacht voor andere aspecten van historisch den-
ken dan alleen het onderzoeken van bronnen. Daarbij werd plaats ingeruimd voor het 
perspectief van verschillende tijden dat zo’n belangrijke rol speelt bij het uitleggen van 
acties van mensen en standen van zaken in het verleden. Daardoor werd de Engelse 
geschiedenisdidactiek wat meer gericht op een historisch tijdsbewustzijn, hoewel het 
kritisch gebruik van informatiebronnen nog steeds op de voorgrond bleef staan.

De nieuwe curricula van het geschiedenisonderwijs impliceerden dat de oude ver-
trouwde chronologisch geordende (nationale) politieke geschiedenissen van het toneel 
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verdwenen. De inhoud van de examenprogramma’s werd in het Engelse en Nederlandse 
geval tamelijk willekeurig. De richtlijnen van het GCSE zowel als de nieuwe Nederlandse 
examenprogramma’s maakten een brede keuze aan thema’s mogelijk. Leerlingen be-
gonnen de school te verlaten zonder het vertrouwde pakket aan historische kennis 
waaraan oudere generaties gewend waren.

1.3 Nieuwe maatschappelijk-politieke interesse in 
geschiedenisonderwijs vanaf de jaren negentig.

In de loop van de jaren negentig en het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw 
was sprake van een opleving van de belangstelling voor geschiedenis.117 Dat hing samen 
met ontwikkelingen die de natiestaat steeds moeilijker herkenbaar maakten als de van-
zelfsprekende context waarin mensen leven. Door de communicatierevolutie die was 
voortgebracht door het internet en andere vernieuwingen, gepaard aan de toenemende 
internationalisatie van economische ontwikkelingen, werden nationale grenzen steeds 
vaker overschreden. Migratie op massale schaal accentueerde de ontwikkeling in de 
richting van multi-etnische, multiculturele samenlevingen. In Europa intensiveerde de 
politieke integratie van de Europese Unie. De aanvallen van 11 september 2001 in New 
York waren een symptoom van groeiende spanningen tussen de islamitische en de 
westerse wereld. De Duitse eenwording in 1990 en het einde van de Koude Oorlog 
vroegen om nieuwe historische perspectieven. Al deze veranderingen gingen gepaard 
met een soort identiteitscrisis onder de inwoners van westerse landen. 

Ondertussen leidden ontwikkelingen in de geschiedschrijving tot een grotere af-
stand tussen geschiedenis en de nationale context waarin deze placht te figureren. 
Misschien nog belangrijker was de zogenaamde linguistic turn in de postmoderne ge-
schiedfilosofie, die er de nadruk op legde dat geschiedenis alleen maar bestaat in de 
vorm van een aantal representaties in woorden: de enige betekenis die geschiedenis 
kan hebben is de betekenis die ‘narratieven’ eraan geven.118 Deze relativistische trend 
sloot slecht aan op de behoeften van degenen die op zoek waren naar de zekerheid van 
een duidelijke nationale identiteit in een snel veranderende wereld.

Een toenemend aantal politici meende dat geschiedenis een bindende factor zou 
kunnen vormen in zich steeds verder diversifiërende samenlevingen waarin nationaal 
burgerschap, nationale loyaliteit en samenbinding steeds moeilijker te creëren waren. 
Voor migranten zou, aldus deze politici, een nationale geschiedenis een goede kennis-
making vormen met de cultuur waarin ze geacht werden te integreren.119 De nation 
building die werd voorgestaan, leek wel enigszins op wat in de negentiende eeuw had 
plaatsgevonden. Het ligt voor de hand dat overeenkomstige instrumenten opnieuw 
werden ingezet. Daarom werden pogingen ondernomen om het geschiedenisonderwijs 
terug te brengen naar zijn traditionele politiek en ideologisch geïnspireerde rol van 

117 Grütter (1994). Jonker (2006). Frijhoff (2010). 

118 Zie bijvoorbeeld White (1973), White (1987) en Ankersmit (1983).

119 Grever (2007b) p. 80-83.
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vóór de jaren zestig van de twintigste eeuw. Daarnaast was er het geluid van diegenen 
die meenden dat het geschiedenisonderwijs op een andere manier diende in te spelen 
op nieuwe realiteiten: geen nationale geschiedenis meer, maar wereldgeschiedenis, 
geen nationale culturen maar een multicultureel perspectief.120

Terug naar meer nationale geschiedenis in Engeland en Nederland

De invoering in Engeland van een National Curriculum, waartoe het initiatief was geno-
men door de regeringen onder leiding van Margaret Thatcher in de periode 1979-1990, 
leidde tot felle debatten over de kerndoelen (‘attainment targets’) die daarin voor het school-
vak geschiedenis moesten worden opgenomen. De loop der gebeurtenissen in de jaren 
tachtig en negentig is tot in detail beschreven door Phillips in zijn History Teaching, 
Nationhood and the State.121 Een interessant aspect daarin is de rol van de politiek zoals die 
door de deelnemers aan het debat werd gezien. Verscheidene publicisten probeerden het 
‘nieuwe geschiedenisonderwijs’ zoals het in de jaren zeventig en tachtig was gegroeid, 
belachelijk te maken en te beschuldigen van politieke vooringenomenheid. Phillips 
noemt er vier: Beattie, Partington, Kedourie en Deuchar.122 Partington zette een ‘mild soci-
alist consensus’ over het geschiedenisonderwijs in de jaren vijftig en zestig tegenover een 
in zijn ogen sterk gepolitiseerd curriculum in de jaren zeventig en tachtig: geschiedenis 
was door neo-marxisten ‘gekaapt’. Volgens Beattie was het nieuwe geschiedenisonderwijs 
‘helemaal geen echte geschiedenis’ maar eerder een ‘watered down contemporary history’ of 
‘actualiteiten’; ook hij meende dat het gepolitiseerd was. Kedourie poneerde de stelling 
dat geschiedenis ‘verdraaid’ was en Deuchar stelde de ‘wilfully perverse dismissal of histori-
cal content and facts’ geïnspireerd door ‘a fundamental loss of faith in our civilization’ aan de 
kaak, terwijl Partington een campagne meende te kunnen onderscheiden die uit was op 
het prediken van ‘contempt and hatred for the c entral political and cultural traditions both of 
Britain and the western civilization of which it is part’.123

Deze standpunten over politisering staan diametraal tegenover het idee dat juist het 
traditionele geschiedenisonderwijs tot aan de jaren zestig politiek-ideologisch geïnspi-
reerd is geweest, en het ‘nieuwe’ geschiedenisonderwijs van de jaren zeventig veel min-
der of in elke geval op een andere manier. Blijkbaar werd het nationaal-politieke karak-
ter van het geschiedenisonderwijs als iets zó vanzelfsprekends beschouwd, dat de 
afwezigheid ervan als iets ‘politieks’ werd ervaren. Dat is niet zo verbazingwekkend 
omdat geschiedenis met het doel van nationale opvoeding in het curriculum was opge-
nomen en altijd dat doel had gediend. Directe politieke bemoeienis was in Engeland 
niet eens nodig geweest om dat te bereiken: ‘It was not as though central government felt 

120 De strijd in Engeland wordt beschreven in Phillips (1998). Een weergave van Nederlandse discussies is te vinden in 
Het kaf en het koren (1998).

121 Phillips (1998).

122 Phillips (1998), p. 31.

123 Geciteerd naar Phillips (1998), p. 32-33.
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obliged to promote, through the history classroom, a sense of citizenship rooted in English 
Protestantism. Essentially, history teachers in England did it for them.’124 

De scherpe bewoordingen waarmee het nieuwe geschiedenisonderwijs van de jaren 
zeventig en daarna belachelijk werd gemaakt door de critici in Engeland zijn verklaar-
baar doordat het debat niet in het professionele, maar in het publieke domein gevoerd 
werd. Iedere fase in de ontwikkeling van het National Curriculum ging gepaard met 
heftige commentaren in de pers, soms via schreeuwende koppen.125 Een voorbeeld van 
zo’n commentaar luidt als volgt: ‘They have drawn up a history curriculum for schools in 
which crucial events in British history are - disgracefully - treated as optional extras. Instead, 
young people would be exposed to a ‘correct’ approach with an emphasis on gender and ethnic 
perspectives. In this fashionable lunacy it would be possible for a pupil to grow up knowing 
next to nothing about the Gunpowder Plot, Trafalgar, Waterloo or Winston Churchill. And 
everything about the experiences of black peoples in the Americas or the lifestyle of the Ancient 
Egyptians.’126 Het feit dat het debat in het publieke domein werd gevoerd, toont ook aan 
dat het in hoge mate gepolitiseerd was. In dezelfde richting wijst de voortdurende in-
menging van politici in het werk dat aan het National Curriculum verricht werd.127 

De Nederlandse discussie kwam later op gang dan die in Engeland. De eerste gene-
raties kerndoelen basisvorming en eindexamenprogramma’s voor de tweede fase, die 
men zou kunnen opvatten als tegenhanger van het Engelse National Curriculum, wer-
den nog zonder maatschappelijk-politieke druk geformuleerd. In 1997 werd echter 
door de Staatssecretaris van Onderwijs een ‘Commissie Geschiedenisonderwijs’ inge-
steld, die tot taak had te onderzoeken welke verwachtingen de samenleving, waaronder 
het vervolgonderwijs, had met betrekking tot het geschiedenisonderwijs. De commissie 
kwam tot de conclusie dat er ‘een verwijdering lijkt te zijn ontstaan tussen maatschappelijke 
opvattingen over het vak geschiedenis en dat wat momenteel binnen het geschiedenisonderwijs 
in algemene zin van belang wordt geacht, tot doelstellingen is uitgewerkt en in lesmethoden 
zijn neerslag heeft gekregen.’128 De verwachtingen van de samenleving gingen in de rich-
ting van een herstel van traditioneel geschiedenisonderwijs: meer feitenkennis, meer 
chronologisch overzicht. Geluiden over meer nationale geschiedenis waren nog niet te 
horen, maar wel werd voor het eerst de term ‘canon’ gebruikt.129 

Een volgende commissie kreeg de opdracht het advies van de Commissie 
Geschiedenisonderwijs uit te werken in concrete voorstellen voor kerndoelen en eind-
termen. Het was de eerste keer dat in Nederland een poging werd ondernomen één 
samenhangend programma voor het geschiedenisonderwijs op te stellen van basison-
derwijs tot en met tweede fase havo/vwo. Algemeen werd verwacht dat deze commissie 
– de ‘Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming’, CHMV, of commissie-De 
Rooy –wel zou komen met een lijst van te leren namen, jaartallen en feiten.130 Dat deed 

124 Phillips (1998), p. 14.

125 Jones (2000). Little (1990), p. 320.

126 Daily Mail, 5 mei 1994, aangehaald door Crawford (1995), p. 442.

127 Crawford (1995), p. 449-451.

128 Commissie Geschiedenisonderwijs (1998), p. 12.

129 Commissie Geschiedenisonderwijs (1998), p. 21.

130 In Kleio bijvoorbeeld werd in 1999 - bij de instelling van de commissie - een enquête gehouden naar de namen en 
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zij echter niet. Naar het voorbeeld van de Duitse geschiedenisdidactiek van de jaren 
zeventig en daarna koos zij voor de ontwikkeling van historisch besef als hoofddoel van 
het geschiedenisonderwijs. Daarbij is inzicht in chronologie en de verschillende karak-
teristieken van tijdvakken behulpzaam, aldus de CHMV.131 Zij kwam met het voorstel 
het chronologisch inzicht van leerlingen te helpen ontwikkelen via een stelsel van tien 
‘gemakkelijk te onthouden’ tijdvakken met ‘eenvoudige, associatieve benamingen’.132 Zij was 
van mening dat elke keuze van concrete personen en gebeurtenissen willekeurig zou 
zijn en dat het bij een landelijk voor te schrijven programma alleen behoorde te gaan 
om algemene karakteristieken van tijdvakken ter oriëntatie in de tijd.133 De keuze van de 
voorbeelden van concrete personen en gebeurtenissen aan de hand waarvan een en 
ander kon worden uiteengezet, moest worden overgelaten aan scholen, leraren en leer-
lingen. Het chronologische raamwerk was ontworpen om historisch besef en historisch 
denken mogelijk te maken, niet met het oog op het uit het hoofd leren van feiten uit de 
(nationale) geschiedenis. Er werden dus geen namen, data of grote gebeurtenissen en 
helden uit de nationale geschiedenis genoemd.

Dit was niet direct waarop een verontruste publieke opinie zat te wachten en waarop 
de Staatssecretaris van Onderwijs met het instellen van beide commissies had gedoeld. 
Het rapport van de CHMV werd in de berichtgeving in de pers dan ook op ruime schaal 
misverstaan als een voorstel om weer meer verplichte feitenkennis in te voeren.134 De 
publieke belangstelling voor Nederlandse geschiedenis nam ondertussen toe, bijvoor-
beeld in de vorm van de Nationale Geschiedenis Quiz (vanaf 2001)en de verkiezing van 
de Grootste Nederlander Aller Tijden (2004, in het voetspoor van de verkiezing van de 
Greatest Briton (2002) aan de overzijde van de Noordzee), en later met veelbekeken se-
ries als Verleden van Nederland en Nederland in twaalf moorden.135 Steeds luider klonk de 
roep om identificatie met een ‘nationaal erfgoed’, dat ook aan immigranten moest wor-
den overgedragen teneinde hen beter te laten integreren in de Nederlandse samenle-
ving. Toen de Onderwijsraad adviseerde dat een nationale ‘canon’ mogelijk zou kunnen 
bijdragen aan een sterkere Nederlandse culturele identiteit136, werd dan ook door de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vrijwel onmiddellijk een 
Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon in het leven geroepen. Het rapport van 
deze commissie kwam inderdaad met de lang verwachte lijst: vijftig personen en ge-
beurtenissen die ‘iedere Nederlander zou moeten kennen’.137 

De Raad van State adviseerde tegen verplichte invoering van de canon, omdat deze 
in strijd zou zijn met de vrijheid van onderwijs en haaks zou staan op de bestaande 

feiten die in een ‘canon van chronologische kennis’ moesten voorkomen. Van Boxtel (1999a). Van Boxtel (1999b).

131 CHMV (2001), p. 15-16.

132 CHMV (2001), p. 20.

133 CHMV (2001), p. 23.

134 Getuige bijvoorbeeld een kop op de voorpagina van De Volkskrant van 8 februari 2001: ‘Feiten weer basis lesstof 
geschiedenis’ of het bericht ‘Op naar de tasbare geschiedenis’ op pagina 3 van NRC-Handelsblad van 22 februari 
2001.

135 Vos (2009). Van Vree (2009)

136 Onderwijsraad (2005), p. 13, p. 22-24.

137 Van Oostrom (2006).
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kerndoelen. De Raad gaf de regering in overweging de canon slechts als ‘inspiratiebron 
en uitgangspunt’ in de inleiding tot de kerndoelen op te nemen.138 Toen de Minister van 
OC&W dit voorstel aan de Tweede Kamer voorlegde, drong deze er echter per motie op 
aan het woord ‘inspiratiebron’ te vervangen door ‘uitgangspunt ter illustratie’.139 Een te 
grote vrijblijvendheid m.b.t. het nationale element in het geschiedeniscurriculum zou 
immers niet passen bij de ideologische doelen van het onderwijs die inmiddels weer 
door vrijwel alle politici werden voorgestaan.140

Nog steeds ‘Geschichtsbewusstein’ in Duitsland 

In Duitsland is tot op heden geen politieke druk merkbaar geweest om een meer natio-
naal georiënteerd geschiedeniscurriculum tot stand te brengen. Maar het geschiedenis-
onderwijs wordt ook daar met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. In september 1999 
deden drie voormalige Bondspresidenten (Herzog, Von Weizsäcker en Scheel) een op-
roep tot meer burgerlijke gemeenschapszin. Daardoor voelde de oud-geschiedenisdo-
cent Henning von Burgsdorff zich aangesproken: een goed geschiedenisonderwijs zou 
eraan kunnen bijdragen. In het jaar 2000 werd dan ook de Henning von Burgsdorff-
Stiftung opgericht die zich ten doel stelde het historisch besef bij de jongere generaties 
te bevorderen met het oog op meer burgerzin.141 Zij steunde de uitgave van twee boe-
ken, ‘begrijpelijk voor jonge lezers’, over het recente Duitse verleden met als ondertitel: 
‘Wie wir wurden, was wir sind’.142 Een andere recente publicatie draagt dezelfde onderti-
tel.143 De boeken trachten iets te zeggen over een Duitse identiteit, maar ze benadruk-
ken ook dat de Duitse geschiedenis ‘gecompliceerd’ is en dat de natiestaat geen vanzelf-
sprekend resultaat is van de historische ontwikkelingen: ‘Mehr als 60 Jahre nach 
Kriegsende rückt die Geschichte der Deutschen neu in den Blick. Ihr wechselvoller Werdegang 
mit seinen Verirrungen und Glanztaten zeigt: der Nationalstaat ist kein natürliches Ergebnis 
der historischen Umstände, sondern eine Erfindung.’144

 Onderwijsprogramma’s worden in de Bondsrepubliek per deelstaat vastge-
steld, omdat het onderwijs niet onder de federale overheid ressorteert. Niettemin wordt 
in het overleg tussen de ministers van onderwijs van de diverse deelstaten, de 
Kultusministerkonferenz (KMK), wel gesproken over nationale standaarden voor het on-
derwijs. Met het oog daarop is door het Verband Geschichtslehrer Deutschlands (VGD) een 
voorstel ontwikkeld voor onderwijsdoelen voor het gehele voortgezet onderwijs in ge-

138 Advies Raad van State d.d. 16 december 2008. Staatscourant 9 juni 2009, nr. 103.

139 Motie-Jan Jacob van Dijck c.s., Kamerstuk 31972 nr 5, d.d. 30 juni 2009.

140 De motie-Jan Jacob van Dijk c.s. werd gesteund door SP, PvdA, PvdD, CU, SGP en CDA. De leden van D66, VVD 
en PVV wilden nog verder gaan en steunden een motie die de canon zonder meer als verplichte leerstof wilde 
invoeren. Deze werd echter verworpen. Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2008-
2009, nr 101, 30 juni 2009, p. 7994-7995.

141 Netzel z.j.

142 Hachtmann, Rohlfes & Ullrich (2006). Alter, Rohlfes, Wolfrum & Wolle (2006).

143 Wiegrefe & Pieper (2007).

144 Wiegrefe & Pieper (2007), p. 14.
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schiedenis in Duitsland. In de inleiding worden negen bijdragen van geschiedenis aan 
de algemene opvoeding onderscheiden:
1  Culturele herinnering: geschiedenis representeert wat we ons als gemeenschap her-

inneren, wat belangrijk is om omstandigheden in het heden te begrijpen.
2  Verheldering van het heden: tegenwoordige toestanden zijn niet slechts toevallighe-

den of modieuze zaken, maar ze zijn historisch gegroeid.
3  Oriëntatie op de toekomst: toekomstige ontwikkelingen zullen het resultaat zijn van 

(soms langdurige) historische ontwikkelingen.
4  De opvoedende waarde van vroegere perioden: mensen hebben bestaan onder om-

standigheden die zeer verschilden van de onze; het is leerzaam om er kennis van te 
nemen hoe ze daarmee omgingen.

5  De waarde van het ervaren van iets vreemds: geschiedenis confronteert met op het 
eerste gezicht onbegrijpelijke zaken. Het is nuttig te proberen die te begrijpen; dat 
zal o.a. tolerantie bevorderen.

6  Multiperspectiviteit: geschiedenis is een discipline die omgaat met informatie van-
uit vele achtergronden en perspectieven.

7  Verdiepte algemene ontwikkeling: er zijn zoveel historische visies, uitspraken en 
resten aanwezig in onze culturele wereld dat het nodig is daarvan enige kennis te 
hebben.

8  Interdisciplinaire benadering: geschiedenis beschouwt de mensheid in haar totali-
teit, niet slechts een aspect van het mens zijn, zoals de meeste andere vakken.

9  Identiteit: De identiteit van een persoon wordt gevormd door zijn persoonlijke ge-
schiedenis. Zo wordt ook de identiteit van gemeenschappen - waarvan het individu 
een lid is, waardoor zijn persoonlijke identiteit gebonden is aan die van zijn ge-
meenschap - gevormd door hun geschiedenis.145

In de lijst is de invloed van de functies van geschiedenis zoals omschreven door Kocka 
in de jaren zeventig en de daarop volgende publicaties over Geschichtsbewusstsein nog 
goed aanwijsbaar. Het onderwerp identiteit is een nieuwe toevoeging, maar het wordt 
met omzichtigheid behandeld. Nationale of Duitse identiteit, of nationaal Duits erf-
goed, worden niet met name genoemd. De leerstandaarden zelf, die degelijk en traditi-
oneel aandoen wat betreft de inhoud die erin aan de orde wordt gesteld, laten evenmin 
tekenen zien van een terugkeer naar nationale Duitse geschiedenis. Speciale aandacht 
voor Duitsland is er alleen in de 19e en de 20e eeuw: het Duitse keizerrijk sinds 1871, de 
Republiek van Weimar, het nationaal-socialistische Duitsland en de ontwikkelingen in 
Duitsland sinds 1945. Deze onderwerpen worden geplaatst in het kader van algemeen 
Europese of wereldgeschiedenis: imperialisme, de wereldoorlogen, de Koude Oorlog en 
de Europese eenwording.

145 Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (2006), p. 9-12.
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Conclusie

In de jaren negentig van de twintigste eeuw keerde nationale geschiedenis met traditi-
onele politiek-ideologische en staatsburgerlijk-vormende doelstellingen terug op de 
agenda’s van het geschiedenisonderwijs in Engeland en Nederland. Er ontstond een 
confrontatie met de inmiddels in het onderwijs ontwikkelde aanpak die zich deels richt-
te op kritisch omgaan met bewijsmateriaal, deels op doelen die met historisch besef en 
historisch redeneren te maken hadden. In Duitsland bleef deze confrontatie achterwe-
ge. Het onderwijs dat zich richtte op het bevorderen van ‘Geschichtsbewusstsein’ bij de 
jeugd, werd daar voortgezet. In het publieke debat was wel aandacht voor de Duitse 
identiteit zoals men die via de geschiedenis zou kunnen leren kennen, maar de omgang 
met dat begrip was veel voorzichtiger dan in Engeland en Nederland.

1.4 Conclusies

Geschiedenis is in de onderwijscurricula terechtgekomen omdat politici meenden 
daarmee opvoedende, staatsburgerlijke en nationale-identiteitsvormende doelen te 
kunnen bereiken. Daarmee volgden zij niet de kritisch-afstandelijke, naar objectiviteit 
strevende mores van de moderne geschiedwetenschap.146 ‘Belangeloze historische inte-
resse, wetenschappelijk onderzoek van het verleden en legitimatie van het heden vallen moeilijk 
met elkaar te verenigen.’147 Dat is een probleem dat reeds in 1874 door Nietzsche naar 
voren werd gebracht in zijn bekende traktaat Vom Nutzen und Nachteil der Historie für 
das Leben, zo constateert Jonker. Onder de drie soorten geschiedschrijving die Nietzsche 
onderscheidt, de monumentale, de antiquarische en de kritische, vervult de laatste de 
rol van een soort tegenwicht tegen de eerste twee.148 Maar een teveel aan elk van de drie 
soorten geschiedenis is niet goed ‘voor het leven’.149 De overheersende neiging in sa-
menleving en politiek is – zoals in dit hoofdstuk is betoogd - de kritisch-afstandelijke 
wetenschappelijkheid van geschiedenis te negeren en het belang van politiek-ideologi-
sche vorming, en daarmee van monumentale en antiquarische geschiedenis, hoger in 
te schatten: ‘history taught in schools (…) responds to political imperatives.’150 Volgens 
Jonker worden in schoolboeken ‘wetenschappelijke pretenties, lessen in moraal, politieke 
stellingnames en culturele voorkeuren op ondoorzichtige wijze met elkaar vermengd.’151

Gedurende een betrekkelijk korte periode, het intermezzo van de jaren zestig en 
zeventig van de twintigste eeuw, verloren samenleving en politiek hun belangstelling 
voor het traditionele geschiedenisonderwijs, waardoor het dreigde te verdwijnen. 
Paradoxaal genoeg heeft dat voor de geschiedenisdidactiek juist kansen geschapen. De 

146  Waarbij opgemerkt moet worden dat de nationale gedachte in de negentiende en vroeg-twintigste-eeuwse 
geschiedwetenschap ook een sterke factor was.

147 Jonker (2001a), p. 25.

148 Nietzsche (1874 / 1983), p. 29.

149 Nietzsche (1874 / 1983), p. 47.

150 Jordanova (2006), p. 17.

151 Jonker (2001a), p. 25.
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gelegenheid ontstond om zich los van maatschappelijke en politieke druk te bezinnen 
op de bijdrage die geschiedenis aan de vorming van mensen kan leveren. Elke bijdrage 
heeft uiteraard een politieke lading: zodra het om de vorming van ‘democratische bur-
gers’ gaat, is dat het geval. De hervormers van de jaren zestig en zeventig streefden 
echter op een andere manier politieke doelen na dan tot op dat moment in het geschie-
denisonderwijs gebruikelijk was geweest. Bovendien waren het geen doelen die door 
overheidsbemoeienis aan het geschiedenisonderwijs werden opgelegd.

In Duitsland onderzocht men in deze periode de kenmerken van historisch besef en 
kwam men tot de conclusie dat de typisch historische wijze van zich oriënteren in de 
tijd een voor een liberaal-democratische samenleving essentiële denkwijze opleverde. 
In Engeland was het denken over taxonomieën van algemene onderwijsdoelstellingen 
en dat van de new social studies uit de Verenigde Staten het belangrijkst. De zelfstandig 
onderzoekende leerling kwam daarbij centraal te staan. Werken met bronnen teneinde 
zelf een beeld van het verleden te ontwerpen was volgens deze inzichten de juiste ma-
nier om met geschiedenisonderwijs bezig te zijn. De invloed van deze didactiek is in 
Nederland het belangrijkst geweest, vooral vanwege de opneming van ‘structuurbegrip-
pen en vaardigheden’ in het eindexamenprogramma die duidelijk door de new social 
studies uit de Verenigde Staten waren beïnvloed. Naast de bronkritische vaardigheden 
deden ook andere, meer historische redeneerwijzen hun intrede in het Engelse en 
Nederlandse geschiedenisonderwijs – redeneerwijzen die zich concentreerden op ver-
schillende perspectieven samenhangend met tijdsverschil. Ook de invoering van het 
stelsel van tien tijdvakken in Nederland kwam voort uit de wil om historisch besef te 
bevorderen zoals dat in de Duitse geschiedenisdidactiek werd voorgestaan.

Vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw werden opnieuw van ‘buitenaf’ poli-
tiek-ideologische taken aan het geschiedenisonderwijs opgedragen. Het politieke belang 
dat in deze tijd aan het schoolvak geschiedenis gehecht werd, vertaalde zich niet in een 
soortgelijke aandacht voor de ontwikkeling van geschiedenisdidactiek. Integendeel: in 
Nederland werden commissies als de Commissie Geschiedenisonderwijs en de 
Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon hoofdzakelijk samengesteld uit niet-des-
kundigen op het terrein van het geschiedenisonderwijs. In Engeland werd de discussie 
over het National Curriculum in de pers door buitenstaanders gevoerd. Geschiedenis was 
weer te belangrijk geworden om haar zomaar aan leraren en didactici over te laten. 
Misschien is de onevenwichtigheid in belangstelling voor geschiedenisonderwijs en ge-
schiedenisdidactiek ook niet zo vreemd, want de eisen van wetenschap en politiek lopen 
niet parallel. De overweging dat een onafhankelijke wetenschappelijke geschiedenis met 
zijn kenmerkende oriëntatie in de historische tijd niet alleen het product is van een vrije 
democratische samenleving, maar ook een essentieel ingrediënt vormt voor het denken 
in zo’n samenleving, komt in het publieke debat niet gemakkelijk uit de verf.

De vraag die in dit hoofdstuk centraal stond, was welke rol een historisch tijdsbe-
wustzijn tot dusverre in het geschiedenisonderwijs gespeeld heeft. De conclusie moet 
luiden dat dat een ondergeschikte rol was. In de perioden waarin traditionele politiek-
ideologische doelen het geschiedenisonderwijs overheersten, was de aandacht voor his-
torisch tijdsbewustzijn als vanzelf gering tot afwezig. Het traditionele politiek-ideologi-
sche geschiedenisonderwijs wilde immers niet de afstand tot het verleden, het verschil 
in waarden en de toevalligheid en grilligheid van historische ontwikkelingen benadruk-



37De ontwikkeling van geschiedenisonderwijs en geschiedenisdidactiek

ken, maar juist de vermeende gedeelde waarden, het duidelijke patroon in de nationale 
geschiedenis gericht op ontwikkeling in de richting van het heden en de vermeende 
continuïteit in de identiteit van de natie vroeger en nu.152 Ook in de recent herlevende 
nationale geschiedbeleving lijkt dat het geval. Zo merkt Vos in zijn bespreking van de 
televisieserie Nederland in twaalf moorden op dat de samenstellers weliswaar de mythe 
dat Nederlanders altijd al tolerant, nuchter en gastvrij geweest zijn een kopje kleiner 
wilden maken door te zeggen dat ‘niets zo veranderlijk is als de volksaard’, maar dat zij 
deze vervingen door de mythe dat Nederlanders - zoals zou blijken uit de serie moorden 
- zich altijd al kenmerkten door afkeer van het vreemde, intolerantie en hysterie.153 De 
politieke les van het laatste is even duidelijk als die van het eerste. Ook in de televisiese-
rie Verleden van Nederland kwam een vrij consequent ‘wij-perspectief’ voor dat sugge-
reerde dat er altijd al, dus min of meer bovenhistorisch, sprake is geweest van 
Nederlanders zoals we die tegenwoordig kennen.154

In de periode waarin de geschiedenisdidactiek zich min of meer vrij van overheids-
inmenging kon ontwikkelen, is de ontwikkeling van historisch tijdsbewustzijn niet 
steeds op de voorgrond geplaatst. Met name de door de new social studies beïnvloede 
kritische bestudering van bronnen, waarbij het niet zozeer ging om de andere tijden en 
contexten waaruit die bronnen afkomstig waren, als wel om de sociaal-wetenschappelij-
ke vragen die bij het beoordelen van informatie aan bod behoren te komen, heeft dat 
bemoeilijkt. Een geschiedenisdidactiek gebaseerd op het onderzoeken van bronnen kan 
niet duidelijk maken waarom aan geschiedenis de voorkeur zou moeten worden gege-
ven boven andere vakken die de sociale werkelijkheid bestuderen. Ook de hedendaagse 
vragen en problemen die in de Duitse didactiek als sturend voor de stofkeuze werden 
gezien, konden ertoe leiden dat geschiedenis meer een ‘algemene menskunde’, en dus 
een soort sociale wetenschap werd.

In de volgende hoofdstukken wordt een poging gedaan geschiedenisdidactiek te bena-
deren vanuit het uitgangspunt van oriëntatie in de historische tijd. Tijd is wat geschiede-
nis onderscheidt van andere vakken die de sociale werkelijkheid bestuderen, aldus 
Ankersmit: ‘Anders dan in de sociale wetenschappen is tijd, is temporele distantie constitutief 
voor de geschiedbeoefening.’155 Jordanova merkt in haar algemene karakteristiek van het his-
torisch bedrijf op dat geschiedenis geen eigen onderwerpsgebied heeft maar zich potenti-
eel inlaat met alle aspecten van het menselijk bestaan; evenmin heeft geschiedenis een 
duidelijke eigen onderzoeksmethode of eigen theorieën die veranderingen kunnen ver-
klaren.156 Slechts één ding is onderscheidend voor geschiedenis: ‘History is the systematic 
study of the past, and at its heart is time.’157 Historisch denken is vooral denken in dimensies 
van historische tijd. Als leerlingen op school geschiedenis moeten leren, zullen ze dus 
ook in het ontwikkelen van zo’n tijdsbewustzijn moeten worden bekwaamd.

152 Blaas (1988), p. X., p. 96.

153 Vos (2009), p. 380-381.

154 Van Vree (2009), p. 387.

155 Ankersmit (1989), p. 12.

156 Jordanova (2006), p. 35-37.

157 Jordanova (2006), p. 105.
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Wat is historische tijd? Waardoor wordt een historisch tijdsbewustzijn gekenmerkt en 
welke aandachtspunten leveren de kenmerken van zo’n tijdsbewustzijn op voor de ge-
schiedenisdidactiek? Om deze vragen te beantwoorden worden in dit hoofdstuk enkele 
hoofdlijnen uiteengezet van wat in filosofische en geschiedtheoretische literatuur te 
vinden is over tijd en historische tijd. Historische tijd wordt daarna weergegeven in 
centrale concepten die de aandacht van de geschiedenisdidacticus zouden kunnen trek-
ken. Daaruit volgen mogelijke doelstellingen voor het geschiedenisonderwijs en daar-
mee samenhangende geschiedenisdidactische onderzoeksvragen.

Wat in dit hoofdstuk wordt beschreven staat in functie van het vinden van een voor 
de geschiedenisdidactiek werkbare omschrijving van historische tijd. Het is daarbij on-
ontkoombaar om de meest basale filosofische noties over tijd in het algemeen aan te 
stippen. Die zijn nodig om iets te kunnen zeggen over het specifieke karakter van de 
historische tijdservaring. Aan de hand van een aantal sleuteldocumenten worden daar-
om eerst de voornaamste problemen rond het begrip tijd besproken met het doel daar-
na een werkdefinitie van het begrip ‘historisch tijdsbewustzijn’ te ontwikkelen.

Tijd is een ongrijpbaar begrip. Enerzijds lijkt het alsof tijd als natuurverschijnsel 
zonder meer gegeven is: een zaak om niet lang bij stil te staan. Anderzijds is de subjec-
tieve beleving van tijd, de manier waarop wij ons een voorstelling van maken van tijd en 
tijdsverloop, essentieel voor ons denken over tijd. Tijd heeft ‘objectieve’ en ‘subjectieve’ 
dimensies. Voor een goed begrip is het noodzakelijk aan beide aspecten aandacht te 
besteden. Historische tijd heeft, zo zal blijken, met beide aspecten te maken. Daarom is 
dit hoofdstuk als volgt opgebouwd: eerst wordt aandacht besteed aan de objectieve (2.1) 
en subjectieve (2.2) tijd, om vervolgens het specifieke van de historische tijdservaring 
(2.3) te kunnen bespreken. Dit specifieke karakter wordt geaccentueerd door een verge-
lijking te maken tussen de historische en andere mogelijke tijdservaringen (2.4). In het 
voorlaatste gedeelte van dit hoofdstuk (2.5) worden de bevindingen omtrent historisch 
tijdsbewustzijn vertaald naar de geschiedenisdidactiek en in het laatste gedeelte (2.6) 
volgt nog een slotbeschouwing.

2.1 Objectieve tijd

Onder objectieve tijd verstaat men de tijd zoals die als natuurverschijnsel gegeven is. 
Omdat het verloop van deze tijd via de beweging van hemellichamen duidelijk gestalte 
krijgt, wordt ook wel gesproken van kosmologische tijd. In het werk van Ricoeur (1913-
2005) krijgt deze tijd de aanduidingen ‘objectieve tijd’, ‘tijd van de wereld’, ‘gewone tijd’, 
‘sterrentijd’ of ‘universele tijd’.1 Hij lijkt met deze aanduidingen hetzelfde te bedoelen; 
een onderscheid tussen de benamingen wordt althans in zijn werk niet expliciet gege-
ven. Onder de acht soorten tijdsbeleving die de antropoloog Hall (1914-2009) onder-
scheidt, zijn er twee die in deze categorie vallen: de fysische tijd en de biologische tijd, 

1 Ricoeur (1988), p. 104, 107.
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die hij samenvat onder de noemers ‘explicit, technical, existential’ en ‘low context’.2 Met 
dat laatste wordt bedoeld dat deze soorten tijd weinig afhankelijk zijn van de culturele 
context waarin mensen ze hanteren.

De beweging van hemellichamen geeft, zoals gezegd, gestalte aan deze tijd. Door de 
omwenteling van de aarde om de zon wordt een ‘jaar’ bepaald, door die van de aarde om 
zijn eigen as een ‘dag’ . De omwenteling van de maan om de aarde bepaalt in beginsel 
een ‘maand’ en veroorzaakt de beweging van eb en vloed.3 Mensen, dieren en planten 
vertonen door hun bestaan binnen deze tijd een biologisch levensritme, dat, zoals de 
wereldreizigers onder ons weten, danig verstoord kan raken door een snelle verplaat-
sing vanuit de ene tijdzone naar de andere. Daarmee zijn de verschijningsvormen van 
de natuurlijke tijd uitputtend opgesomd. Alle nadere indelingen van tijd zijn door de 
mens toegevoegd: het onderscheid van uren, minuten en seconden, de indeling van 
dagen in weken, het onderscheiden van vier seizoenen alsmede van het begin- en eind-
punt van een jaar. Al deze zo objectief aandoende zaken zijn voortbrengselen van men-
selijke cultuur die ook anders hadden kunnen worden gekozen. Zo baseerden de Maya’s 
en de Azteken hun tijdsindeling niet op een zevendaagse week, maar op een twintig-
daagse periode die vermoedelijk zo gekozen was vanwege het totaal aantal vingers en 
tenen dat een mens heeft.4 De Balinezen gebruiken ‘weekcycli’ variërend van twee tot 
tien dagen die elkaar overlappen (net als bij ons de maandcyclus en de weekcyclus).5 De 
oude Egyptenaren deelden hun jaar niet in vier seizoenen in, maar in drie6, terwijl de 
Saulteaux-Indianen aan de Berens River in Noord-Manitoba (Canada) zes seizoenen 
onderscheiden.7 Maar hoe cultureel bepaald - en in zeker opzicht onhandig8 - de bij ons 
gebruikelijke tijdsindeling ook moge zijn, het is het enige meetsysteem dat niet via de-
cimalisatie is gestroomlijnd, al is een poging daartoe tijdens de Franse Revolutie wel 
ondernomen.9 Tegen de achtergrond van het succes van de overige decimalisaties toont 
het mislukken van de decimaliseren van de tijd misschien aan hoezeer wij met de tijd 

2 Hall (1983), p. 16-19 en 20-22. Hall maakte in zijn Beyond Culture (1976) het onderscheid tussen high context 
culture en low context culture. De eerste ontwikkelt zich binnen groepen met een sterke gedeelde ervaring waarin 
weinig wordt expliciet gemaakt en veel uit de context moet blijken. Tot die wereld behoort objectieve tijd dus niet: 
hij wordt wél expliciet gemaakt.

3 De omloop van de maan om de aarde (siderische maand) voltrekt zich in 27,321661 dagen en een volledige cyclus 
van schijngestalten van de maan (synodische maand) voltrekt zich in 29,530588 dagen. Om een maanjaar te 
laten samenvallen met een zonnejaar is in de Gregoriaanse kalender bij het vaststellen van de kalendermaanden 
afgeweken van de siderische en synodische maand. In de islamitische jaartelling baseert men zich wél op het 
maanjaar. Encyclopedia Britannica: ‘month’.

4 Aveni (2002), p. 169-170. Boot (1989).

5 Howe (1981), p. 224.

6 Parker (1950), p. 32.

7 Hallowell (1937), p. 622-663.

8 Met ‘onhandig’ bedoel ik dat het niet handig ‘rekent’ dat een uur uit 60 minuten bestaat, en niet uit (bijvoorbeeld) 
honderd minuten, en dat een etmaal 24 uren kent en niet (bijvoorbeeld) 10 uren. Als een etmaal tien uren van 
honderd minuten zou kennen, zou één minuut ‘nieuwe stijl’ neerkomen op 86,4 (huidige) seconden. Met uren en 
minuten zou dan decimaal kunnen worden gerekend, net als met euro’s en centen, en met meters en centimeters. 
De indeling met 24 uur en 60 minuten is afkomstig uit het oude Mesopotamië, waaruit verder bij mijn weten geen 
andere meetsystemen meer in gebruik zijn. Ook de indeling van het jaar in twaalf maanden met 30, 31 en 28 dagen 
is geen toonbeeld van handigheid.

9 Bianchi (1982), p. 98-208. Zerubavel (1977).
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vergroeid zijn: tornen aan de culturele traditie wat dit aangaat raakt aan de kern van ons 
bestaan.

Met de toevoeging van de nadere tijdsindelingen aan de natuurlijke tijd moeten we 
gaan spreken van kalendertijd en kloktijd, die strikt genomen niet gegeven en objectief 
zijn (in de indeling van Hall vormen zij de ‘profane tijd’). Niettemin worden ze in dit 
gedeelte over objectieve tijd besproken, omdat het verloop ervan zich aan ons voordoet 
als een natuurlijke wetmatigheid. Sterker nog: veel natuurlijke wetmatigheden kunnen 
alleen worden vastgesteld door meting ervan via kloktijd. De relatie tussen objectieve 
tijd en belangrijke natuurwetten, zoals de eerste en tweede wet van Newton, is een fun-
dament van het natuurwetenschappelijke denken.10 Ankersmit (*1945) noemt de klok-
tijd dan ook ‘vanuit filosofisch perspectief geheel onproblematisch.’11 Dat neemt niet weg dat 
vele filosofen hun tanden stuk hebben gebeten op het probleem van de objectieve tijd. 
In de volgende gedeelten komen achtereenvolgens drie problemen van deze tijd aan de 
orde: het bestaan of niet bestaan ervan, de relatie tussen objectieve tijd en subjectieve 
waarnemer, en de relatie tussen objectieve tijd en beweging of verandering.

Het bestaan van tijd

Bij Aristoteles (384-322 v.C.) is tijd onderdeel van zijn Physica, waarmee duidelijk is dat 
hij tijd tot de natuurverschijnselen rekent.12 Net als het begrip ruimte, dat ook in Boek 
IV van de Physica wordt behandeld, is het begrip tijd een voorwaarde voor de natuur-
kundige om zijn werk te kunnen doen, omdat alles zich nu eenmaal binnen ruimte en 
tijd afspeelt. Het eerste probleem waarop Aristoteles stuit, is de vraag of tijd eigenlijk 
wel bestaat. Immers een deel van de tijd is voorbij en is niet tegenwoordig, terwijl een 
ander deel in de toekomst ligt en er nog niet is. Toch behoren verleden en toekomst 
beide tot de tijd, want men kan moeilijk volhouden dat tijd alleen maar uit het ‘nu’ be-
staat. Daarmee rijst de vraag of iets dat bestaat uit het niet-tegenwoordige wel tot het 
zijnde kan worden gerekend. Tijd beschouwen als een reeks van ‘nu’s’ is geen oplos-
sing, want dan rijst de vraag wat dan de grenzen van dat ‘nu’ zijn, terwijl het ‘nu’ zelf 
een grens is, namelijk tussen verleden en toekomst. Een ‘nu’ kan onmogelijk door twee 
andere ‘nu’s’ begrensd worden die dan alle tegenwoordig zouden zijn. Het bestaan of 
niet bestaan van tijd blijft op deze manier een onoplosbaar probleem.13 

Het vraagstuk bleef filosofen eeuwen lang intrigeren. Zo worstelde ook Newton 
(1642-1727) met het begrip tijd dat zo’n essentiële rol speelde in de door hem geformu-
leerde natuurwetten. Hij moest zijn toevlucht nemen tot de metafysica om het bestaan 

10 Le Poidevin (2003), p. 8-10. De wetten luiden resp.: 1 Een voorwerp waarop geen kracht inwerkt, is in rust of 
beweegt zich rechtlijnig met dezelfde snelheid voort. 2 Versnelling van een voorwerp is een functie van zijn massa 
en de erop inwerkende kracht, zodanig dat kracht = massa x versnelling. Het vaststellen van ‘dezelfde snelheid’ 
houdt in dat in gelijke tijdsintervallen dezelfde afstand wordt afgelegd. Het meten van de ‘versnelling’ houdt in 
dat in gelijke tijdsintervallen steeds grotere afstanden worden afgelegd. De vaste relatie tussen de tijdsintervallen 
en andere in de natuur gegeven zaken (massa, kracht) definieert de natuurkundige tijd, zo stelde de wiskundige 
Leonhard Euler (1707-1783) voor het eerst vast in zijn Réflexions sur l’espace et le temps, 1748. 

11 Ankersmit (1989), p. 16. 

12 Aristoteles, Physica, Boek IV, 10-14.

13 Aristoteles, Physica, Boek IV,10 (vert. p. 315-316).
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van een met wiskundige regelmaat verlopende, ‘absolute’ tijd te postuleren. Tijd is noch 
een substantie noch een voorval, aldus Newton, maar heeft zijn eigen wijze van bestaan 
als ‘emanent uit God’14. Het bestaan van God impliceert het bestaan van tijd, want vol-
gens Newton moet alles wat bestaat op een bepaalde tijd bestaan. Daarom moet tijd, 
evenals God, worden opgevat als oneindig en niet als onderdeel van de schepping. Er is 
een absolute tijd of ‘duur’ die los staat van enig ander verschijnsel: ‘Absolute, ware, ma-
thematische tijd, in zich en van een eigen aard, stroomt gelijkmatig voort zonder enige relatie 
met iets buiten zichzelf, en wordt ook wel duur genoemd.’15 Newton kon het bestaan van tijd 
niet bewijzen. Hij ging ervan uit als van een axioma en bouwde zijn stelsel van natuur-
wetten daarmee op.

De Britse filosoof McTaggart (1866-1925) stelde in 1908 het omgekeerde van wat 
Newton had beweerd, namelijk dat tijd niet bestaat.16 Een positie in de tijd, aldus 
McTaggart, wordt bepaald doordat hij vroeger of later is dan een andere positie, en door 
het feit dat hij behoort tot het verleden, het heden of de toekomst. De ene bepaaldheid 
van de positie verandert voortdurend, want zaken die eerst tot de toekomst behoorden, 
worden vervolgens heden en daarna verleden. De andere verandert niet: iets dat vroeger 
of later is dan iets anders, zal dat altijd zijn. De beide reeksen in tijd noemde McTaggart 
de ‘A-reeks’ en de ‘B-reeks’, resp. de veranderlijke van verleden, heden en toekomst en 
de onveranderlijke van vroeger en later. De A-reeks is meer fundamenteel voor de tijd 
dan de B-reeks, omdat in de A-reeks het idee van verloop van tijd wordt uitgedrukt, na-
melijk veranderlijkheid. De B-reeks maakt het bovendien onmogelijk om vast te stellen 
wanneer ‘nu’ is, maar bepaalt alleen relatieve posities in de tijd. Het bestaan van de 
A-reeks is dus een voorwaarde voor het bestaan van tijd. Volgens de A-reeks hebben alle 
verschijnselen in de tijd de eigenschappen ‘verleden’, ‘heden’ en ‘toekomst’. Dat levert 
een absurditeit op tenzij we zeggen dat ze die eigenschappen niet tegelijkertijd hebben, 
maar achtereenvolgens. Maar om dat te kunnen zeggen, moeten we ons bedienen van 
het begrip tijd, dat weer door het bestaan van de A-reeks bepaald wordt. Dat zou leiden 
tot een cirkelredenering. De A-reeks kan dus niet bestaan en daarom is tijd iets onwer-
kelijks. Het feit dat wij niettemin redeneren in termen van verleden, heden en toekomst 
schrijft McTaggart toe aan de geestesgesteldheid van de mens, die nu eenmaal zo in 
elkaar zit dat gewaarwordingen in het heden als ‘nu’ worden ervaren, herinneringen als 
‘verleden’ en verwachtingen als ‘toekomst’. Zo’n begrip van tijd berust echter op een 
misverstaan van een in feite tijdloze werkelijkheid.

De discussie over de paradox van McTaggart heeft in de twintigste eeuw geresul-
teerd in het ontstaan van ‘A-theorieën’ en ‘B-theorieën’. De eerste gaan ervan uit dat 
inderdaad alleen de A-serie de werkelijke tijd vertegenwoordigt, maar proberen de para-
dox die McTaggart daarin zag, op te lossen. De tweede stellen zich op het standpunt dat 
alleen de relaties in de B-serie echt temporele relaties zijn, en dat er dus ook geen 

14 Turetzky (1998), p. 72. Roeckelein meent dat Newtons behandeling van de tijd meer theologisch dan 
wetenschappelijk is. Roeckelein (2008), p. 24. 

15 Newton, Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, Definitiones, Scholium I (p. 11): ‘Tempus absolutum 
verum et mathematicum, in se et natura sua absque relatione ad externum quodvis, aequabiliter fluit, alioque 
nomine dicitur duratio.’

16 McTaggart (1908). Le Poidevin (2003), p. 127-146. Turetzky (1998), p. 121-136.
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sprake is van een paradox.17 Een voorbeeld van een A-theorie is die van Broad (1887-1971) 
die meent dat er sprake is van een taalkundig probleem. Door te zeggen dat een ver-
schijnsel in de tijd altijd verleden, hedendaags en toekomstig is, definieert men tijdsver-
schijnselen door ze via een niet-tijdgebonden koppeling (‘is’) te verbinden met een ad-
jectief waardoor gesuggereerd wordt dat een verschijnsel in de tijd een bepaalde 
eigenschap heeft die in tegenspraak is met een andere eigenschap die het ook heeft. 
Maar misschien moeten we wel helemaal niet denken in termen van eigenschappen en 
dus ook geen gebruik maken van adjectieven met tijdloze koppelingen. Misschien moe-
ten we alleen spreken in termen van ‘was’, ‘is’ en ‘zal zijn’.18

Dat McTaggart een reëel filosofisch probleem heeft opgeworpen waarover het laatste 
woord nog niet is gezegd, bewijst het lemma ‘Time’ in de Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, waarin het debat over de paradox van McTaggart een belangrijke rol speelt.19 
Het is duidelijk dat het bestaan van een objectieve tijd in wetenschapsfilosofisch op-
zicht niet vanzelfsprekend is. Het postulaat van Newton van een gelijkmatig verlopende 
tijd werd in de wetenschap algemeen geaccepteerd, totdat Einstein aantoonde dat tijd 
relatief is. Niettemin gaan we in ons dagelijks bestaan uit van de gelijkmatig verlopende 
newtoniaanse tijd. Het niet-bestaan van tijd is niet iets dat we gemakkelijk kunnen ac-
cepteren. Alles in onze ervaringswereld pleit voor het tegendeel. Als tijd bepalend is 
voor geschiedenis, en tijd zou niet bestaan, zou dat inhouden dat geschiedenis op iets 
niet bestaands gebaseerd is. Ook dat is niet gemakkelijk te accepteren. Het bestaan van 
objectieve tijd is tot dusverre echter een filosofisch onoplosbaar probleem.

De relatie tussen objectieve tijd en de waarnemer 

De stelling van McTaggart leidde in de richting van een subjectiverende interpretatie 
van het begrip tijd: tijd is misschien geen objectief verschijnsel, maar een constructie 
van de menselijke geest. Al eerder had Kant (1724-1804) gewezen op het belang van het 
waarnemend subject in verband met het begrip tijd. De filosofie van Kant concentreer-
de zich op de vraag hoe kennis mogelijk is door de samenhang tussen empirie en in de 
menselijke geest a priori aanwezige categorieën. Voor Kant is tijd een a priori begrip dat 
aan onze waarnemingen ten grondslag ligt en deze mogelijk maakt. Tijd is geen empi-
risch begrip, want zonder tijd zou geen waarneming kunnen plaatsvinden.20 We zou-
den niet kunnen vaststellen of dingen tegelijkertijd bestaan of achtereenvolgens. Gaat 
men echter uit van de dingen ‘op zichzelf’ en abstraheert men geheel van menselijke 
waarnemingen, dan is er geen tijd.21 Tijd wordt daarmee gebonden aan het waarne-
mend subject: ‘Die Zeit ist also lediglich eine subjektive Bedingung unserer (menschlichen) 
Anschauung, (...) und an sich, außer dem Subjekte, nichts.‘ Maar als a priori voorwaarde 

17 Turetzky (1998), p. 127.

18 Broad (1983). Turetzky (1998), p. 133. 

19 SEP, ‘Time’ (First published Mon Nov 25, 2002; substantive revision Tue Feb 26, 2008). http://plato.stanford.edu/
entries/time. Geopend 3 december 2010. Zie ook Carter (2003), p. 11-12.

20 Kant, Kritik der reinen Vernunft, Boek I, deel 1, sectie II, paragraaf 4:1-2.

21 Kant, Kritik der reinen Vernunft, Boek I, deel 1, sectie II, paragraaf 6:c.
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voor de mogelijkheid van kennis is tijd ook absoluut. De noodzakelijkheid van tijd voor 
waarnemingen vertaalt zich in een aantal axioma’s: tijd heeft slechts één dimensie en 
verschillende tijden bestaan niet tegelijk, maar na elkaar (terwijl verschillende ruimten 
juist wèl tegelijkertijd bestaan). Daarom moet tijd ook niet worden voorgesteld als een 
lijn (waarvan de onderdelen tegelijkertijd bestaan), maar eerder als een rekenkundige 
reeks. Dit zijn de regels die onze waarneming mogelijk maken.22

Een verbinding tussen tijd en menselijke waarneming was ook al door Aristoteles 
gelegd. Hij haalt een legende aan over mannen die op Sardinië bij de heroën honderd 
jaar lang hadden geslapen zonder dat hun lichaam in die tijd enige verandering onder-
ging. Toen zij wakker werden, leefden zij verder alsof het de volgende dag was, en niet 
honderd jaar later.23 De omstandigheid dat zij niet gemerkt hadden dat er tijd was ver-
streken, deed hen veronderstellen dat die ook niet verstreken was. Dus concludeerde 
Aristoteles: ‘Ook kan men zich afvragen of als er geen ziel was tijd zou zijn of niet. Als het 
namelijk onmogelijk is dat iemand gaat tellen, is het ook onmogelijk dat er iets geteld wordt, 
en het valt in te zien dat er dan ook geen getal is.’ 24 Tijd heeft dus een waarnemer nodig 
om te kunnen bestaan. Strikt genomen klopt zo’n redenering niet, omdat van een epis-
temologisch argument naar een ontologische conclusie wordt geredeneerd: iets onken-
baars kan ook niet bestaan en iets bestaat omdat het waargenomen wordt. Doorgaans 
zou Aristoteles zo’n redeneerwijze verwerpen, maar in het geval van tijd acht hij hem 
blijkbaar sterk genoeg.25 

Niettemin lijkt iets in ons te zeggen dat de tijd ook zou voortschrijden als er geen 
mensen waren om dat vast te stellen. Het verloop van geologische tijden en van de tijd 
gedurende de evolutie van het leven voordat er mensen waren om hiervan kennis te 
nemen, doet vermoeden dat daarvan inderdaad sprake is. Dit is het tweede onoplosbare 
probleem in de filosofie betreffende de objectieve tijd. Deze constatering moet 
Aristoteles en Kant ook dwarsgezeten hebben. Zij waren er immers op uit te beschrij-
ven hoe ‘objectieve’ kennis van de natuurlijke werkelijkheid mogelijk was. Hun consta-
tering dat tijd zonder waarnemer niet kan bestaan, betekent niet dat ze uit waren op een 
subjectiverende interpretatie van het begrip tijd. Het ging hun niet om de menselijke 
ervaring, maar om kennis van de natuur.

Tijd en beweging of verandering

Waar Aristoteles het heeft over de aard van de tijd, legt hij een relatie met beweging. 
Anderen hadden dat al vóór hem gedaan, zo merkt hij op. Eén van die anderen kan 
Plato (ca 427-347 v.C) geweest zijn die in de Timaios beschrijft hoe de wereld, en dus 
ook de tijd, is ontstaan: als het bewegende beeld van de eeuwigheid (van de eeuwige 
vormen/ideeën), met een vaste getalsmatige beweging, verdeeld in maanden, dagen en 
jaren, en ook in verleden, heden en toekomst, die soorten tijd vertegenwoordigen. Tijd 

22 Kant, Kritik der reinen Vernunft, Boek I, deel 1, sectie II, paragraaf 4:3.

23 Aristoteles, Physica, Boek IV, 11 (vert. p. 317).

24 Aristoteles, Physica, Boek IV, 14 (vert. p. 325).

25 Turetzky (1998), p. 20.
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werd tegelijk geschapen met de hemel(lichamen), en zou te gronde gaan als deze aan 
hun eind kwamen. Want de beweging van de hemellichamen werd geschapen om het 
getal van de tijd te kunnen waarnemen.26 Maar het gelijk stellen van tijd aan beweging 
bevredigde Aristoteles niet. Immers: bewegingen kunnen sneller of langzamer gaan, 
maar tijd niet. Tijd is daarom ‘iets van de beweging’ (ti tès kinèseoos).27 Tijd heeft net als 
beweging te maken met ‘eerder’ en ‘later’, maar eerder en later zijn er niet op dezelfde 
wijze eigenschappen van. Tijd is namelijk de maat van de beweging, die de beweging in 
kaart brengt en deze afgrenst. Maar wat afgegrensd wordt kan niet hetzelfde zijn als wat 
afgrenst, en een getal kan niet hetzelfde zijn als wat het telt. ‘Dat tijd een getal is van be-
weging onder haar aspect van ‘eerder’ en ‘later’ en dat hij een continuum vormt - omdat het-
geen waarvan hij een getal is continu is - is hiermee duidelijk.’28

Kant legde de relatie tussen tijd en beweging, dan wel verandering, op een andere 
manier dan Aristoteles. Tijd is volgens hem geen aspect van beweging of verandering, 
maar gaat er aan vooraf in die zin, dat het zich voorstellen van beweging of verandering 
alleen door tijd mogelijk is. Alleen door tijd is het mogelijk dat iets er op een bepaalde 
plaats is en op diezelfde plaats niet is, d.w.z.: tijd maakt deze twee tegengestelde uitspra-
ken over een bepaalde waarneming verenigbaar.29 Hegel (1770-1831) legde in zijn be-
schouwingen over tijd dan ook de nadruk op het ‘worden’: alles in de wereld ontstaat en 
vergaat. Het verleden is het actuele bestaan van de wereld dat heeft opgehouden te be-
staan en de toekomst is het niet-bestaan van de wereld die ooit actueel zal bestaan. Het 
heden verenigt verleden en toekomst in negatieve zin, want het heden ontstaat doordat 
het verleden ophoudt te bestaan, terwijl het heden nu bestaat omdat het niet-bestaan 
ervan in de toekomst ligt. Tijd is de tegenspraak in en onophoudelijke beweging van 
eindige zijnden.30 

De relatie tussen tijd en beweging of verandering wordt duidelijk door het zich voor-
stellen van een ‘temporeel vacuüm’: een tijdsperiode waarin in het geheel niets zou be-
wegen of veranderen in het gehele heelal, inclusief de gedachten en bewustzijnstoestan-
den van mensen.31 Zo’n veronderstelling leidt op verschillende manieren tot logische 
tegenstrijdigheden. Zo zou op geen enkele wijze kunnen worden vastgesteld wat de 
lengte van zo’n temporeel vacuüm zou zijn, terwijl iedere tijdsperiode een bepaalde leng-
te heeft.32 Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat tussen het moment waarop de lezer 
deze zin leest en het moment waarop hij de volgende leest zich een temporeel vacuüm 
voordoet van zeg honderd jaar, waarin niets beweegt en niets verandert. Maar hoewel het 
voorstelbaar is, is het ook een absurditeit om zich zo iets voor te stellen. Daardoor komt 
men tot de conclusie dat het verloop van tijd onlosmakelijk verbonden is met verande-

26 Plato, Timaios, Boek 1.

27 Aldus aangehaald bij Ricoeur (1988), p. 13. Vertaling als ‘iets van de beweging’ is van mij.

28 Aristoteles, Physica, Boek IV, 11 (vert. p. 319).

29 Kant, Kritik der reinen Vernunft, Boek I, deel 1, sectie II, paragraaf 5.

30 Turetzky (1998), p. 101-107.

31 Le Poidevin (2003), p. 17-28.

32 Deze tegenwerping tegen een temporeel vacuüm komt voor in Leibniz’ Nouveaux Essais sur l’Entendement Humain 
(1704). Geciteerd bij Le Poidevin (2003) p. 22.
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ring en beweging. En toch is tijd niet hetzelfde als beweging of verandering. Dit is een 
derde onoplosbaar probleem in de filosofie betreffende de objectieve tijd.

Conclusie

De tijd die zo ‘objectief’, ‘gegeven’ en onproblematisch lijkt, is dat misschien veel min-
der dan men zich doorgaans realiseert. Het bestaan van tijd blijkt telkens noodzakelij-
kerwijs op de een of andere manier met mensen als waarnemende subjecten in ver-
band te moeten worden gebracht. Tijd is niet hetzelfde als verandering of beweging, 
maar zonder verandering of beweging is het vrijwel onmogelijk zich het verloop van tijd 
voor te stellen. Een probleem met de metafoor ruimte – die zo graag in verband met tijd 
gebruikt wordt, zoals bij het gebruik van tijdbalken, of het spreken over een ‘grote tijds-
afstand’ – is dat dingen in de ruimte wél tegelijkertijd bestaan, maar in de tijd niet. 
Ruimte heeft meerdere dimensies, maar tijd slechts één. Denken over tijd brengt com-
plicaties met zich mee die op het eerste gezicht op onnodige en irrelevante denkspel-
letjes kunnen lijken, maar bij nader inzien verband houden met serieuze filosofische 
hoofdbrekens. Misschien zijn die er mede de oorzaak van dat het moeilijk is te leren 
denken over tijd. 

2.2 Subjectieve tijd

Onder subjectieve tijd verstaat men de tijd zoals die door mensen beleefd wordt. 
Tijdservaringen doen zich op allerlei manieren aan mensen voor. De antropoloog Hall 
onderscheidt dan ook tenminste vijf categorieën van tijd die tot de subjectieve tijd gere-
kend kunnen worden.33 In het voorgaande is duidelijk geworden dat waarneming door 
mensen een essentieel aspect is van tijd, ook van ‘objectieve’ tijd. In het filosofische 
denken over tijd kan dan ook een richting worden onderscheiden die de beleving van 
tijd door mensen als uitgangspunt heeft genomen. De onderkenning dat tijd onlosma-
kelijk verbonden is met menselijke ervaring, leidde de denkers van deze richting ertoe 
te veronderstellen dat alleen vanuit de menselijke ervaring tot een deugdelijke om-
schrijving van het begrip tijd zou kunnen worden gekomen. De weg naar deze denk-
richting werd geopend door de kerkvader Augustinus (354-430).

Augustinus over tijd

Sceptische argumenten die grond gaven aan twijfel aan het bestaan van tijd waren voor 
Augustinus niet acceptabel. De tijd behoorde immers tot de schepping van God. Het 
elfde boek van zijn Confessiones is bedoeld als een uitleg van het scheppingsverhaal van 
Genesis 1. Tijd wordt erin geplaatst tegenover eeuwigheid, wat leidt tot de vraag ‘Wat is 
dan tijd?’ Augustinus stelt zich teweer tegen het scepticisme door uit te gaan van de 
menselijke ervaring waarin tijd een vertrouwd dagelijks verschijnsel is: ‘Wat is echter 

33 Hall (1983), p. 24-27.
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vertrouwder en bekender dan de tijd, in de zaken waarvan wij in onze gesprekken melding 
maken?’34 Verschillende malen bedient hij zich van de stijlfiguur ‘en toch...’ (et tamen) bij 
het maken van een tegenwerping tegen redeneringen waaruit zou volgen dat tijd iets 
onkenbaars en onmeetbaars is: en toch spreken we van een lange of een korte tijd, en toch 
nemen wij tijdsintervallen waar.35 Het feit dat wij dit doen, toont aan dat waarnemen en 
meten van tijd voor mensen mogelijk zijn, maar hoe? Het verleden en de toekomst moe-
ten op de een of andere wijze tegenwoordig zijn, want als het verleden echt verleden zou 
zijn, zou het niet meer zijn, en indien de toekomst echt toekomstig, dan zou die nog niet 
zijn.36 Dit brengt hem tot de conclusie dat er drie tijden ‘tegenwoordig’ zijn: een tegen-
woordige van het verledene, een tegenwoordige van het tegenwoordige en een tegenwoor-
dige van het toekomstige.37 Waar zijn deze drie dan tegenwoordig? Augustinus meent dat 
ze in de ziel tegenwoordig zijn - want ‘elders zie ik ze niet’ - namelijk het verledene als 
herinnering (memoria), het tegenwoordige als aanschouwing (contuitus) en het toekom-
stige als verwachting (expectatio).38 Zoals in het voorgaande is uiteengezet, kwam 
McTaggart aan het begin van de twintigste eeuw op een soortgelijk inzicht uit, al was de 
weg waarlangs hij dit bereikte een heel andere dan die van Augustinus. 

Augustinus licht zijn vondst nader toe door de aandacht te vestigen op spreken en 
luisteren, waarin de stroom van woorden en lettergrepen in onze waarneming één ge-
heel is, maar toch gedeeltelijk tot het verleden, gedeeltelijk tot het heden en gedeeltelijk 
tot de toekomst behoort. Iets dergelijks geldt voor het reciteren van een gedicht, waar-
van wij, terwijl we ermee bezig zijn, de gedeelten die gepasseerd zijn, het gedeelte 
waarmee we bezig zijn en het gedeelte dat nog moet komen als één geheel ervaren.39 De 
slotsom van de redenering luidt: tijd is niets anders dan een uitgestrektheid, maar waar-
van? ‘Het zou mij verbazen als het niet een uitgestrektheid van de geest zelf (distentio ipsius 
animi) was.’ 40 Deze uitgestrektheid van de geest is niet slechts die van een aanschou-
wer, van een ontvanger van indrukken omtrent verleden, heden en toekomst. Een zan-
ger die een lange noot inzet, weet van te voren hoe lang die zal zijn, beseft terwijl hij 
bezig is te zingen hoe lang de noot reeds heeft geklonken en nog zal klinken. Zo wordt 
de noot voltooid terwijl de tegenwoordige intentie het toekomstige overbrengt naar het 
verleden.41 Het gaat bij tijdsbeleving dus zowel om intentio als om distentio animi.

34  Augustinus, Confessiones Boek XI, 14:17: ‘Quid autem familiarius et notius in loquendo commemoramus quam 
tempus?’

35 Augustinus, Confessiones Boek XI, 15:18: ‘Et tamen dicimus longum tempus et breve tempus, neque hoc nisi de 
praeterito aut futuro dicimus.’ Boek XI, 16:21:  ‘Et tamen, domine, sentimus intervalla temporum et comparamus 
sibimet et dicimus alia longiora et alia breviora.’ Boek XI: 27:34: ‘Et metimur tamen tempora.’

36 Augustinus, Confessiones Boek XI, 18:23.

37 Augustinus, Confessiones Boek XI, 20:26: ‘Tempora sunt tria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, 
praesens de futuris.’

38 Augustinus, Confessiones Boek XI, 20:26: ‘Sunt enim haec in anima tria quaedam et alibi ea non video, praesens de 
praeteritis memoria, praesens de praesentibus contuitus, praesens de futuris expectatio.’

39 Augustinus, Confessiones Boek XI, 26:33 - 27:34.

40 Augustinus, Confessiones Boek XI, 26:33: ‘Inde mihi visum est nihil esse aliud tempus quam distentionem; sed 
cuius rei, nescio, et mirum, si non ipsius animi.’

41 Augustinus, Confessiones Boek XI, 27:36:  ‘Nam quod eius iam peractum est, utique sonuit, quod autem restat, 
sonabit atque ita peragitur, dum praesens intentio futurum in praeteritum traicit’: Want het deel ervan [lees: van het 
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Het intentionele handelen wordt hier naast en in de ‘uitgestrektheid van de geest’ 
aangeduid als constitutief voor de tijdsbeleving, waardoor verleden, heden en toekomst 
niet meer als drie afzonderlijke werelden, maar als één samenhangend geheel deze 
beleving definiëren. Augustinus opende daarmee de weg naar een fenomenologische 
opvatting van het begrip tijd.42 Pogingen om tijd op te vatten als objectief natuurver-
schijnsel leiden telkens weer tot twijfel over het bestaan van tijd of tot logische tegen-
strijdigheden. Tijd wordt door mensen beleefd en geleefd, hij is een wezenlijk bestand-
deel van het menselijk bestaan, waarin herinneringen en verwachtingen voortdurend 
bepalend zijn voor het handelen. Buiten het menselijk bestaan en de menselijke erva-
ring om kan tijd moeilijk worden gedefinieerd.

Fenomenologische opvattingen over tijd

Het duurde tot omstreeks 1900 voor dergelijke benaderingen van tijd in de filosofie 
verder werden ontwikkeld. Dat komt doordat in de westerse filosofie in de tussenlig-
gende eeuwen een scherp onderscheid tussen object en subject was gemaakt.43 De kan-
tiaanse wending maakte daar een eind aan, maar met de constatering dat tijd buiten het 
waarnemend subject om niet bestaat, maakte Kant de tijdsbeleving door het subject zelf 
nog niet tot voorwerp van zijn studie; hij stelde slechts vast welke a priori categorieën bij 
het kennend subject een rol spelen bij een zo zuiver mogelijke waarneming van de hem 
omringende natuurlijke wereld.

Bergson (1859-1941) ontwikkelde een theorie over tijd die dicht bij de gedachtegang 
van Augustinus staat.44 Net als Augustinus legde hij tijdsbeleving uit met behulp van de 
wijze waarop tonen en muziek zich aan ons voordoen. Zoals Augustinus tijd niet gelijk 
wilde stellen met beweging45, waarschuwde Bergson voor verwarring tussen ruimte en 
tijd, hoewel beide een ‘leeg homogeen medium’ zijn, waarvan je op het eerste gezicht 
zou denken dat er maar één van zou kunnen bestaan.46 Dat is volgens Bergson de reden 
waarom wij tijd met ruimte verwarren zodra we bewust pogingen doen om ons er een 
voorstelling van te maken: dan zien we tijd in zijn uitgestrektheid alsof verleden, heden 
en toekomst allemaal tegenwoordig zouden zijn, en stellen ons deze voor als een lijn. 
Het bezwaar tegen zo’n voorstelling was reeds naar voren gebracht door Kant.47 
Verleden, heden en toekomst bestaan immers niet tegelijk. Die eenvoudige constate-
ring houdt een waarschuwing in voor een al te gemakkelijk gebruik van de ruimtelijke 
metafoor in het geval van tijd, aldus Bergson: ‘Cette simple réflexion devrait nous avertir 

geluid] is reeds voltooid, zoals het heeft geklonken, wat echter resteert, zal klinken en zal zo worden voltooid, terwijl de 
tegenwoordige ‘intentio’ het toekomstige in het verleden overbrengt.

42 Ricoeur merkt op dat de lijn die hier werd uitgezet, in de twintigste eeuw weer werd opgevat door denkers als 
Husserl en Heidegger. Ricoeur (1984), p.14. 

43 Turetzky (1998), p. 71.

44 Bergson (1888). 

45 Augustinus, Confessiones Boek XI, 24:31.

46 Bergson (1888), p. 47.

47 Kant, Kritik der reinen Vernunft, Boek I, deel 1, sectie II, paragraaf 4:3
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que nous retombons alors inconsciemment sur l’espace.’48 Door te denken in termen van een 
tijdlijn, vallen we terug op ruimtelijke categorieën zonder dat we daarbij stilstaan. 

Een beleving van ‘zuivere duur’ geeft volgens Bergson een beter idee van wat tijd is. 
Zo’n beleving doet zich het duidelijkst voor wanneer mensen niet bewust bezig zijn 
zich een tijdsverloop voor te stellen, maar gewoon opgaan in de tijd: ‘La durée toute pure 
est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre, 
quand il s’abstient d’établir une séparation entre l’état présent et les états antérieurs.’49 Zo iets 
gebeurt bijvoorbeeld als men luistert naar muziek: stilstaan bij iedere noot afzonderlijk, 
of een bepaalde noot speciaal beschouwen, zou het geheel van het muziekstuk versto-
ren. Men moet het geheel in zijn stroom van verleden, via heden naar toekomst over 
zich heen laten komen en als één geheel beleven. De redenering doet sterk denken aan 
die van Augustinus bij het reciteren van het gedicht, zij het dat Bergson het aspect erva-
ring van zuivere duur meer benadrukt en minder aandacht schenkt aan de ‘intentio’. 
Hij lijkt te menen dat de zuivere duur ook geabstraheerd van onze beleving van steeds 
veranderende zaken bestaat, net als een volledig lege ruimte een denkbare categorie is. 
Zuivere duur zou daarmee geen subjectieve categorie zijn.

De grondlegger van de fenomenologie Husserl (1859-1938) beschouwde tijd als de 
‘basisvorm van alle ervaring’.50 Hij poogde de aard ervan te doorgronden door het toe-
passen van ‘fenomenologische reductie’, d.w.z. door, getrouw aan de beginselen van de 
fenomenologie, het ‘tussen haken zetten’ (Einklammerung) van de objectieve tijd die 
gehoorzaamt aan natuurwetten, en geheel uit te gaan van tijd zoals deze zich aan ons 
voordoet. In zijn Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins51 stelde 
Husserl dat tijd zich in eerste instantie manifesteert in het ‘nu’, dat geïnterpreteerd 
moet worden als een ‘verdikt’ nu dat ‘retentieve’ en ‘protentieve’ aspecten in zich heeft.52 
Ieder ‘nu’ wordt in de beleving van een persoon bepaald door datgene wat het uit het 
verledene vasthoudt en datgene wat het van het toekomstige verwacht: de retenties zijn 
als een ‘komeetstaart’ aan elk nu-moment verbonden.53 De relatie met het drievoudig 
heden van Augustinus is duidelijk54, maar Husserl voegt daaraan iets belangrijks toe. 
Terwijl de tijd voortschrijdt, aldus Husserl, wordt ieder moment retentief in het vol-
gende opgenomen; retentie en protentie bepalen onbewust onze dagelijkse ervaring, 
die zich afspeelt als een ‘stroom van belevenissen’ in één onomkeerbare richting. 
Retentie en protentie zijn niet hetzelfde als ‘herinnering’ en ‘verwachting’. Het gaat om 
een vanzelfsprekende tijdservaring die altijd aanwezig is bij alles wat zich aan ons voor-
doet. Deze ervaring zou kunnen worden vergeleken met de achtergrond en de horizon, 

48 Bergson (1888), p. 47.

49 Bergson (1888), p. 48.

50 Dostal (1993), p. 145.

51 Lezingen uit het jaar 1905, in 1928 door Heidegger gepubliceerd. Husserl (1928).

52 Husserl (1928), p. 30-32

53 Husserl (1928), p. 25.

54 Husserl vermeldt in de eerste zinnen van zijn Vorlesungen zijn schatplichtigheid aan Augustinus en voegt daaraan 
bescheiden toe: ‘Denn herrlich weit gebracht und erheblich weiter gebracht als dieser große und ernst ringende Denker 
hat es die wissenstolze Neuzeit in diesen Dingen nicht.’ Husserl (1928), p. 2. Husserl gebruikt – net als Bergson en 
Augustinus – het voorbeeld van het beleven van muziek / geluid om tijdsbeleving uit te leggen.
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tegen welke wij waarnemingen van elk ruimtelijk object plaatsen. We concentreren ons 
niet op de achtergrond en de horizon, maar we nemen ze wel waar.55

Evenals we ons bewust ruimten kunnen voorstellen die buiten de waarneembare 
horizon vallen, kunnen we ons ook bewust beelden vormen van een verleden en toe-
komst die niet tot het ‘verdikte’ nu behoren. Zo’n bewuste herinnering van een verleden 
dat niet tot de ‘nu-ervaring’ behoort, is een bewuste ‘reproductie’ van een nu-moment 
uit het verleden, inclusief de bij dat moment behorende retenties en protenties; dit 
noemt Husserl ‘secundaire herinnering’, tegenover de rententieve primaire herinne-
ring die met ieder nu-moment gegeven is.56 Bewust ontworpen beelden van de toe-
komst zijn ook geen protentie, maar secundaire toekomstverwachting. Secundaire her-
innering en secundaire toekomstverwachting komen en gaan, zijn soms nadrukkelijk 
aanwezig en soms niet, maar retentie en protentie zijn er altijd, ze behoren tot ieder 
‘nu’. Dat wil niet zeggen dat retentie en protentie alleen betrekking hebben op het zo-
juist gebeurde of de onmiddellijk te verwachten toekomst. Het gaat niet om dichtbij of 
veraf in de tijd, maar om de impliciete wijze waarop verleden en toekomst in het nu 
besloten zijn. 

Verder op de weg van Husserl ging diens leerling Heidegger (1889-1976). Het doel 
van zijn hoofdwerk ‘Sein und Zeit57’, gepubliceerd in 1927, was niet het creëren van een 
fenomenologie, maar een ontologie, een zijnsleer betreffende de tijd. Niettemin paste 
hij hierbij een fenomenologische redeneerwijze toe. Om tot de essentie van het ‘zijn’ te 
komen, ging hij uit van het ‘er zijn’ (Dasein), namelijk het er zijn van het menselijke 
bewustzijn, het enige dat zich om het zijn bekommert. In feite bedoelt Heidegger met 
Dasein ‘de mens’ of ‘een mens’. Voor de leesbaarheid worden in het vervolg die bewoor-
dingen gebruikt waar in het origineel Dasein staat. De mens is door en door tijdelijk, 
volgens Heidegger, hij is in de tijd en hij is zelfs een ‘sein-zum-Tode’ omdat de dood het 
zekere perspectief van elk mens is.58 Daardoor zijn ook alle menselijke gewaarwordin-
gen aan tijd gebonden. De mens is ‘innerzeitig’ en ‘geschichtlich’: hij bestaat in de tijd en 
temidden van door een historische ontwikkeling gegeven omstandigheden die niet 
door hem zelf gekozen en vormgegeven zijn – ze zijn er nu eenmaal.59 Het bestaan van 
een mens op een bepaald moment en onder bepaalde omstandigheden heeft geen van 
tevoren gegeven zin of betekenis, althans geen zin of betekenis die hem bekend zijn: de 
mens is zomaar ergens in de tijd temidden van omstandigheden terechtgekomen, wat 
Heidegger aanduidt met ‘Geworfenheit’.60 De mens moet zijn houding ten opzichte van 
wereld en geschiedenis bepalen. Dit kan op ‘eigenlijke’ en ‘oneigenlijke’ wijze gebeu-
ren. Het laatste is het geval wanneer de mens zich min of meer laat leven door zijn tijd 
en omstandigheden, zonder ten opzichte daarvan bewust positie te kiezen, en zo vervalt 

55 Husserl (1928), p. 36, 46. Carr (1986), p. 22-23.

56 Husserl (1928), p. 29-30.

57 Heidegger (1993).

58 Heidegger (1993), par. 45 (p. 234).

59 Heidegger (1993), par. 72 (p. 376).

60 Heidegger (1993), par. 29 (p. 135).
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in ‘alledaagsheid’.61 Maar de ‘eigenlijke’ mens wordt gekenmerkt door een bewuste om-
gang met de door traditie en geschiedenis gecreëerde omstandigheden. Volgens Carr 
een belangrijk onderscheid: ‘The difference is between the blind and unreflecting follower 
and the proud and conscious bearer of a tradition.’62

Door uit te gaan van het ‘er zijn’ hoopte Heidegger uiteindelijk de relatie tussen zijn 
en tijd te ontdekken, maar dat werk bleef onvoltooid. Het bleef bij de relatie tussen het 
‘er zijn’ en tijd die in de voltooide stukken van Sein und Zeit wordt uiteengezet. Die re-
latie wordt onder andere gekenmerkt door ‘Sorge’, dat is de wijze waarop de mens zich 
tot de wereld verhoudt en ermee omgaat. Deze is op drie manieren aan tijd gebonden: 
door het ‘zichzelf vooruit zijn’ (sich vorweg sein), het ‘reeds zijn in’ dat overeenkomt met 
Geworfenheit en het alledaagse ‘zijn bij’ de wereld en de mensen zoals die er nu eenmaal 
zijn.63 Deze drie houden verband met vooruitblikken op de toekomst, het zichzelf aan-
treffen in het heden zoals dat nu eenmaal geworden is en dat niet door eigen keuzen tot 
stand gekomen is, en het dagelijkse leven in het heden. Via een andere weg kwam 
Heidegger ook weer uit op iets als het ‘verdikte nu’ van zijn leermeester Husserl, ofwel 
op iets dat leek op het drievoudig heden van Augustinus.

Iets als het drievoudig heden treft men ook aan bij Oakeshott (1901-1990). In zijn On 
History beschrijft hij het voorbeeld van een voetganger op de rand van het trottoir die op 
het punt staat over te steken en van een ander die met een houten been loopt.64 In het 
eerste geval leidt men uit een waarneming een toekomstige gebeurtenis af, in het twee-
de iets dat in het verleden heeft plaatsgevonden: de toekomst is hier een begrijpen van 
het heden in termen van een verandering die het lijkt te suggereren, en het verleden is 
een begrijpen van het heden in termen van een verandering die het lijkt te hebben vast-
gelegd of behouden. Het doet denken aan de retentie en de protentie bij Husserl, hoe-
wel het hier gaat om de waarneming van de houding of toestand iemand anders waarin 
diens verleden of toekomst besloten zijn, niet in de persoonlijke beleving van tijdsver-
loop zoals die plaatsvindt bij het luisteren naar muziek of het reciteren van een gedicht. 
Oakeshott spreekt in dit verband van een ‘practical present-past’ en een ‘present-future of 
practical engagement’, die onderscheiden moeten worden van het historisch verleden.65 
Wat een historisch verleden volgens hem inhoudt, komt aan de orde in het gedeelte 
over historische tijd (2.3.).

Conclusie

Fenomenologische denkers gingen uit van de tijdsbeleving door mensen en zagen be-
wust af van pogingen om tijd als objectief natuurverschijnsel te definiëren. Toch is bij 
Bergson ook sprake van ‘zuivere duur’ als iets op zichzelf staands. Ricoeur wijst erop 

61 Heidegger (1993), par. 66 (p. 331-332).

62 Carr (1986), p. 94.

63 Heidegger (1993), par. 50 (p. 249/250): ‘Der Sorge ist sich-vorweg-schon-sein-in (der Welt) als Sein-bei (innerweltlich) 
begegnendem Seienden. Sie drückt die fundamentalen Charaktere des Seins des Daseins aus: Existenz (Sich-vorweg), 
Faktizität (Schon-sein-in), Verfallen (Sein-bei).’

64 Oakeshott (1983), p. 8.

65 Oakeshott (1983), p. 19.
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dat de fenomenoloog gedwongen is toe te geven dat er een relatie bestaat tussen de 
‘bewustzijnsstroom’ die hij bestudeert en het ‘objectieve verloop van tijd’, evenals tus-
sen het ‘een na het ander’ in de immanente tijd en het opeenvolgen van zaken in de 
objectieve tijd.66 De fenomenologische tijd kan alleen worden gearticuleerd door daarbij 
gebruik te maken van eenheden uit de objectieve tijd. Anderzijds kan de newtoniaanse 
‘objectieve’ tijd alleen via de activiteit van een subject worden ervaren. In hun uitgangs-
punten sluiten fenomenologie en kritische (kantiaanse) filosofie elkaar uit, maar ze 
ontlenen toch ook denkbeelden aan elkaar.67 Aan het eind van het gedeelte over objec-
tieve tijd (2.1) moest worden geconcludeerd dat deze op zichzelf misschien niet bestaat. 
Zo moet hier worden vastgesteld dat een volledig ‘gereduceerde’ fenomenologische op-
vatting van subjectieve tijd waarschijnlijk evenmin tot de mogelijkheden behoort. In 
denken over tijd lijken objectiverende en subjectiverende perspectieven tot elkaar ver-
oordeeld te zijn. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de gewaarwording van ouder wor-
dende mensen dat de tijd sneller lijkt te gaan naarmate hun leeftijd vordert: het tempo 
waarin ze nieuwe indrukken opdoen en waarin veranderingen in hun leven optreden 
wordt lager, terwijl de subjectieve tijdservaring ‘gewend’ is tijdsduur daaraan af te me-
ten; het lijkt dientengevolge of de objectieve tijd sneller voorbij gaat.68

Een voor het bedrijven van geschiedenis (en geschiedenisonderwijs) relevant onder-
scheid is het verschil dat Husserl opmerkte tussen retentie en secundaire herinnering. 
Dat wijst op een belangrijk verschil tussen tijdservaring zonder meer en historische 
tijdservaring, die immers altijd berust op – in termen van Husserl - secundaire herin-
nering. Het onderscheid dat Oakeshott maakte tussen het historisch verleden en de 
practical present-past suggereert iets soortgelijks. Blijkbaar heeft de ervaring van een 
historische tijd een aparte plaats onder de manieren waarop mensen tijd beleven.69 
Historische tijdservaring is niet als vanzelf in ieder ‘nu-moment’ inbegrepen, zoals met 
tijdservaring in het algemeen wél het geval lijkt te zijn. Bij een historische tijdservaring 
gaat het om iets waarvoor bewust wordt gekozen en dat dus ook achterwege kan blijven. 
In onderwijstermen uitgedrukt: een historische tijdservaring moet worden aangeleerd. 
Het specifieke karakter van de historische tijdservaring wordt in het volgende gedeelte 
nader uitgewerkt.

2.3 Historische tijd

Historische tijd is de tijdservaring zoals die naar voren komt in het werk van historici. 
De tijdsdimensie is essentieel voor geschiedenis, maar dat wil niet zeggen dat alleen 
geschiedenis zich met tijd bezig houdt. Ook andere vakken hebben ermee te maken. 
Het moet dus de manier van omgang met de tijd zijn die historische tijd van andere 

66 Ricoeur (1988), p. 24.

67 Ricoeur (1988), p. 57.

68 Roeckelein (2008), p. 30. Draaisma (2006), p. 244-245.

69 In dat verband is het merkwaardig dat de antropoloog Hall de historische tijd niet als categorie in zijn stelsel 
opneemt.
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tijdservaringen onderscheidt. Wetenschappen als geologie, astronomie en (evolutie-)
biologie bestuderen ontwikkelingen die in de natuur hebben plaatsgevonden over zeer 
lange tijdsduren. Bij geschiedenis gaat het echter om menselijke cultuur en dus om 
bewuste vormgeving, zowel van de ontwikkelingen en verschijnselen die worden be-
schreven als van de beschrijving zelf, en dus ook om bewuste vormgeving van de tijds-
beleving. Het gaat om tijdsverloop op de schaal van de menselijke cultuur, niet op de 
schaal van de ontwikkeling van het heelal, de aardkorst of die van het leven op aarde. 
Subject zowel als object bevinden zich in een culturele omgeving.

 Dat laatste geldt ook voor sociale wetenschappen als sociologie, antropologie en 
politicologie. Traditioneel wordt geschiedenis onderscheiden van deze wetenschappen 
doordat het bij haar als ‘idiografische’ wetenschap zou gaan om het bijzondere van ie-
der geval, terwijl sociale wetenschappen als ‘nomothetische’ wetenschappen uit zouden 
zijn op het opsporen van algemene wetmatigheden70, maar de afbakening van grenzen 
stuit hier op grote problemen.71 Algemene wetten over de menselijke samenleving die 
het bijzondere van ieder geval en iedere tijd overstijgen, blijken bijzonder moeilijk te 
vinden, terwijl de gerichtheid op de bijzonderheden van ieder individueel geval of ie-
dere verschillende periode nooit kan bestaan zonder dat algemene categorieën een rol 
spelen in de beeldvorming. Toch is de belangstelling voor het unieke bij de historicus 
onmiskenbaar en wordt de afwezigheid van de neiging om algemene wetmatigheden 
op te sporen algemeen als kenmerkend voor geschiedenis gezien.72 Dat heeft gevolgen 
voor de wijze waarop de historicus met tijd omgaat: niet de logische en continue lijn van 
de ontwikkeling trekt zijn aandacht, maar het grillige, telkens weer andere en onvoor-
spelbare. Voor zover verandering en beweging kenmerkend zijn voor de tijdsbeleving 
(zie 2.1.), kan men dus zeggen dat de historicus zich nadrukkelijker richt op temporali-
teit dan de sociale wetenschapper. Jonker spreekt van de ‘leerstukken van temporaliteit en 
contingentie’ waardoor de historicus zich noodzakelijkerwijs moet beperken tot wijsheid 
achteraf, en niet, zoals de sociale wetenschapper, kan overgaan tot het geven van recep-
ten voor een (toekomstige) oplossing van maatschappelijke kwalen.73 Historisch inzicht 
leidt juist tot het zien van de betrekkelijkheid van de waarde van dergelijke recepten.

Dat historische tijd karaktertrekken combineert van de beide in de voorgaande ge-
deelten (2.1 en 2.2.) besproken soorten tijdservaringen, ligt voor de hand. De objective-
rende tijdservaring tendeert naar meting, de subjectiverende naar beleving; beide spe-
len bij geschiedenis een rol. Aan de ene kant gaat het om beelden van een tijdsverloop 
zoals die door mensen worden geschetst, bijvoorbeeld door het onderscheiden van ‘pe-
rioden’ met eigen karakteristieken. Aan de andere kant is historische tijd gebonden aan 
min of meer objectieve chronologische wetmatigheden. Op het eenvoudigste niveau 
kan dat als volgt worden toegelicht. Volgens de periodiserende historische benadering 
van het verleden heeft er een tijdvak Middeleeuwen bestaan dat op een zeker moment 

70 Het onderscheid tussen idiografische en nomothetische wetenschappen is afkomstig van Wilhelm Windelband 
(1848-1915).  Ankersmit (1984) p. 204. Van der Dussen (1988), p. 85.

71 Lorenz (1987), p. 206-209.

72 Evans (1997), p. 53-62.

73 Jonker (2001a), p. 139.
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eindigde en overging in dat van een Nieuwe Tijd. Maar de objectiverende chronologie 
suggereert dat zo’n onderscheid kunstmatig is: er verliepen slechts jaren zoals altijd. In 
de geleefde tijd van de mensen bestonden de perioden niet, die alleen vanuit een ach-
terafperspectief in beelden van het verleden terecht zijn gekomen.

 Een historicus moet tijdsbeelden ontwerpen, inclusief typeringen van perioden zo-
als die van de ‘Middeleeuwen’, want het opsommen van gebeurtenissen als in een kro-
niek of jaartallenlijst maakt geen geschiedenis. Maar de opeenvolging van gebeurtenis-
sen en verschijnselen volgens de objectieve chronologie is een buitenmaat die hij niet 
kan negeren. In de historische tijd zijn het objectiverende en het subjectiverende dus 
nadrukkelijk tot elkaar veroordeeld. In het hierna volgende wordt beschreven hoe dit 
zich vertaalt in een aantal karakteristieken van de historische tijd.

Het ontstaan van het westerse historisch besef

De manier waarop wij ons een historische tijd voorstellen, hangt samen met ontwik-
kelingen in de westerse cultuur in de laatste drie eeuwen. In een artikel gepubliceerd in 
1962, dat door Blaas als ‘fundamenteel’ is gekenschetst, zette Pocock (*1924) de voor-
waarden uiteen waaronder historisch besef kan ontstaan.74 Naast het voorhanden zijn 
van historisch bewijsmateriaal en het kunnen beschikken over begrippen waarin het 
verleden als verleden kan worden omschreven, is volgens Pocock een belangrijke voor-
waarde voor historisch besef dat de relatie tussen heden en verleden als problematisch 
wordt ervaren en dat er een besef is van discontinuïteit: ‘The mere affirmation of conti-
nuity can produce only traditionalism: historical explanation can arise only where there is 
some awareness of discontinuity.’75 Waar verleden en heden worden gezien als één samen-
hangend geheel, is bewuste bestudering van het verleden overbodig, omdat men daarin 
alleen maar ‘meer van hetzelfde’ tegenkomt. In het verleden worden dan dezelfde tra-
dities waargenomen die ook in het heden nog steeds bestaan. Alleen een ervaring van 
een breuk brengt mensen tot de gedachte dat het vroeger allemaal heel ‘anders’ was. 
Zo’n bewustzijn heeft zich in de westerse cultuur ontwikkeld in samenhang met weten-
schappelijke, technische, industriële en politieke ontwikkelingen vanaf de tweede helft 
van de achttiende eeuw.76 De industriële en democratische revoluties veranderden de 
aanblik van de wereld zó ingrijpend en in zo’n hoog tempo, dat de band tussen verleden 
en heden werd verbroken.

Tot dan toe kon het verleden worden opgevat als niet wezenlijk anders dan het he-
den, waardoor het een reservoir aan voorbeelden was waaraan de mens zich in het he-
den kon spiegelen: historia magistra vitae.77 Tussen verleden en heden werd zoveel con-
tinuïteit ervaren, dat het verleden gemakkelijk model kon staan voor wat in het heden 
de juiste gedragslijn was. Aan dat gevoel kwam een eind door de stormachtige ontwik-
kelingen van de wetenschappelijke revolutie, de democratische revolutie en de industri-

74 Pocock (1962). Blaas (1988) p. 4.

75 Pocock (1962), p. 237.

76 Carr (1986), p. 179-181.

77 Koselleck (2004), p. 28-31.
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ele revolutie. De ‘Querelle des Anciens et des Modernes’ - een eind zeventiende eeuw aan 
de Académie Française gevoerde polemiek over de vraag of de Oudheid het perfecte 
model voor alle tijden was geweest of dat de Oudheid door de Moderne tijd kon worden 
overtroffen - vormde de opmaat voor een nieuw tijdsbewustzijn.78 Met de constatering 
dat de Moderne tijd het wel degelijk beter kon doen, werd de Oudheid niet meer dan 
een historische periode uit het verleden. Vanaf toen kon de idee postvatten van ontwik-
keling en vooruitgang en dus van ‘andere tijden’ die zo essentieel anders waren dan het 
heden, dat een vergelijking niet langer zinvol en leerzaam was met het oog op de dage-
lijkse praktijk van het heden. Om deze reden wordt het ontstaan van het moderne his-
torische besef door sommigen reeds in de zestiende eeuw gesitueerd, omdat bewegin-
gen als Renaissance en Reformatie ook een grote breukervaring zouden hebben 
veroorzaakt. Plaatsing in de tweede helft van de achttiende eeuw lijkt echter plausibeler, 
alleen al omdat mede als gevolg van de breukervaring die toen plaatsgreep in de negen-
tiende eeuw een moderne historische wetenschap tot stand kwam, wat eerder niet het 
geval was.79

De enorme ‘versnelling’ van de historische ontwikkeling door de democratische en 
industriële revoluties maakte dat de wereld van het verleden op afstand werd geplaatst.80 
‘The past evidently was a foreign country. Its contrasts might amuse, shock, or even instruct 
the present but could no longer sustain faith in its exemplary role.’81 Gadamer (1900-2002) 
noemt deze omwenteling ‘met grote waarschijnlijkheid de belangrijkste revolutie die 
wij hebben ondergaan sinds het begin van de moderne periode.’82 De Certeau (1925-
1986) constateert dat moderne geschiedschrijving mogelijk werd door het maken van 
onderscheid tussen verleden en heden, waardoor dat verleden als object van studie te-
genover de onderzoeker kon worden geplaatst, net zoals kennis van het menselijk li-
chaam pas mogelijk werd door een mens te gaan beschouwen als een ‘dood lijk’ dat je 
kon open snijden om te zien hoe het in elkaar zat.83 De groeiende spanning tussen wat 
Koselleck (1923-2006) noemt de ‘ervaringsruimte’ en de ‘verwachtingshorizon’ bepaal-
de het moderne historische besef: in de traditionele wereld van boeren en ambachtslie-
den leerde de ervaring dat er weinig of niets zou veranderen, maar de moderne wereld 
liet zien dat dat verwachtingspatroon ingrijpend moest worden bijgesteld.84 Verleden en 
heden waren op beslissende wijze uiteengegroeid: andere tijden waren voortaan essen-
tieel anders.

Ankersmit typeert de breuk met het verleden die in de westerse wereld is opgetre-
den als een ‘traumatische ervaring’.85 De westerse mens was gedwongen een nieuwe 
wereld te betreden, maar was zich tegelijkertijd bewust van een wereld die niet meer de 

78 Lowenthal (1985), p. 95. Blaas (1988), p. 10-11.

79 Lowenthal (1985), p. 87, p. 96-97.

80 Koselleck (2004), p. 31-42. 

81 Lowenthal (1985), p. 102.

82 Gadamer (1987), p. 89.

83 De Certeau (1988), p. 2-3.

84 Koselleck (2004), p. 264-268.

85 Ankersmit (2007), p. 357, 387.
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zijne was. Dat bewustzijn werd deel van zijn nieuwe identiteit: hij wist dat hij moest 
worden wat hij niet langer was.86 Terugkeer naar het oude was onmogelijk, maar het 
verlangen naar de oude wereld vertaalde zich nu in de zucht naar kennis ervan: ‘Was 
einst Jubel und Jammer war, muss nun Erkenntnis werden’.87 Het inzicht in andere tijden 
dat uit de objectieve bestudering ervan volgde, leidde ertoe dat iedere tijd op zichzelf 
werd beschouwd, en niet als alleen maar voorgeschiedenis van erop volgende perioden 
of van het heden: ‘Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott, und der Wert beruht gar nicht auf 
dem, was aus ihr hervorgeht, sondern in ihrer Existenz selbst, in ihrem eigenen Selbst.’88 Dit 
werd het motto van het negentiende-eeuwse historisme. Iedere tijd moest vanuit zich-
zelf bestudeerd, begrepen en beoordeeld worden. Zo maakte geschiedenis het gevoel 
van afstand tot het verleden eerder groter dan kleiner.

Met de eis dat iedere periode vanuit zichzelf begrepen moest worden, werd overi-
gens ook een paradox in het leven geroepen. Op basis waarvan zou een historicus ge-
dachten en gewaarwordingen uit een andere tijd echt goed kunnen begrijpen, als die 
werkelijk essentieel anders waren dan gedachten en gewaarwordingen uit het heden? 
Duitse ‘hermeneutici’ als Droysen (1808-1884) en Dilthey (1833-1911) meenden dat dat 
mogelijk was omdat de ene mens in staat moest zijn de andere aan te voelen of na te 
voelen (‘verstehen’).89 Als dat zo zou zijn, zou dat betekenen dat er toch iets algemeen-
menselijks zou bestaan dat boven de verschillende tijden uitsteeg, wat nu juist door de 
historisten werd ontkend – althans: het was niet dat gemeenschappelijke dat hun aan-
dacht trok, maar juist het verschillende.90 Hoe kon dat essentieel andere van vroegere 
tijden door mensen uit latere tijden worden gekend en vertolkt, zonder dat de persoon 
van de vertolker er iets toe deed? Het is duidelijk dat de persoon van de historicus die 
een beeld van het verleden ontwerpt vroeger of later in de theorievorming over ge-
schiedschrijving zou moeten worden betrokken.

Het ontstaan van historisch denken betekende voor de westerse mens dat voortaan 
een reeks essentieel van elkaar verschillende ‘tijden’ moest worden onderscheiden, ie-
dere tijd met eigen kenmerken: periodisering. Wat in een bepaalde tijd thuishoorde, 
mocht niet worden verward met een andere tijd. Gevoel voor anachronisme is dan ook 
kenmerkend voor modern historisch besef.91 Daarmee hangt het besef samen van on-
voorspelbaarheid en grilligheid in de historische ontwikkeling: elke tijd staat immers 
op zichzelf en is niet slechts voorgeschiedenis van de erop volgende tijden. Elke tijd 
heeft mogelijkheden in zich die later niet gerealiseerd blijken te worden en mogelijkhe-
den die wél gerealiseerd worden. Een directe lijn van verleden naar heden kon dus niet 
zomaar worden getrokken, want dat zou leiden tot een tekort aan belangstelling voor 
niet-gerealiseerde mogelijkheden en een overwaardering van de wel-gerealiseerde, 

86 Ankersmit (2007), p. 350, 367, 375, 387, 406.

87 Jacob Burckhardt (1818-1897), Weltgeschichtliche Betrachtungen. Geciteerd door Ankersmit (2007), p. 361.

88 Leopold von Ranke (1795-1886) in diens Vorträge vor König Max von Bayern (1856). Geciteerd door Picard (1927), p. 
237.

89 Ankersmit (1984), p. 137. ‘Hermeneutiek’ kan worden gedefinieerd als de leer van het ‘verstehen’ en vertolken.

90 Ankersmit (1984), p. 152. Van der Dussen (1988), p. 85.

91 Blaas (1988), p. ix.
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waardoor geen recht meer werd gedaan aan de tijd zelf. Er ontstond aandacht voor het 
onvoorspelbare en toevallige (contingentie) in de historische ontwikkeling. 

Uit het moderne historische besef zoals dat zich in de laatste drie eeuwen heeft ontwik-
keld kunnen drie sleutelcategorieën worden afgeleid van een historisch tijdsbewust-
zijn: 
- periodisering,
- anachronisme, en
- contingentie.

Verderop in dit hoofdstuk zullen deze drie concepten nader worden toegelicht en uitge-
werkt.

Ensceneringen van de tijd

De ‘paradox van de hermeneutiek’ maakte al duidelijk dat de persoon van de historicus 
en de wijze waarop die zijn beelden van het verleden vormt, niet buiten beschouwing 
kunnen blijven, hoe zeer de geschiedschrijving er ook op uit is ‘recht te doen’ aan het 
verleden. Sinds de verschijning in 1973 van Metahistory van White (*1928) heeft de vorm 
waarin de historicus zijn beeld van het verleden giet, grote aandacht gekregen in de fi-
losofie van de geschiedenis.92 Daarbij werd een nogal radicale stap gezet ten opzichte 
van het historisme. White liet het idee varen dat het moest gaan om ‘de gebeurtenissen 
zelf’ en ging ervan uit dat geschiedenis alleen als tekst bestaat, als ‘verbal structure in the 
form of narrative prose’, bedoeld als een model of icoon dat structuren en processen in 
het verleden representeert en op die manier verklaart.93 Van de ‘unprocessed historical 
record’ in de vorm van een kroniek maakt de historicus eerst verhalen door gebeurtenis-
sen te zien als begin, midden of eind van een bepaalde ontwikkeling. Vervolgens ‘ensce-
neert’ de historicus deze verhalen zodanig dat ze een bepaalde betekenis krijgen. Er is 
dus geen sprake van dat de historicus verhalen in het verleden ‘ontdekt’ of ‘blootlegt’; 
hij maakt verhalen en ensceneringen via de literaire vorm die hij kiest voor zijn histo-
risch narratief.94 De relatie tussen het objectieve verloop van de tijd – zoals weerspiegeld 
in de kroniek – en de subjectieve vorm waarin de historicus zijn beeld van de tijd op-
stelt, werd door White dus zó weergegeven dat de enscenering door de historicus, het 
subjectieve element, daarin een hoofdrol speelt: het ‘narratief’ van de historicus geeft 
vorm aan de historische tijd. Buiten dat narratief om bestaat geen historische tijd. De 
‘objectieve’ chronologie van de gebeurtenissen is van ondergeschikt belang (en bestaat 
buiten de tekst waarin ze wordt weergegeven trouwens ook niet). ‘Histories gain part of 
their explanatory effect by their success in making stories out of mere chronicles.’95

92 Ankersmit (2007), p. 12, 16.

93 White (1973), p. 2.

94 White (1973), p. 5-7.

95  White (1985), p. 83.
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Het werk van White betekende volgens sommigen een keerpunt in de geschiedfilo-
sofie.96 Voor wat betreft het historische tijdsbewustzijn leek de ‘werkelijk geleefde tijd’ 
er steeds minder toe te doen. Zo stelt Ankersmit in het voetspoor van Mink (1921-1983) 
dat de historicus de werkelijk geleefde tijd teniet moet doen en voegt daaraan toe dat 
algemeen erkende meesterwerken van de twintigste-eeuwse historiografie zeer weinig 
jaartallen bevatten. Hij citeert met instemming Minks these dat ‘time is not the essence of 
narratives’.97 In de mate waarin de historicus zijn toevlucht moet nemen tot chronologi-
sche opsommingen, is zijn werk minder geslaagd. Sommige ‘narrativistische’ filosofen 
gaan zover dat zij de objectieve tijd als van geen belang voor de historicus beschouwen: 
alles gaat om de compositie van de geschiedschrijver die de objectieve tijd overstijgt.98 

Ricoeur meent dat het narratief van een historicus een brug slaat tussen objectiver-
ende en subjectiverende benaderingen van de tijd: ‘Time becomes human to the extent 
that it is articulated through a narrative mode, and narrative attains its full meaning when it 
becomes a condition of temporal existence.’99 Hij wijst hierbij op de analyse die Aristoteles 
in zijn Poetica geeft van de enscenering of plot (muthos) die kenmerkend is voor een 
narratief. De Poetica is weliswaar een analyse van de Griekse tragedie, maar Ricoeur 
meent dat deze opgaat voor iedere vorm van narratief, ook het historische. In een trage-
die, aldus Aristoteles, worden handelingen nagebootst, maar het gaat daarbij niet om 
nabootsing zonder meer van de werkelijkheid. De handelingen worden in een bepaald 
verband aan de toeschouwer voorgeschoteld. Dit is de ‘muthos’: de ‘compositie van de 
handelingen’ (hè toon pragmatoon sustasis) die Aristoteles als het belangrijkste element 
van de tragedie beschouwt.100 Een tragedie kan niet zomaar ergens beginnen, maar 
moet een overdacht begin, midden en eind hebben. De slechtste plots zijn die, welke 
slechts ‘episodisch’ zijn, dat wil zeggen dat de opeenvolging van de gebeurtenissen 
geen logica, waarschijnlijkheid (eikos) of noodzakelijkheid (anankè) vertoont.101 (Het 
woord ‘episodisch’ moet hier naar zijn oorspronkelijke Griekse betekenis worden opge-
vat: iets dat er zomaar bijkomt en geen deel uitmaakt van een logisch geheel.)

De historicus, zegt Ricoeur, heeft te maken met een geprefigureerde tijd, d.w.z. het 
tijdsverloop zoals dat zich in werkelijkheid heeft voltrokken, maar hij kan deze in zijn 
werk niet zonder meer nabootsen. Hij zet hem daarom om in een geconfigureerde tijd, 
dat is de tijd zoals die door de historicus in zijn werk wordt gecomponeerd. Het resul-
taat is een gerefigureerde tijd: de tijdservaring zoals die bij de lezer van een historisch 
werk ontstaat.102 Het ingrijpen van de historicus en zijn lezer in de geprefigureerde tijd 
is een noodzakelijkheid. Een historisch narratief kan immers nooit ‘de gehele tijd’ om-
vatten, en ook niet ‘zomaar een tijd’. Het moet een begin, een midden en een eind heb-
ben, een juiste omvang, en een bepaald thema. Het kan niet zomaar de gebeurtenissen 

96 Vann (1998), p. 143.

97 Ankersmit (1989), p. 22-23. Verwijzing naar L.O. Mink, Historical Understanding (1987), p. 30.

98 Jenkins (1991), p. 15, 23.

99 Ricoeur (1984), p. 52.

100 Aristoteles, Poetica 1450a: 15.

101 Aristoteles, Poetica 1451b: 35.

102 Ricoeur (1984), p. 54.
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zoals ze zich hebben voorgedaan chronologisch volgen, want dat zou een weinig begrij-
pelijk geheel opleveren, een geheel dat lijkt op een werk met een ‘episodische’ plot vol-
gens Aristoteles. Zo’n geschiedenis zou de aanblik krijgen van een middeleeuwse kro-
niek, waarin jaartallen de compositie regeren. 

Tegenover de opvatting van de narrativisten die het belang van het objectieve tijds-
verloop voor het geschiedbeeld sterk relativeert, heeft Carr de gedachte naar voren ge-
bracht dat gebeurtenissen helemaal niet naar believen als begin, midden of eind van 
iets kunnen worden opgevat, omdat structuren met begin, midden en eind wel degelijk 
in de werkelijk geleefde tijd aanwezig zijn. De geleefde tijd kan soms weliswaar het 
karakter hebben van een ‘temporele chaos’ als hij uit niet meer lijkt te bestaan dan al-
leen maar ‘het een na het ander’, maar in het ‘in de tijd zijn’ kan ook een narratieve 
structuur aanwezig zijn: ‘The narrative grasp of the story-teller is not a leap beyond time but 
a way of being in time.’ 103 Geleefde tijd vertoont volgens Carr narratieve aspecten. Zo is 
de inauguratie van een president voor de wijze waarop de president zelf en velen met 
hem die beleven duidelijk een ‘begin’, namelijk van een presidentschap. Ons hele be-
staan is slechts mogelijk omdat wij ons voortdurend bewust zijn van onze bedoelingen 
die samenhangen met ons beeld van verleden en toekomst; daardoor heeft ook de wer-
kelijk geleefde tijd een narratieve structuur. In dezelfde trant redeneert Carter in een 
artikel waarin hij de aankoop van land - waarop later de stad Melbourne zou verrijzen 
– van Australische aborigines als voorbeeld gebruikt. Die aankoop maakte op het mo-
ment waarop deze plaatsvond reeds deel uit van een verhaal. ‘Planning something or as-
sessing what you have or haven’t done involves projecting the chronology of actual or possible 
action into the meta-chronology of preview or review, turning the articulation of time on itself. 
To this extent, anticipation and memory, even protention and retention, are narrative in form 
even though their objects are ordered chronologies rather than meta-chronologies in their own 
right.’104 (Met een meta-chronologie bedoelt Carter de vormgegeven tijd, die Ricoeur 
aanduidt als ‘geconfigureerd’). Volgens Carter ligt de werkelijkheid wel degelijk klaar 
om als verhaal gelezen te worden. Er zijn alleen heel veel verhalen om uit te kiezen en 
al die verhalen overlappen elkaar als een onontwarbare knoop.

Bij zowel Carr, Ricoeur als Carter doen de objectieve tijd en de werkelijk geleefde tijd 
ertoe in een historisch narratief. Dat standpunt lijkt plausibel, omdat het negeren van 
de objectieve tijd zou kunnen neerkomen op een ‘anything goes’, wat duidelijk in strijd 
is met de mores van de geschiedwetenschap. De paradoxale conclusie waarop dit alles 
neerkomt is dat enerzijds ervaring van een historische tijd pas goed mogelijk wordt 
door de ensceneringen die de historicus aanbrengt (de werkelijk geleefde tijd is immers 
voorgoed verdwenen en kan als zodanig niet meer ervaren worden), maar dat ander-
zijds het ‘configurerende werk’ van de historicus niet buiten de ‘geprefigureerde tijd’ 
om kan plaatsvinden.

103 Carr (1986), p. 89.

104 Carter (2003), p. 15.
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Geïnspireerd door een essay van White over het historisch narratief als literair vormge-
geven product105 heeft de socioloog Zerubavel (*1948) zich gezet aan een inventarisatie 
van soorten ensceneringen van tijd, niet zozeer in narratieven van professionele histo-
rici, als wel in de collectieve herinnering van samenlevingen.106 Niettemin spelen de 
soorten plotlines die hij onderscheidt ook in het werk van historici een rol en komen ze 
ook gedeeltelijk uit het werk van historici voort. Als eerste voert Zerubavel de ‘vooruit-
gang’ en diens tegenhanger ‘verval’ op. De vooruitgangsenscenering gaat uit van het 
beginsel ‘later is beter’, terwijl die van verval vaak gepaard gaat met gevoelens van nos-
talgie en dromen over een goede oude tijd. Combinatie van het vooruitgangs- en verval-
perspectief levert een samengestelde plot op die bestaat uit een zigzaglijn van vooruit-
gang en verval, waarin telkens belangrijke ‘keerpunten’ worden onderscheiden. 

Lineaire ensceneringen kunnen worden geplaatst tegenover cyclische. In een line-
aire ontwikkelingslijn staat telkens elk volgend stadium op de schouders van zijn voor-
ganger. Zerubavel merkt hierbij op dat lineaire beschrijvingen de neiging hebben teleo-
logisch en deterministisch te worden, waarbij hij als kritische kanttekening plaatst dat 
de ‘werkelijke’ historische ontwikkeling contingent is. Een cyclische enscenering gaat 
uit van een zich steeds herhalende geschiedenis. Hoewel deze enscenering van de tijd 
in onze cultuur wat op de achtergrond is geraakt, zijn er toch veel zich herhalende pa-
tronen (bijv. de steeds terugkerende vier jaar durende ambtstermijnen van Amerikaanse 
presidenten) en zijn veel mensen ook geneigd om bij ontwikkelingen die op elkaar lij-
ken naar analogieën te zoeken: geschiedenis die ‘rijmt’. 

De laatste twee soorten ensceneringen van Zerubavel hebben te maken met de in-
tensiteit van het beeld van het verleden: sommige perioden worden als ‘vol’ en andere 
als relatief ‘leeg’ ervaren. Zo zouden de vijf jaren van de Duitse bezetting in de 
Nederlandse collectieve herinnering een voorbeeld zijn van een relatief ‘volle’ periode 
die veel aandacht trekt en ook veel herdachte feiten oplevert. In samenhang hiermee 
worden ‘geleidelijke’ en ‘schoksgewijze’ ontwikkelingen onderscheiden. Deze beelden 
corresponderen niet met het werkelijke tijdsverloop, aldus Zerubavel, want daarin is 
iedere periode even ‘vol’.

In een kritische bespreking van het werk van Zerubavel verwijt de antropoloog 
Fabian hem dat hij ten onrechte steeds de ‘werkelijke’ tijd stelt tegenover de sociale 
‘verdichtsels’ (figments) die samenlevingen daarvan maken.107 De ‘werkelijke tijd’ kan 
helemaal geen object van studie zijn, aldus Fabian, omdat deze immers voortdurend 
vervliegt en omdat de onderzoeker zelf zich binnen deze tijd bevindt. Er is dus geen 
basis om, zoals Zerubavel doet, zich te manoeuvreren in een positie van iemand die kan 
beoordelen wat de sociale herinnering ‘goed’ of ‘fout’ doet. 

Deze kritiek raakt aan het kernpunt van de discussie over de relatie tussen het his-
torisch narratief en de objectieve tijd. Is er alleen maar sprake van enscenering en lite-
raire vormgeving, zoals narrativistische filosofen beweren? Historici hebben moeite 
met dergelijke constateringen, zoals blijkt uit het werk van Carr en Carter. Zij werpen, 

105 White (1985).

106 Zerubavel (2003), p. 11-36.

107 Fabian (2005).
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zegt Ricoeur, vaak een ‘wantrouwige blik’ op de ‘subjectieve tijd van de filosofen.’108 
Volgens Jonker is tijd ‘meer dan een culturele constructie, ze kent extratekstuele aspecten. Als 
geschiedbeoefening al een harde paradigmatische kern heeft, dan is dat de chronologie.’ 109 Met 
het noemen van een ‘harde paradigmatische kern’ refereert hij aan de wetenschappe-
lijkheid van geschiedenis. Maar de sleutelrol van het narratief in het vormgeven aan 
historische tijd impliceert volgens Ricoeur geen opoffering van de wetenschappelijke 
ambities van geschiedschrijving aan subjectivisme: ‘My thesis rests on the assertion of an 
indirect connection of derivation, by which historical knowledge proceeds from our narrative 
understanding without losing anything of its scientific ambition.’110 Bij het configureren van 
tijd speelt datgene wat Jonker de ‘harde paradigmatische kern’ van de geschiedbeoefe-
ning noemt wel een rol. Het gaat er nu om vast te stellen op welke manier dat gebeurt, 
om zo te komen tot wat men zou kunnen beschouwen als de kenmerken van een histo-
rische enscenering van de tijd.

Ricoeur onderscheidt drie ‘reflectieve instrumenten’ die door de historicus worden 
aangewend om een brug te slaan tussen ‘geleefde tijd’ en ‘objectieve tijd’, resulterend in 
‘historische tijd’: de kalender, de opeenvolgende generaties, en sporen en documen-
ten.111 Van elk van deze drie kan worden gezegd dat ze ‘objectieve’ en ‘subjectieve’ kan-
ten hebben: objectief in die zin dat ze als ‘gegeven’ bestaan, en subjectief doordat ze een 
bepaalde rol spelen in de beeldvorming over tijd. Zo kan van de kalender worden ge-
zegd dat deze min of meer objectief bestaat als er geen gebeurtenissen aan worden ge-
koppeld, zoals een lege agenda die men aanschaft aan het begin van een nieuw jaar. 
Subjectief wordt de kalender als hij met gebeurtenissen gevuld wordt. Het samenleven 
van mensen van verschillende generaties naast elkaar is een objectief gegeven in het 
menselijk bestaan, maar dat krijgt subjectieve kanten als daaraan een verhaal wordt 
gekoppeld over ‘vroeger’ en ‘nu’. Zo ook met het bestaan van overblijfselen uit het ver-
leden in de vorm van sporen en documenten: dat ze er zijn is een objectief gegeven, 
maar zodra ze gebruikt worden voor historische beeldvorming krijgen ze een subjec-
tieve lading.

 Uit de theorievorming over enscenering van de historische tijd als bemiddelend 
tussen objectieve tijd en subjectieve beeldvorming kunnen drie sleutelcategorieën wor-
den afgeleid van een historisch tijdsbewustzijn: 
- chronologie (de kalender),
- generaties, en
- overblijfselen. 

Uit twee hoofdmomenten uit de ontwikkeling van het historisch tijdsbewustzijn, name-
lijk het besef van een breuk in de tweede helft van de achttiende eeuw, en de aandacht 
voor de rol van het historisch narratief in de tweede helft van de twintigste eeuw, kon-
den zes centrale concepten van een historisch tijdsbewustzijn worden afgeleid. Het zijn 

108 Ricoeur (1984), p. 227.

109 Jonker (2001b), p. 174.

110 Ricoeur (1984), p. 92.

111 Ricoeur (1988), p. 104.
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zes concepten die van belang kunnen zijn voor het geschiedenisonderwijs. In figuur 2-1 
worden de zes sleutelconcepten weergegeven. In het hierna volgende worden ze nader 
toegelicht in deze volgorde: chronologie, periodisering, generaties, overblijfselen, ana-
chronisme en contingentie. Deze volgorde is gekozen omdat tussen chronologie en 
periodisering samenhang bestaat, tussen generaties en overblijfselen, en tussen ana-
chronisme en contingentie. Na de toelichting op de afzonderlijke concepten zal op deze 
samenhangen worden ingegaan.

Figuur 2.1 Historisch tijdsbewustzijn in sleutelconcepten

Zes concepten van historisch tijdsbewustzijn

Chronologie. De kalender is een hulpmiddel dat bemiddelt tussen de subjectieve ge-
leefde tijd en de objectieve natuurlijke tijd. De linguïst Benveniste (1902-1976) besteedt 
in zijn beschrijving van de taalmiddelen die mensen aanwenden om tijd tot uitdruk-
king te brengen aandacht aan de kalender als een middel om de geleefde tijd (temps 
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chronique) te objectiveren.112 Kalenders doen dat door een ‘nulpunt’ te kiezen van waaraf 
jaren kunnen worden geteld en georiënteerd als vóór en ná dat punt (voor de westerse 
jaartelling het veronderstelde tijdstip van de geboorte van Christus), ze geven richting 
aan de tijd door deze voor te stellen als een continue lijn naar en vanaf het nulpunt, en 
ze verschaffen middelen om de tijd te meten door deze in te delen, bijvoorbeeld in eeu-
wen. Deze drie middelen zijn op zichzelf ‘leeg’, ze zijn onafhankelijk van de gebeurte-
nissen die ze beschrijven (anders gezegd: alle gebeurtenissen passen erin), en in die zin 
objectief. Maar als culturele uiting zijn ze uiteraard niet objectief.

 De keuze van een nulpunt is verbonden aan het gevoel van mensen dat er een 
nieuwe tijd begint. Behalve voor het veronderstelde moment van Christus’ geboorte is 
door verschillende culturen bijvoorbeeld gekozen voor de stichting van Rome, 
Mohammeds tocht van Mekka naar Medina, het begin van de Franse Revolutie of het 
volgens de oudtestamentische overlevering te berekenen moment van schepping van 
de wereld. Daaraan zijn nulervaringen toe te voegen als die van de Cambodjaanse dic-
tator Pol Pot die het jaar 1975, waarin hij aan de macht kwam, als beginpunt wilde defi-
niëren, of het idee van ‘Berlin Stunde Null’ na de verwoestende bombardementen op 
Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.113 De betiteling van de grond onder de verwoeste 
twin towers in New York in 2001 als ground zero duidt wellicht op iets soortgelijks. Hoe 
subjectief de keuze echter ook is, een kalender zonder een nulpunt kan niet bestaan.

 Ook de voorstelling van de kalendertijd als lineair, met elkaar opvolgende ja-
ren, is een culturele constructie. In principe heeft de natuurlijke, kosmologische tijd 
eerder een cyclische dan een lineaire structuur: de zon komt iedere dag weer op en 
verschijnselen in de natuur keren jaarlijks terug. In veel culturen is de ‘eeuwige terug-
keer’ van de tijd, verbonden met de daarbij behorende steeds opnieuw opgevoerde ritu-
elen, toonaangevend. Het cyclische patroon is dan ook eerder bepalend voor de mense-
lijke tijdservaring dan het in de historische tijdservaring gebruikelijke lineaire patroon.114 
In de westerse cultuur zijn belangrijke resten van het cyclische patroon aanwezig, bij-
voorbeeld in de beleving van de week, waarin men zich in ieder weekend ‘herschept’ 
door ‘recreatie’. Het weekend is in die zin ‘heilig’ en de week ‘profaan’.115 Op een andere 
schaal geldt dat ook voor terugkerende vakanties en jaarlijks terugkerende vierdagen. 
Voor het overige wordt het westerse tijdsbewustzijn echter meer door het beeld van een 
lineair tijdsverloop bepaald.

 De objectiverende maat die de chronologie aan de tijdservaring oplegt, staat 
vrij ver af van de persoonlijke tijdservaring. Dat wordt geïllustreerd door het feit dat we 
moeten opzoeken wat voor datum het is, maar dat we ‘beleefde dagen’, zoals de dag van 
een huwelijk, van de geboorte van een kind of van een verhuizing, gemakkelijk onthou-
den en in de tijd plaatsen. Het is dan ook gemakkelijker tijdsvoorstellingen te hebben 
in de vorm van ‘het was tussen mijn verhuizing en mijn nieuwe baan’, dan in de vorm 
van ‘het was in het jaar x of y’. De ‘ideational time’ (tijd zoals we ons die voorstellen en 

112 Benveniste (1974), p. 71.

113 Zerubavel (2003), p. 91.

114 Eliade (1991), p. 141. Aveni (2002), p. 291.

115 Aveni (2002), p. 56.
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beschrijven) en ‘lived time’ (tijd zoals we die beleven) komen niet met elkaar overeen, 
omdat bij de beschrijving vaker gebruik wordt gemaakt van kalender en klok dan bij de 
beleving.116 

De chronologie maakt het mogelijk volgordes te bepalen, maar maakt op zichzelf 
geen onderscheid tussen verleden en toekomst, omdat hij immers altijd gewoon door-
loopt. Ook dat suggereert afstand tussen de persoonlijke tijdsbeleving en de kalender-
tijd.117 Chronologie is een ‘B-reeks’ in de zin van McTaggart en daarom zou zonder 
persoonlijke tijdsbeleving of invulling van de kalendertijd met gebeurtenissen eigenlijk 
geen sprake zijn van tijd. Maar de objectiverende maat van tijdsvolgorde en duur stelt 
ook grenzen aan wat binnen historische narratieven aan ensceneringen mogelijk is. In 
die zin snijdt de kritiek van Zerubavel op wat in sommige ensceneringen van de tijd 
wordt gedaan dus wel degelijk hout. Chronologie maakt het ons mogelijk te bepalen 
‘waar wij zijn in de tijd’ in relatie tot alles wat er verder nog gebeurd is; bovendien kun-
nen gebeurtenissen die zich tegelijkertijd hebben afgespeeld worden gerekend tot één 
geheel dat mogelijk enige samenhang vertoont.118 Chronologie impliceert een gedisci-
plineerdheid van denken die grenzen stelt aan de vrijheid van de historicus om de tijd 
naar eigen voorkeur te ensceneren.

Periodisering. Net als de chronologische datering kent de activiteit van periodisering 
aspecten van objectieve en subjectieve tijd. Het onderscheiden van historische perioden 
heeft enerzijds te maken met hun kalendertijd: hun beginpunt, hun eindpunt en hun 
duur worden uitgedrukt in objectieve tijd. Anderzijds representeert een periode ook iets 
kwalitatiefs: hij wordt gekenmerkt door bepaalde gebeurtenissen en verschijnselen die 
hem typeren en onderscheiden van andere perioden.119 Jordanova spreekt van een span-
ning tussen deze twee aspecten van periodisering die onlosmakelijk verbonden zijn 
met het werk van de historicus.120 Het subjectieve aspect is bij periodisering belangijker 
dan bij chronologie.

Dat er iets wringt tussen het objectieve en het subjectieve karakter van perioden, 
wordt duidelijk uit eindeloze discussies over de ‘juiste’ tijdstippen waarop ze beginnen 
en eindigen. Een klassiek voorbeeld hiervan is de discussie over het begin- en eindpunt 
van de Middeleeuwen.121 Het probleem komt neer op het spanningsveld dat hiervoor 
reeds beschreven is onder ‘ensceneringen van tijd’. In hoeverre is er in de ‘werkelijk 
geleefde tijd’ slechts sprake van een ‘temporele chaos’ van ‘het één na het ander’, waar-
op pas greep kan worden verkregen via bewust door de historicus vormgegeven ensce-
nering? In hoeverre bestaan er in de werkelijk geleefde tijd narratieve structuren en dus 
ook periodiseringen in rudimentaire vorm?

116 Aveni (2002), p.139.

117 Ricoeur (1988), p. 107.

118 Ricoeur (1988), p. 108.

119 Blaas (2001). Ebels-Hoving (1989).

120 Jordanova (2006), p. 107.

121 Ankersmit (1984), p. 194.
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Deze kwesties komen tot uiting in verschillende voorkeuren onder historici inzake 
het periodiseren. Men kan besluiten tot zo kleurloos mogelijke periodebenamingen in 
een streven om aan de ‘historische werkelijkheid’ geen zaken op te dringen die daaraan 
geen recht zouden doen. Daarvoor heeft Huizinga (1872-1945) ooit gepleit: elke naam 
van een tijdperk waarachter men teveel zoekt, verstoort het begrip, daarom kan men 
maar het best namen kiezen ‘die het stempel van hun ongemotiveerdheid zelf op het voor-
hoofd dragen’,122 bijvoorbeeld gewoon genummerde eeuwen. Maar men kan ook beslui-
ten dat refereren aan de ‘werkelijk geleefde tijd’ bij historische beeldvorming weinig zin 
heeft, uitgaand van de onderkenning dat buiten de beeldvorming van de historicus om 
helemaal geen historische tijd bestaat: ‘historical facts are timeless and discontinuous until 
woven together in stories’.123 Zo’n besef zou pleiten voor sterk interpretatieve keuzen, 
waarbij perioden duidelijke en zelfs pregnante benamingen krijgen, waarvan para-
doxaal genoeg Huizinga zelf een zeer bekend voorbeeld heeft gegeven met zijn typering 
van de veertiende en vijftiende eeuw als ‘Herfsttij der Middeleeuwen’.

Het probleem van continuïteit en discontinuïteit in de geschiedenis houdt nauw 
verband met dat van periodisering.124 (Dis)continuïteit kan pas worden geconstateerd 
door twee momenten in de tijd met elkaar te vergelijken, wat ‘in de geleefde tijd zelf’ 
nooit mogelijk is. In de ‘geleefde tijd’ bestaat geen (dis)continuïteit; het constateren er-
van is alleen op grond van historische beeldvorming mogelijk. Afhankelijk van het per-
spectief dat de historicus daarbij kiest, vallen discontinuïteiten al dan niet in het oog. 
Daarom kan ook niet worden gezegd dat vastgestelde discontinuïteiten tot bepaalde 
periodiseringen dwingen. Niettemin onderscheidt men in de historische beeldvorming 
duidelijk van elkaar te onderscheiden ‘tijden’ waartussen onmiskenbare verschillen 
worden vastgesteld, en soms ook overeenkomsten, alles afhankelijk van het perspectief 
van de historicus. Zo is de indeling van de geschiedenis van Nederland in een periode 
‘voor de oorlog’ en een periode ‘na de oorlog’, waarbij 10 mei 1940 het karakter krijgt 
van een keerpunt, geen onvermijdelijke keuze die zonder meer uit ‘de feiten’ voort-
vloeit.125 Hetzelfde geldt voor het interpreteren van 11 september 2001 als een keerpunt 
in de wereldgeschiedenis.126

De Franse historicus Braudel (1902-1985) onderscheidde veranderingsprocessen 
met een verschillend tempo: evenementieel (kort, afhankelijk van incidentele gebeurte-
nissen), conjunctureel (met cycli van één tot enkele decennia) en structureel (de lange 
duur van bijna onbeweeglijke factoren). Hij was geneigd aan het tempo van de lange 
duur (longue durée) meer verklarende kracht toe te kennen dan aan de oppervlakkige 
rimpelingen van de gebeurtenissengeschiedenis.127 Dit heeft te maken met een opvat-
ting van geschiedschrijving als een poging om vast te leggen ‘hoe het werkelijk was’ (zie 
hierna onder ‘anachronisme’). Een opvatting die ervan uitgaat dat het verleden zoals het 

122  Huizinga (1950), p. 93.

123  Lowenthal (1985), p. 220.

124  Romein (1976). Ankersmit (1984), p. 193.

125  Blom (1989).

126  Jordanova (2006), p. 106.

127  Braudel (1979).
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werkelijk was niet meer bestaat en daarom definitief onbereikbaar is geworden, zodat 
we alleen te maken hebben met historische beeldvorming, zal onderkennen dat elk van 
de drie soorten van duur even veel recht hebben in een beschrijving van het verleden te 
worden betrokken.

Een verschijnsel dat met historische periodisering samenhangt is wat Zerubavel 
‘intraperiodic lumping’ en ‘interperiodic splitting’ noemt.128 Bij de beeldvorming over ver-
schillende perioden is men geneigd de afstand tussen twee perioden en het kwalitatieve 
onderscheid dat daarmee samenhangt als groot te beschouwen. Wat binnen een periode 
plaatsvindt wordt echter vaak als van kortere duur en van één en dezelfde soort be-
schouwd. Ook hier is sprake van spanning tussen historische beeldvorming en ‘objec-
tieve tijd’. Zo heeft men beslist de objectieve tijdrekening nodig om tot zich te laten 
doordringen dat de tijdsafstand tussen de eerste Egyptische farao Menes (ca 3100 v.C.) 
en de laatste farao Psammetichus III (die in 525 v.C. door de Perzen verslagen werd) 
groter is dan de tijdsafstand tussen Psammetichus III en ons. Toch behoren ‘farao’s’ 
voor ons doorgaans tot één categorie. Tegenover het objectieve tijdsverloop staat - zeker 
in het geval van het oude Egypte - het relatief lage tempo van verandering, waardoor het 
benoemen van vorsten die op een onderlinge tijdafstand van bijna 2600 jaar van elkaar 
staan als behorend tot één categorie toch gerechtvaardigd lijkt. Vreemd, of misschien 
veelzeggend genoeg, spreken we in zo’n geval soms ook van ‘traagheid van de tijd’, 
terwijl het objectieve tijdsverloop uiteraard niet van tempo kan veranderen.

Generaties. Het samenleven van mensen van verschillende leeftijd is een gegeven 
dat een brug kan slaan tussen de tijd van het eigen leven en de – eerder begonnen – tijd 
van het leven van anderen. Daarbij is iets merkwaardigs aan de hand. Met mensen met 
wie men samenleeft in één groep (een familie, een dorpsgemeenschap of zelfs een na-
tie) kan een wij-gevoel bestaan, terwijl dat in beginsel niet kan bestaan met mensen uit 
het verleden die men niet via persoonlijk contact kan kennen. Iemand van een oudere 
generatie is deels tijdgenoot, deels historische persoon uit een andere tijd: hij is deels 
een persoon die men uit eigen ervaring kan kennen en deels een persoon die behoort 
tot een niet direct kenbaar verleden.

De socioloog Schütz (1899-1959) maakte in zijn beschrijving van intermenselijke 
relaties onderscheid tussen ‘Mitmenschen’ en ‘Nebenmenschen’: mensen die men per-
soonlijk kent uit eigen ervaring, en mensen die men alleen kent via anderen.129 Die 
laatsten kunnen weer onderscheiden worden in personen van wie men de gedachte-
stroom nog min of meer zou kunnen reconstrueren, en personen op grotere afstand, 
van wie men geen beeld heeft van hun gedachtestroom. Dergelijke mensen bestaan 
alleen als ‘ideaaltype’ – een term die Schütz ontleende aan Weber (1864-1920). 
Verwachtingen en gedachten omtrent zulke personen worden afgeleid uit de eigen er-
varingswereld, daarbij abstraherend van het persoonlijke; zo verwacht men bijvoor-
beeld van de postbode dat hij de post bezorgt, ongeacht de persoonlijkheid die hij is.130 

128  Zerubavel (1996). Zerubavel (2003), p. 87. 

129  Schütz (1972), p. 142.

130  Schütz (1972), p. 184.
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Met mensen die behoren tot de ‘Mitmenschen’ of met nabije ‘Nebenmenschen’ kan men 
een wij-relatie aangaan, resp. een directe of een indirecte, maar met mensen op grotere 
afstand bestaat alleen een zij-relatie.

Met mensen van een oudere generatie is een wij-relatie mogelijk, hoewel ze gedeel-
telijk geleefd hebben in een tijd voorafgaand aan die van het eigen leven. Zij kunnen 
weer vertellen over mensen die zij persoonlijk hebben gekend, zodat met diegenen een 
indirecte wij-relatie kan ontstaan. Maar uiteindelijk is er sprake van een overgang naar 
mensen in het verleden met wie alleen een zij-relatie mogelijk is. Schütz maakt onder-
scheid tussen een wereld van tijdgenoten, opvolgers en voorgangers. De wereld van 
voorgangers definieert hij als die welke bestond vóór iemands geboorte. Door het voort-
leven van ouderen uit een ‘andere’ wereld in de eigen wereld is de scheiding tussen de 
wereld van de voorgangers en die van de tijdgenoten niet absoluut.131

 De wereld van samenlevende generaties is ingewikkelder dan uit het onder-
scheid van tijdgenoten en voorgangers blijkt. De socioloog Mannheim (1893-1947) wijst 
in dit verband op het werk van de historicus Dilthey (1833-1911) en van de kunsthistori-
cus Pinder (1878-1947).132 Dilthey benadrukte dat mensen van verschillende generaties 
in één periode toch dezelfde ervaringen opdoen en omgeven worden door één en de-
zelfde tijdgeest, terwijl Pinder juist het idee van de ‘ongelijktijdigheid van het gelijktij-
dige’ naar voren bracht: elke generatie leeft in zijn eigen levensfase met een eigen in-
nerlijk doel (entelechie), dat verschilt van dat van andere generaties die niettemin 
tijdgenoten zijn. In dezelfde trant redeneert Carr waar hij erop wijst dat het samenleven 
van generaties neerkomt op het naast elkaar bestaan van mensen ‘met verschillende 
elkaar overlappende narratieven’, ieder in een verschillend stadium van zijn leven, met 
een eigen achtergrond en eigen doelen.133 Giesen spreekt hier van ‘divided memories’.134 
Oudere generaties behoren dan eerder tot de voorgangers dan tot de tijdgenoten. 
Niettemin kan er tussen verschillende generaties een wij-relatie bestaan. Ouderen heb-
ben ook weer dergelijke relaties (gehad) met hún voorgangers, aldus Carr, waardoor een 
vorm van historische continuïteit ontstaat waarin erfenissen steeds worden doorgege-
ven, gepaard aan een wij-gevoel op langere termijn.135 

 De vraag is hoe de kwestie van de wij-relaties en de zij-relaties in verband kan 
worden gebracht met het historische tijdsbewustzijn. In de beschouwingen van Carr is 
vaak een wat hij noemt ‘pre-thematic historical awareness’ aan de orde, een bewustzijn 
van een verleden dat geen resultaat is van bewuste studie, maar dat hij niettemin ‘his-
torisch’ noemt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Oakeshott die een verleden alleen 
‘historisch’ noemt als het voortkomt uit doelbewuste studie.136 Schütz had als oogmerk 
te beschrijven hoe wij-relaties en zij-relaties functioneren in de menselijke samenle-

131 Schütz (1972), p. 207.

132 Mannheim (1952), p. 281-286. De geciteerde werken zijn: Dilthey, Über das Studium der Geschichte, der 
Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und dem Staat (1875), en Pinder, Das Problem der Generationen in 
der Kunstgeschichte Europas (1926).

133 Carr (1986), p. 113.

134 Giesen (2004).

135 Carr (1986), p. 163. Zerubavel (2003), p. 59.

136 Oakeshott (1983), p. 30-32.
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ving op een bepaald moment, die onder andere gezien kan worden als een samenleving 
van voorgangers, tijdgenoten en opvolgers. Het ging hem er niet om een bewust bestu-
deerd historisch verleden te beschrijven en analyseren. Dit kan aanleiding zijn de 
standpunten van Schütz en Carr inzake de ‘voorgangers’ waarmee wij-relaties mogelijk 
zijn, te relativeren. In het voorgaande is betoogd dat tot het historische tijdsbewustzijn 
een gevoel behoort van breuk en afstand tot andere tijden. Het ontwikkelen van een 
wij-relatie ook met mensen die men niet persoonlijk kent, gaat in een tegenovergestel-
de richting. Men kan zich daarom afvragen of een historisch tijdsbewustzijn niet eerder 
gebaseerd is op de afstand van een zij-relatie dan op de nabijheid van een wij-relatie.

Hoe boven-historisch is een groep? Jordanova beschrijft hoe, vooral in de Verenigde 
Staten, gemeend wordt dat joodse geschiedenis door joden, zwarte geschiedenis door 
zwarten en vrouwengeschiedenis door vrouwen zou moeten worden beschreven, om-
dat een ‘buitenstaander’ deze niet zou kunnen begrijpen. Maar dan zou moeten worden 
aangenomen dat vrouw, zwart of joods zijn tijdloze categorieën zijn.137 Daarmee stuiten 
we op een soortgelijke paradox als de eerder besproken paradox van de hermeneutiek. 
Bij geschiedenis gaat het om de beschrijving van ‘andere tijden’, waarin niet de wij-re-
latie, maar juist de zij-relatie typerend is voor de verhouding tussen historicus en zijn 
object. Daarom is er geen reden om vrouwengeschiedenis door vrouwen, zwarte ge-
schiedenis door zwarten en joodse geschiedenis door joden te laten b eschrijven.

De vermelding van Russell (1872-1970) in diens Autobiografie uit 1967 dat hij zich uit 
zijn vroegste jeugd nog gesprekken herinnerde over het bezoek van zijn grootvader aan 
Napoleon op Elba138, roept een bevreemdend gevoel op: Napoleon hoort immers in de 
wereld van de geschiedenis thuis, en gesprekken met grootvaders horen thuis in de 
sociale leefwereld die daarvan doorgaans wordt onderscheiden. De relatie met een his-
torische persoon is in beginsel geen wij-relatie zoals die voorkomt in de sociale leefwe-
reld, maar een zij-relatie zoals die bestaat met mensen die men niet persoonlijk kent, of 
in het geval van geschiedenis: niet persoonlijk kán kennen. 

De uiterste consequentie van een historisch tijdsbewustzijn is zelfs het zien van 
zichzelf in het verleden als een ‘andere persoon’ met een (deels) andere identiteit: ‘Een 
dergelijke overgang biedt ons dus de verwarrende situatie dat het lijkt alsof iemand plotseling 
iemand anders is geworden - en hij zijn vroeger zelf beschouwt als was het een ander.’139 
Nooteboom gaf hiervan een voorbeeld in de rede die hij op 12 december 2010 in Weimar 
uitsprak bij de aanvaarding van de Adenauer-prijs. In een bespiegeling over zichzelf en 
de bondskanselier zei hij: ‘Een paar jaar lang zijn een oude Duitse politicus en een jonge 
Nederlandse schrijver tijdgenoten. Dat heb ik toen natuurlijk nooit zo beseft, en hij al hele-
maal niet, maar nu, misschien door die prijs, misschien ook omdat de naam de laatste tijd 
weer vaker opduikt, houdt hij me bezig’140; een voorbeeld van historisch denken in termen 
van tijdgenoten en voorgangers, en van zichzelf zien als ooit een andere persoon die op 
afstand kan worden geplaatst. 

137 Jordanova (2006), p. 144.

138 Russell (2000), p. 14.

139 Ankersmit (2007), p. 380. Zie ook p. 414

140  Nooteboom (2010).
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Anders dan Schütz en Carr neig ik ertoe een onderscheid te maken tussen mensen 
met wie een wij-relatie bestaat als behorend tot de wereld van de tijdgenoten, en men-
sen met wie een zij-relatie bestaat als behorend tot de wereld van de voorgangers. Die 
wereld kan in bepaalde gevallen ook de eigen vroegere wereld zijn, als men het gevoel 
heeft dat die in een vroeger stadium essentieel van de huidige verschilde. De zij-relatie 
zou dan kenmerkend zijn voor een historisch tijdsbewustzijn, zelfs als dat een ‘zij-rela-
tie’ ten opzichte van een vroeger zelf inhoudt. Wat de grens is tussen de huidige wereld 
en een vroegere, m.a.w., wat de ‘uitgestrektheid van het heden’ is, brengt Ankersmit 
fraai onder woorden met het beeld van het oprekken van een elastiek: ‘Dan kan het ge-
beuren dat we ineens verbaasd vaststellen dat op een bepaald moment van de menselijke exis-
tentie het verleden zich uit het heden heeft losgemaakt zonder dat we hier erg in hadden (...) 
Op een bepaald (...) terrein van de menselijke existentie is het heden steeds verder opgerekt, 
totdat het elastiek tussen verleden en heden knapt en zich opdeelt in een deel verleden en een 
deel heden.’141

Als men historisch tijdsbewustzijn definieert in samenhang met de zij-relatie, komt 
deze te staan tegenover de neiging van mensen om de groep waartoe zij behoren onge-
limiteerd naar het verleden uit te breiden, bijvoorbeeld door over de Tachtigjarige 
Oorlog te spreken alsof dat een strijd was tussen ‘ons’ en de Spanjaarden of zelfs door 
de Bataafse Opstand te zien als een voorbeeld van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ die 
‘ons Nederlanders’ zou kenmerken.142 De grootte van de tijdsafstand is hierbij niet be-
slissend. Tot een historiserende benadering van de bezetting van Nederland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zou even goed moeten behoren deze niet te zien als een confron-
tatie tussen ‘ons’ en ‘de’ Duitsers (beide als bovenhistorische categorie), maar tussen 
toenmalige Nederlanders en toenmalige Duitsers, zelfs in het geval waarin een be-
schouwing over de bezetting zou worden gegeven door een nog levende persoon die 
deze zelf heeft meegemaakt.

Overblijfselen. De wereld van de geleefde tijd is niet alleen gevuld met menselijke 
voorgangers en opvolgers, hij is ook vol van overblijfselen uit andere tijden. Daartoe 
behoren in de eerste plaats geografische basisgegevens als de loop van rivieren, de aan-
wezigheid van zeeën en havenplaatsen, gebergten, enz., die in de loop der eeuwen maar 
weinig veranderen en op die manier een natuurlijke connectie met andere tijden ople-
veren.143 Niet toevallig baseerde Braudel zijn stelling over de lange duur van vrijwel 
onveranderlijk in de geschiedenis aanwezige factoren op een studie van de geografische 
gesteldheid in de wereld van de Middellandse Zee.144 Behalve de aardrijkskundige situ-
atie zijn er de culturele overblijfselen uit andere tijden, zoals monumentale gebouwen 
en ruïnes, sporen in het landschap, kunst- en gebruiksvoorwerpen, enz. Zulke overblijf-
selen gaan fungeren als een brug naar andere tijden als ze als zodanig worden opgevat 

141 Ankersmit (2007), p. 420.

142 Zoals gedaan werd door Jos Palm in ‘De vergeten geschiedenis van Nederland’, Vrij Nederland 6 maart 2004, p. 
30-39.

143 Zerubavel (2003), p. 41.

144 Braudel (1966), p. 13-17.



71Historische tijd

en herkend.145 Eigenlijk kan de gehele ons omringende wereld worden opgevat als een 
overblijfsel uit andere tijden, maar doorgaans wordt het specifiek als zodanig bestude-
ren ervan gereserveerd voor bepaalde als historisch beschouwde objecten.146

Dat geldt bij uitstek voor de documenten die worden bewaard in archieven en die 
door historici als ‘bronnen’ worden beschouwd. Dergelijke documenten slaan een brug 
naar andere tijden, omdat ze weliswaar in het heden bestaan, maar - in datzelfde heden 
- ervan gedacht kan worden dat ze in het verleden tot stand zijn gekomen als uiting van 
een bepaalde denkactiviteit de makers. Collingwood (1889-1943) onderscheidde op deze 
wijze het reële bestaan (in het heden) van historische overblijfselen en documenten van 
het ideële karakter ervan (het bestaan hebben in het verleden).147 

Het ideële bestaan van overblijfselen is cruciaal: niet het hedendaagse bestaan van 
het materiaal als ‘historisch’ is essentieel, maar de wijze waarop het door een historicus 
bevraagd wordt.148 Dat laatste maakt het tot historisch bewijsmateriaal. In beginsel kan 
elk materiaal in onze leefwereld voor zulk gebruik in aanmerking komen. In dezelfde 
richting gaat het onderscheid dat Oakeshott maakt tussen een ‘praktisch’ en een ‘histo-
risch’ verleden. Het praktische verleden is voortdurend onbewust aanwezig en bepaalt 
verwachtingspatronen en handelen, ongeveer op de wijze van het drievoudig heden van 
Augustinus en het ‘nu’ inclusief retentie en protentie bij Husserl. Van een historisch 
verleden is sprake als het heden doelbewust bestudeerd wordt met het oogmerk een 
beeld van het verleden te ontwerpen, zoals bij de ‘secundaire herinnering’ van Husserl.149

De geneigdheid om door bewust onderzoek een waarheidsgetrouw beeld van het 
verleden te ontwerpen berust op een bepaalde houding in het heden die niet iedereen 
gegeven is, aldus Oakeshott. Ook Carr meent dat het gebruikelijke ‘sociale verleden’, 
zelfs indien het beeld daarvan bewust wordt opgeroepen om activiteiten en voorstellin-
gen in het heden erin te plaatsen, onderscheiden moet worden van een bewuste thema-
tische studie van het verleden omwille van zichzelf.150 Zo’n studie impliceert, aldus 
Oakeshott, de ‘most sophisticated’ houding die iemand kan aannemen, ‘difficult to achieve’ 
en ‘difficult to sustain’ en ook erg vatbaar voor een terugval ‘into some other engagement’.151 
Met het laatste wordt bedoeld: het omgaan met het materiaal uit het verleden zonder 
werkelijk rekening te houden met de tijdsdimensie, een neiging die bij de meeste men-
sen vooropstaat.

145 Lowenthal (1985), p. 238.

146 Oakeshott (1983), p. 28.

147 Van der Dussen (1988), p. 46-47.

148 Collingwood (1973), p. 278-282. 

149 Oakeshott (1983), p. 30-32.

150 Carr (1986), p. 114. Carr spreekt overigens wel van ‘historisch verleden’, ook waar sprake is van een ‘pre-thematic 
interest’, terwijl Oakeshott de term ‘historisch verleden’ uitdrukkelijk reserveert voor het beeld van het verleden dat 
resultaat is van studie als doel op zich. Het lijkt mij toe dat het onderscheid van Oakeshott het helderst is en het 
‘pre-thematic interest’ van Carr toe te delen valt aan het ‘sociale verleden’.

151 Oakeshott (1983), p. 28.
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Anachronisme. Van Huizinga is de uitspraak dat het vermijden van anachronismen 
de helft van de geschiedwetenschap uitmaakt.152 Zo’n typering van het werk van de his-
toricus hangt samen met de eis aan iedere periode op zichzelf recht te doen, zoals die 
door de negentiende-eeuwse historisten geformuleerd was. De beroemdste en meest 
geciteerde observatie in dit verband is die van Ranke (1795-1886) in het voorwoord van 
zijn geschiedenis van de Romaanse en Germaanse volken in de periode rond 1500. Men 
heeft, aldus Ranke, van de geschiedenis vaak verwacht dat zij over het verleden zou 
oordelen of dat men er wijze lessen uit kon trekken voor het heden en de toekomst; ‘zo 
iets gewichtigs beoogt dit werk niet, het wil alleen maar laten zien hoe het eigenlijk 
was’.153 Historisten wilden zichzelf geheel wegcijferen en het verleden zelf laten spre-
ken, daarbij zorgvuldig elke ‘vertekening’ teweeggebracht door het perspectief van hun 
eigen tijd vermijdend.154 Zo iets is – vinden wij nu - uiteraard niet mogelijk. Het enige 
zicht op het verleden dat kan bestaan is een zicht vanuit een later perspectief. ‘De ge-
schiedenis zelf’ kan niet spreken, omdat een vroegere werkelijkheid niet (meer) be-
staat.

Om andere tijden voor mensen van tegenwoordig begrijpelijk te maken moet men 
zich wel bedienen van ‘anachronismen’, van categorieën en begrippen die in een be-
paald verleden niet thuishoren. Dat moet alleen al vanwege de hedendaagse taal waarin 
zaken worden beschreven.155 Toch is de eis om aan ieder tijdvak recht te doen ‘zoals het 
was’ nog steeds geldig voor de geschiedwetenschap; het is iets waarnaar historici stre-
ven, ook al zijn zij zich ervan bewust dat het nooit kan worden bereikt. Het relativisme 
van een narrativistische geschiedfilosofie die stelt dat we alleen maar literair vormgege-
ven verhalen hebben en dat het onderscheid tussen geschiedenis en fictie niet wezen-
lijk is, wordt door de meeste historici afgewezen.156

Het probleem van het anachronisme speelt in het bijzonder waar het gaat om waar-
den en oordelen.157 Klassiek is hier het onderscheid dat door Weber is gemaakt tussen 
Wertungen en Wertbeziehungen (waarderingen en waardebetrekkingen).158 Bij geschiede-
nis heeft men altijd te maken met waardegeladen zaken. De historicus moet zich er 
echter toe beperken de rol van waarden in het verleden (de waardebetrekkingen) weer 
te geven, en zich niet overgeven aan het geven van een eigen waardeoordeel (een waar-
dering). Hoewel een waardevrije geschiedwetenschap moeilijk voorstelbaar is, streven 
historici ernaar morele oordelen te vermijden, gemotiveerd door de overweging dat de 
ene tijd het recht niet heeft over de andere te oordelen, omdat iedere tijd vanuit zichzelf 

152 Huizinga (1948b), p. 167-168.

153 Ranke (1885), p. VII: ’Man hat der Historie das Amt, der Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum Nutzen 
zukünftiger Jahre zu belehren, beigemessen. So hoher Ämter unterwindet sich gegenwärtiger Versuch nicht; er will bloss 
zeigen, wie es eigentlich gewesen.’

154 Van der Dussen (1988), p. 43, citeert een uitspraak van de historicus Fustel de Coulanges die op een applaus na een 
van zijn colleges reageerde met: ‘Mijne heren u moet niet applaudisseren. Niet ik ben hier aan het woord, maar het is 
de geschiedenis die via mij spreekt.’

155 Blaas (1988), p. ix.

156 Vann (1998). Zie ook Vries (1990).

157 Zie bijvoorbeeld Vermeulen (1978).

158 Ankersmit (1984), p. 280. Van der Dussen (1988), p. 98.
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moet worden begrepen. Een historistisch standpunt impliceert dat bovenhistorische 
waarden niet bestaan. Geschiedenis moet in de eerste plaats uit zijn op begrijpen en 
verklaren, niet op oordelen, zo menen sommigen.159 Daarom is het ook zo moeilijk om 
een onderwerp als de massamoord op joden tijdens de Tweede Wereldoorlog te histori-
seren en lijkt onderwijs over dat onderwerp een buitencategorie ten opzichte van ‘ge-
wone’ geschiedenislessen.160 Ook een onderwerp als de transatlantische slavenhandel is 
sterk met de discussie over waarden en de opvoeding van leerlingen verbonden.161

Het vermijden van anachronismen en het streven om iedere tijd vanuit zichzelf te 
begrijpen zou pleiten voor het relativerende, historiserende, naar waardevrijheid stre-
vende standpunt. De vraag hoe te verklaren is dat de moord op miljoenen joden of het 
transport van miljoenen slaven konden plaatsvinden is eerder een historische vraag dan 
de vraag hoe wij kunnen vermijden dat zo iets ooit weer gebeurt of de vraag hoe verwer-
pelijk deze gebeurtenissen waren en welke morele lessen wij daaruit kunnen leren.

Contingentie. Sinds de publicatie in 1931 van het gelijknamige essay van Butterfield 
(1900-1979) is Whig Interpretation of History een vast begrip geworden onder historici.162 
Het staat voor een opvatting van het verleden als voorgeschiedenis van het heden op 
zodanige wijze dat duidelijke ontwikkelingslijnen vanuit het verleden naar het heden 
kunnen worden getrokken. Alles wat vroeger ‘al’ het geval was wordt goedkeurend in de 
ontwikkelingslijn opgenomen, en wat zich tegen bepaalde naar het heden verwijzende 
ontwikkelingen verzette, wordt gezien als obstructie tegen de onvermijdelijke vooruit-
gang. Zo worden lange causale ketens geschetst waardoor – in het Britse geval bijvoor-
beeld – in de bezegeling van de Magna Carta de eerste stap werd gezien op weg naar de 
parlementaire democratie die tegenwoordig in Groot-Brittannië bestaat, in plaats van 
de oorkonde uit te leggen als een document uit de tijd van het feodalisme met duide-
lijke kenmerken uit die periode.

Butterfield besteedt in zijn essay veel aandacht aan de protestantse reformatie van 
de zestiende eeuw, die in de Whig Interpretation gezien wordt als het beginpunt van zo 
ongeveer het gehele moderne Europa: de kapitalistische moraal, de scheiding van kerk 
en staat en de secularisatie - al die zaken kwamen uit de reformatie voort. Zo’n uitleg 
doet geen recht aan Luther, aldus Butterfield, die eerst en vooral gezien moet worden als 
een zestiende-eeuwse religieuze leider, en die bij het zien van de huidige wereld die 
zogenaamd uit zijn optreden zou zijn voortgevloeid daarvan even erg zou schrikken als 
de toenmalige katholieken.163

De loop van de geschiedenis, zegt Butterfield, is oneindig gecompliceerd en zit vol 
onbegrijpelijke kronkelpaden, achterdeuren, toevalligheden en onbedoelde gevolgen. 
Wellicht is de onvoorspelbaarheid van de gevolgen van menselijk handelen één van de 

159 Bijvoorbeeld: Blom (1986), p. 33-34, 36.

160 LaCapra (1988). Totten, Bartrop & Jacobs (2004). Blom (2010), p. 4-5.

161 Wilschut (2005).

162 Butterfield (1973).

163 Butterfield (1973), p. 33.
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belangrijkste lessen van de geschiedenis.164 Door daarop geen acht te slaan en geschie-
denis op te vatten als een rechte lijn van vooruitgang in de richting van het heden, be-
drijft men eigenlijk een cirkelredenering: men gaat uit van het heden en komt daar ook 
weer terecht. Daarmee mist men de kans uit geschiedenis een dieper inzicht in zichzelf 
als mens te ontwikkelen, namelijk dat een mens betrekkelijk is en het product van his-
torisch toeval, dat zich ook heel anders had kunnen ontwikkelen.165 

Dat inzicht had Huizinga reeds eerder naar voren gebracht in verband met de con-
tinue lijn die zou bestaan tussen de Bourgondische Nederlanden en de latere onafhan-
kelijke staten Nederland en België. Die ontwikkeling lag allerminst vast, aldus Huizinga: 
‘Waarom niet het Bourgondisch rijk, waarvan Karel de Stoute gedroomd heeft, waarom niet 
een natie, wier taal door het Fransch zou zijn omgevormd, zoals het Normandische Fransch 
eenige eeuwen eerder het Engelsch had gedaan? Eerst de loutere wisselvalligheden: de dood van 
vorsten, hun talenten en hun hartstochten, en duizenden andere omstandigheden hebben den 
groei der Nederlanden nader bestemd.’166 In een latere Franstalige bijdrage over hetzelfde 
onderwerp herhaalde hij dit in nog uitgesprokener vorm: men dient bij geschiedenis 
elk determinisme te vermijden en zich te realiseren dat gebeurtenissen op elk moment 
een andere wending hadden kunnen nemen.167

Dat ontwikkelingen een grillig verloop hebben, hangt in belangrijke mate samen 
met de onbedoelde gevolgen van menselijk handelen. Volgens Ankersmit is er ‘een 
nauwe band’ tussen het ontstaan van historisch besef en het inzicht in de onbedoelde 
gevolgen.168 Constateren dat er een discrepantie bestaat tussen bedoelingen en resultaat 
hangt immers altijd samen met tijdsverschil: op het moment dat iemand bedoelingen 
had, waren deze gericht op een bepaald resultaat; pas op een later moment blijkt dat dit 
resultaat niet is gerealiseerd. Door beide perspectieven met elkaar te vergelijken (en 
daarmee een mens op het ene moment in de tijd zien als anders dan op het andere 
moment), ontstaat inzicht in ‘onbedoelde gevolgen’. 

Men kan de beschouwing van Butterfield in verband brengen met de eis van het 
historisme om iedere tijd op zichzelf te beschouwen. Er is een samenhang tussen een 
historisch tijdsbewustzijn en het besef dat lijnen tussen verleden en heden niet te direct 
en niet op een al te simplistische wijze mogen worden getrokken. Een vraag moet niet 
luiden, aldus Butterfield, ‘waar komt onze religievrijheid vandaan?’ maar: ‘waarom wa-
ren er in de zestiende eeuw geloofsvervolgingen?’ De eerste vraag gaat over het heden, 
de tweede is een echt historische vraag (waarbij overigens moet worden opgemerkt dat 
alleen al het onderscheiden van zo iets als ‘geloofsvervolgingen’ ook een hedendaags 
perspectief verraadt). Met het uiteenzetten van de motieven van de geloofsvervolgers 
maakt men ze echter ook op de één of andere wijze acceptabeler: ‘It is in this sense that 
he [= de historicus] is always forgiving sins by the mere fact that he is finding out why they 

164 Butterfield (1973), p. 24.

165 Butterfield (1973), p. 50.

166 Huizinga (1948a), p. 98.

167 Huizinga (1948b), p. 167.

168 Ankersmit (2007), p. 394.



75Historische tijd

happened.’169 Dat kan in sommige gevallen lastige problemen opleveren. Als men bij-
voorbeeld moeite doet om uit te leggen waarom Hitler joden vervolgde, kan dat ertoe 
leiden dat het lijkt alsof de daad wordt ‘vergeven’ omdat hij begrijpelijk wordt gemaakt. 
Om soortgelijke redenen is Blom ‘kwaadaardigheid’ verweten omdat hij de geschiede-
nis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog zonder het gebruikelijke morele oordeel 
in termen van ‘goed’ en ‘fout’ wilde bedrijven.170

Oog voor de onvoorspelbaarheid van de afloop van historische processen en onbe-
doelde gevolgen van menselijk handelen lijkt een belangrijke les van de geschiedenis 
die mensen kan helpen in hun positiebepaling ten opzichte van het heden en plannen 
voor de toekomst. De historische toevalligheid van mensen, hun situatie, hun opvat-
tingen en hun waarden kan een heilzame relativerende rol spelen in de discussie tus-
sen maatschappelijke groepen in een pluriforme samenleving.

Conclusie

Historisch tijdsbewustzijn kan worden gedefinieerd door uit te gaan van de breukerva-
ring die heeft geleid tot het ontstaan van het westerse historisch besef en de wijze waar-
op historici een beeld van het verleden creëren dat enerzijds subjectief van aard is, maar 
anderzijds mede bepaald wordt door de ‘objectieve’ buitengrenzen van de chronologie. 
Uit de breukervaring en de historische ‘enscenering’ kunnen zes sleutelconcepten wor-
den afgeleid die het historische bewustzijn van tijd nader definiëren. Het gevoel van 
een breuk met het verleden leidde tot het onderscheiden van anachronismen, het naast 
elkaar plaatsen van verschillende perioden met een eigen karakter, en een gevoel voor 
de onvoorspelbaarheid en grilligheid van de historische ontwikkeling. Bestudering van 
de wijze waarop historici de tijd ‘ensceneren’ leidde tot vaststellingen over de rol van de 
chronologie, het omgaan met generaties (resulterend in een ‘zij-relatie’ met historische 
personages) en het opvatten van de ons omringende wereld als bestaand uit overblijfse-
len uit het verleden. De zes concepten waarmee historisch tijdsbewustzijn hier is be-
schreven, hebben betrekking op de indeling van tijd met behulp van een tijdschaal en 
het onderscheiden van diverse compartimenten (chronologie en periodisering), op de 
mediërende elementen die beeldvorming vanuit de ene tijd over een andere mogelijk ma-
ken (generaties en overblijfselen) en op de onderlinge verhoudingen tussen de verschil-
lende te onderscheiden tijdscompartimenten (anachronisme en contingentie). Daarom 
zijn de zes concepten in de hier boven gekozen volgorde besproken. De eerste twee 
hebben betrekking op de wijze waarop met tijdschalen en compartimenten daarop 
wordt omgegaan, het tweede tweetal heeft betrekking op de omgang met mediërende 
elementen die een brug slaan tussen verschillende tijden, en het laatste tweetal heeft 
betrekking op houdingen en gewaarwordingen inzake de onderlinge betrekkingen tus-
sen de compartimenten. In figuur 2-2 wordt duidelijk hoe historisch tijdsbewustzijn 
wordt opgevat als bepaald door de zes besproken concepten.

169 Butterfield (1973), p. 22.

170 Blom (1986), p. 48 (voetnoot *).
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In het voorgaande is in verband met elk van de zes concepten het een en ander op-
gemerkt over denkwijzen die logisch voortvloeien uit een historisch tijdsbewustzijn en 
denkwijzen die daarmee in strijd zijn. Als het aanleren van historisch tijdsbewustzijn 
een doel is van het geschiedenisonderwijs, heeft dat onderscheid gevolgen voor de doel-
stellingen van dat onderwijs. In het hierna volgende wordt eerst het historische tijdsbe-
wustzijn vergeleken met andere mogelijke tijdservaringen om het specifieke karakter 
van de historische tijdservaring helderder te maken (2.4). Vervolgens worden de zes 
concepten van historisch tijdsbewustzijn toegepast op het geschiedenisonderwijs (2.5).

Figuur 2.2 Historisch tijdsbewustzijn zoals bepaald door zes sleutelconcepten

2.4 Alternatieven voor het historische tijdsbewustzijn

Het in het vorige gedeelte omschreven historische tijdsbewustzijn wordt doorgaans 
opgevat als westers. Zo noemde Burke in een inleidend artikel ten behoeve van een 
‘intercultureel debat’ over het westerse historische denken het lineaire beeld van een 
reeks elkaar opvolgende tijden met elk hun eigen karakteristieken, het ontwikke-
lingsperspectief dat daar achter zit, het gevoel voor anachronisme en de aandacht voor 
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de verschillen tussen individuele gevallen als voorbeelden van westerse opvattingen 
over tijd.171 Sommigen menen zelfs dat hierbij sprake is van een westers ‘vooroordeel’ 
waardoor ‘the presumed superiority of modern, industrial society can be retroactively 
substantiated.’172 De antropoloog Fabian heeft aan dit westerse idee de notie gekoppeld 
dat aan andere culturen het recht om ‘tijdgenoot’ te zijn (in de zin van: behorend tot 
dezelfde door de tijd bepaalde omgeving als de westerse cultuur) werd ontzegd.173 
Volgens de klassieke, vooral negentiende-eeuwse antropologie, zouden andere culturen 
‘nog’ leven in een vorig stadium van de ontwikkeling die het westen ‘reeds’ had doorge-
maakt, zodat een reis in de ruimte naar zo’n andere cultuur ook een reis in de tijd im-
pliceerde. Latere antropologen zouden ertoe zijn overgegaan culturen te gaan bestude-
ren als ‘werelden op zich’, met daarbinnen een eigen tijdssysteem dat niet gerelateerd 
was aan enig universeel tijdssysteem.174 Daarmee werd het probleem van het tijdgenoot-
schap omzeild. Het is niet de bedoeling dit theoretische probleem hier verder uit te 
werken of op te lossen. De bespreking hierna van enkele antropologische studies, vol-
gens Fabian vermoedelijk van het type dat het probleem van tijdgenootschap probeert 
te omzeilen, dient alleen om te bezien welke andere vormen van tijdservaring, naast de 
historische, mogelijk zijn.

Onderzoek onder niet-westerse culturen heeft het inzicht verscherpt dat tijd, opgevat 
als een homogeen verlopend, objectief, ‘newtoniaans’ verschijnsel, veel minder natuurlijk 
en vanzelfsprekend is dan westerse onderzoekers vaak hebben verondersteld. Tijd is een 
culturele constructie: verschillende culturen gaan er op uiteenlopende manieren mee om 
en de westerse manier, die uitgaat van een homogeen verlopende, lineaire en exact meet-
bare tijd, is daar één van. Een vraag in het antropologisch onderzoek is, in hoeverre er dan 
iets gemeenschappelijks is in de manier waarop mensen tijd ervaren. Aanvankelijk heb-
ben onderzoekers gedacht dat niet-westerse culturen ‘geen besef van tijd’ zouden hebben, 
omdat zij niet zouden uitgaan van iets meetbaars en objectiefs.175 Recentere opvattingen 
spreken dit echter tegen: dat er iets gemeenschappelijks bestaat in de beleving van tijd, 
wordt al aangetoond door het feit dat het mogelijk is met andere culturen over tijd te com-
municeren. ‘Geen besef van tijd’ is dus inderdaad een westers vooroordeel, waarmee ei-
genlijk bedoeld wordt: geen tijdsbewustzijn zoals wij dat hebben.176

Wat voor bewustzijn van tijd troffen antropologische onderzoekers onder niet-wes-
terse culturen aan? Een klassiek onderzoek op dit gebied is dat van Evans-Pritchard 
(1902-1973) onder de Nuer, een herdersvolk in Zuidoost-Soedan en westelijk Ethiopië.177 
Hij onderscheidde in de omgang met tijd bij de Nuer twee hoofdcategorieën: een ‘eco-
logische’ tijd en een ‘structurele’ tijd. De eerste had betrekking op de manier waarop 
economische activiteiten gedurende het jaar werden geordend in overeenstemming 

171 Burke (2002), p. 17-22.

172 White (1973), p. 2.

173 Fabian (2002), p. 31.

174 Fabian (2002), p. 39.

175 Evans-Pritchard (1939), p. 208.

176 Howe (1981), p. 221. Perkins (1998), p. 339.

177 Evans-Pritchard (1939).
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met de wisseling van de seizoenen: een droge tijd en een regentijd die verschillende 
activiteiten met zich meebrengen. De Nuer onderscheidden maanden, maar het feit dat 
een maanjaar niet correspondeert met een zonnejaar vormde desondanks geen pro-
bleem. Als een bepaalde seizoensgebonden activiteit aan de orde was, moest het wel ‘de 
maand van die activiteit’ zijn: ‘The activities regulate the calendar instead of the calendar 
regulating them’.178 

De ecologische tijd was cyclisch van structuur, omdat hij zich bezighield met jaar-
lijks terugkerende verschijnselen. Dat was anders met de structurele tijd, die gebaseerd 
was op het samenleven van mensen van verschillende generaties. Hoewel de Nuer niet 
precies wisten hoe oud iemand was, onderscheidden ze wel verschillende leeftijdsfa-
sen: jonge kinderen tot aan de puberteit, de puberteit tot aan de huwelijksleeftijd, de 
volwassenheid en de ouderdom. Deze groepen onderscheidden zich niet zozeer in het 
exacte aantal jaren dat ze geleefd hadden, als wel door hun verschillende status in de 
samenleving. Elke leeftijdsgroep kreeg ook een eigen, unieke naam mee, die bij die 
groep bleef zo lang deze in leven was. Zo’n groep omvatte een twaalftal jaren en leden 
van maximaal zeven groepen waren tegelijkertijd in leven, wat een totale periode impli-
ceerde van rond de negentig jaar. De herinnering aan oudere namen van groepen waar-
van niemand meer leefde, vervloog snel. 

Individuele gebeurtenissen (de geboorte van een kalf, een koe aangevallen door een 
leeuw) werden wel herinnerd, maar het kostte grote moeite precies te berekenen hoe-
veel jaren die geleden waren, want jaren werden niet geteld. Dit bracht Evans-Pritchard 
tot de conclusie dat een historisch tijdsbewustzijn bij de Nuer eigenlijk niet bestond: 
‘Historical time, in this sense of an order of events, probably never goes back among the Nuer 
more than fifty years.’179 Alles wat verder terugging, behoorde tot de categorie ‘lang lang 
geleden’. Dat was een mythisch verleden, dat niet echt in het tijdsverloop geplaatst 
werd, omdat de afstand ervan tot het heden steeds als dezelfde werd opgevat. Het was 
de tijd waarin de wereld door de goden geschapen werd.

De bevindingen van Evans-Pritchard zijn door andere onderzoekers bevestigd. 
Hallowell (1892-1974) onderzocht een cultuur in een geheel andere streek dan die van 
de Nuer, namelijk die van de Saulteaux-indianen aan de Berens River in Canada, ooste-
lijk van Lake Winnipeg.180 Ook hun tijdsbewustzijn was vooral gebaseerd op seizoens-
gebonden activiteiten, losjes verbonden met een indeling van het jaar in maanden, 
waarbij, net als bij de Nuer, de activiteiten of seizoengebonden verschijnselen beslis-
send waren voor welke maand het was (de ‘maand waarin de ganzen terugkeren’) en 
niet andersom. Zo werd ook in dit geval het niet samenvallen van een maanjaar en een 
zonnejaar opgelost. De Saulteaux deelden mensen in leeftijdsklassen in, zonder hun 
preciese leeftijd te kennen. Ze herinnerden zich wel informatie over voorouders, maar 
de tijdspanne die hiermee werd overbrugd, was beperkt. Hallowell schatte de lengte van 
de periode waarvan op deze manier kennis bestond langer in dan Evans-Pritchard: ‘.... 
information of this sort completely fades out in less than two centuries. One hundred and fifty 

178 Evans-Pritchard (1939), p. 201.

179 Evans-Pritchard (1939), p. 210.

180 Hallowell (1937).
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years is the outside limit of any historic past so far as the Berens River Indians are concerned.’181 
Alles wat hierbuiten viel, behoorde tot de categorie ‘lang geleden’, een mythologische 
tijd zonder chronologische betekenis, want het ging daarin om goddelijke wezens en 
demonen die ooit bestonden maar nog steeds voortbestaan, die de tijd dus overstijgen.

Onderzoek uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw leverde resultaten op die in 
lijn waren met die van Evans-Pritchard en Hallowell. Zo onderzochten Turton en 
Ruggles het tijdsbewustzijn onder de Mursi, een herders- en landbouwersvolk in 
Zuidwest-Ethiopië.182 Zij concentreerden zich op de wijze waarop de Mursi het pro-
bleem van het niet overeenstemmen van het maanjaar met het zonnejaar oplosten. De 
Mursi telden namelijk de maanden en koppelden ook bepaalde seizoensgebonden acti-
viteiten aan bepaalde maanden. Bij het tellen kwamen ze echter tot de conclusie dat een 
jaar nu eens twaalf, en dan weer dertien maanden telde. De oplossing was: vaag te laten 
welke maand het nu precies was en meningsverschillen daarover over te laten aan ‘des-
kundigen’, die onderling ook weer verschillende opvattingen konden hebben over wel-
ke maand het precies was.183 Evenals bij de Nuer was bij de Mursi beslissend welke ac-
tiviteit in het kader van de wisseling van de seizoenen aan de orde was. Ook bij de Mursi 
werden in het sociale leven leeftijdsklassen onderscheiden, en werd niet geredeneerd 
vanuit het exacte aantal jaren dat iemand geleefd had, maar vanuit de leeftijdsgroep 
waarvan iemand lid was.184

Omstreeks 1970 onderzocht Ohnuki-Tierney de Aino, die afkomstig waren van het 
schiereiland Sachalin, maar overgebracht naar het Japanse Hokkaido.185 De Aino onder-
scheidden een ‘lang geleden’ mythisch ‘begin van de aarde’ en een ‘heden’ waartussen 
een niet in termen van tijd te definiëren kloof bestond. Het mythische ‘begin’ was een 
‘heilige periode’ die weinig te maken had met wat ‘westerners call time, history or chrono-
logy’.186 In het heden speelden de seizoensgebonden economische activiteiten en ver-
schijnselen een sleutelrol. Net als bij de eerder besproken culturen werden activiteiten 
wel aan maanden gekoppeld, maar wist men niet precies welke maand het rekenkundig 
gesproken was. Vergeleken met de Nuer en de Mursi was het structurele tijdsbewust-
zijn bij de Aino matig ontwikkeld, al onderscheidden ook zij verschillende leeftijdsklas-
sen. Herinneringen aan gebeurtenissen bleken echter zwak. ‘The Ainu concept of time is 
basically qualitative; quantitative measurement of time is little developed.’187 Hun taal kende 
dan ook geen woord voor ‘tijd’ (evenmin als die van de Nuer en de Mursi trouwens) en 
hun werkwoorden kenden geen verschillende tijden, maar wel een zeer uitgebreid stel-
sel van modaliteiten waarmee de aard van acties kon worden gekarakteriseerd; kortdu-
rend, zich herhalend, opeenvolgend, tegelijkertijd, etc.188

181 Hallowell (1937), p. 667.

182 Turton & Ruggles (1978).

183 Turton & Ruggles (1978), p. 589.

184 Turton & Ruggles (1978), p. 592.

185 Ohnuki-Tierney (1973).

186 Ohnuki-Tierney (1973), p. 287.

187 Ohnuki-Tierney (1973), p. 292.

188 Ohnuki-Tierney (1973), p. 292.
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Een opmerkelijke andere verbeelding van de tijd dan in de westerse cultuur gebruike-
lijk bleek uit een onderzoek onder Aymara-indianen die leven in het Andes hoog gebergte 
in het noorden van Chili, het zuiden van Peru en het zuidwesten van Bolivia.189 In wes-
terse talen is het gebruikelijk tijd in de ruimtelijke metafoor voor te stellen als een lijn 
waarlangs men zich voorwaarts beweegt (‘we naderen het eind van het jaar’), hoewel ook 
uitdrukkingen voorkomen waarin de spreker stil staat en de tijd zich langs hem heen 
beweegt (‘het einde van het jaar nadert’). In beide gevallen wordt de toekomst gezien als 
iets dat vóór de spreker ligt. Bij de Aymara’s bleek dit precies omgekeerd te zijn. Zij gaan 
uit van de stilstaande spreker, die het verleden vóór zich heeft liggen en de toekomst ach-
ter zich. Dat laatste bleek onder andere uit hun gebarentaal: bij spreken over de toekomst 
werd naar achteren gewezen, bij spreken over het verleden naar voren.

Bij de in het bovenstaande besproken niet-westerse culturen was geen sprake van 
een abstract begrip van tijd als een op zichzelf staand iets, dat verloopt ongeacht de ge-
beurtenissen die erin plaatsvinden. De ‘kalender’ geeft in zulke culturen niet aan wan-
neer iets gebeurt of dient te gebeuren, maar de gebeurtenissen zelf maken duidelijk wat 
voor tijdstip het is. ‘Lege tijd’ bestaat in zo’n voorstelling niet. Er zijn ook niet-westerse 
culturen waarin wel een meer abstracte tijdrekening bestaat. Zo heeft de traditionele 
Balinese cultuur een tijdrekening waarin elke dag deel uitmaakt van tien verschillende 
tijdseenheden van ongelijke lengte, zoals in de westerse tijdrekening elke dag deel uit-
maakt van drie elkaar overlappende tijdseenheden: de week, de maand en het jaar. Het 
Balinese kalendersysteem bepaalt op welke tijd bepaalde gebeurtenissen dienen plaats 
te hebben, bijvoorbeeld de Galungan-ceremonie die plaatsvindt als een dag uit de vijf-
daagse, de zesdaagse en de zevendaagse cyclus samenvalt, wat elke 210 dagen gebeurt.190 
Net als de eerder besproken culturen legt het Balinese tijdsbewustzijn hierbij de nadruk 
op het steeds terugkerende, het cyclische element van tijd.

In een andere niet-westerse cultuur met een ontwikkeld kalendersysteem, die van de 
Maya’s, was ook sprake van een aantal elkaar overlappende cycli.191 Omstreeks de tweede 
eeuw n.C. berekende men van hieruit echter een ‘nulpunt’, een moment waarop de we-
reld geschapen was – net als via de oudtestamentische geschriften door joodse geleerden 
het moment van de schepping werd bepaald.192 Vanaf dat moment begon het verloop van 
het samenspel van cyclische tijdseenheden, telkens optellend tot ‘grote cycli’ van 144000 
dagen (ca 394½ jaar). Dat impliceerde echter geen visie op heden, verleden en toekomst 
zoals de westerse.193 Ook de Chinese tijdrekening vertoont een combinatie van cyclische 
elementen met een lange kroniekachtige lijn van heersers en hun daden, zorgvuldig op-
getekend door de bureaucratie van het keizerrijk, zonder dat hiermee een historisch be-
wustzijn samenhangt vergelijkbaar met wat in 2.3 is omschreven.194 

189 Nuñez & Sweetser (2006).

190 Howe (1981), p. 224.

191 Aveni (2002), p. 179.

192 Aveni (2002), p. 187. Het scheppingsmoment valt samen met 11 augustus 3113 v.C. in de westerse tijdrekening.

193 Aveni (2002), p. 185. De cyclus 144000 dagen is het resultaat van 20 maal 18 maal 20 maal 20 dagen (de kortere, 
onderliggende cycli).

194 Aveni (2002), p. 276-277. Loewe (1999).
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Conclusie 

Tijdsbewustzijn lijkt vaak te bestaan uit een cyclisch element dat terugkerende gebeur-
tenissen en activiteiten bepaalt - vooral onder invloed van de jaarcyclus met de wisseling 
van seizoenen - en een lineair element dat voortkomt uit het gegeven dat mensen van 
verschillende leeftijd met elkaar samenleven. Bij dat laatste gaat het vooral om de status 
die verschillende leeftijdsgroepen in een bepaalde samenleving hebben. In mindere 
mate gaat het om herinneringen die van generatie op generatie worden doorgegeven. 
Het besef van tijd dat voortkomt uit het samenleven van verschillende generaties kan 
worden getypeerd als ‘sociale tijd’, het cyclische tijdsbewustzijn als ‘dagelijkse tijd’ (bij 
Evans-Pritchard resp. structurele en ecologische tijd). De lengte van de herinnering die 
samenhangt met de sociale tijd wordt door antropologen geschat als ten hoogste onge-
veer 150 jaar. Dat vloeit voort uit de leeftijd die mensen bereiken. Buiten de beide tem-
porele categorieën valt het besef van een mythische oertijd, waarvan alleen gezegd 
wordt dat deze ‘lang geleden’ is, zonder precies aan te geven hoe lang. Dat is ook niet 
aan de orde, want het gaat bij deze mythische tijd niet om historie of chronologie zoals 
men die in westerse samenlevingen doorgaans opvat. Het is lang geleden, maar ook 
een soort eeuwigheid. Dat laatste wordt geaccentueerd door het ritueel heropvoeren van 
de scheppende daad.195 

De drie soorten tijdsbewustzijn, nl. het terugkerende dagelijkse/jaarlijkse, het soci-
ale van de herinneringen van en aan degenen met wie men samenleeft en het mythi-
sche besef van een oertijd die ‘lang geleden’ is, komen niet overeen met de historische 
tijd zoals die in het voorgaande is omschreven. De sociale tijd is hier een grensgeval. 
Net als de historische tijd is deze lineair en wordt hij mede bepaald door chronologie. 
In bepaalde situaties bleken personen uit onderzochte niet-westerse culturen desge-
vraagd wel in staat te berekenen hoe lang iets geleden was of hoe oud iemand was, door 
allerlei fragmentarische gegevens bij elkaar te leggen.196 Maar anders dan bij het histo-
rische tijdsbewustzijn gaat het niet om een tijd ten opzichte waarvan een breuk wordt 
ervaren of een tijd waarvan de erin levende mensen als een ‘zij-groep’ worden be-
schouwd.

Het onderscheid tussen de westerse en de niet-westerse tijdservaringen is betrek-
kelijk in die zin dat niet gezegd kan worden dat elk westers tijdsbesef volledig ‘histo-
risch’ is. Ook in de westerse samenleving komen cyclische tijdservaringen – zoals de 
weekcyclus en de jaarcyclus - en sociale tijdservaringen volop voor, wellicht zelfs de 
‘mythische’ ervaring van een ‘oertijd’ in gevallen waarin middels vage en ongedifferen-
tieerde beelden gedacht wordt over ‘vroeger’ en dit ‘vroeger’ geplaatst wordt tegenover 
het ‘nu’ als een min of meer vaststaand gegeven. De historische tijdservaring is mis-
schien wel een vreemde buitencategorie, een kunstmatige manier van denken over tijd. 
Hoe de historische tijdservaring, gedefinieerd in zes sleutelconcepten, zich verhoudt tot 
de hierboven besproken alternatieve tijdservaringen, wordt duidelijk in figuur 2-3.

195 Eliade (1991), p. 76, p. 85.

196 Evans-Pritchard (1939), p. 210. Turton & Ruggles (1978), p. 592.
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Figuur 2.3 Historische en andere tijdservaringen

Tegenover het cyclische tijdsbesef van terugkerende, bijvoorbeeld wekelijkse of jaar-
lijkse verschijnselen stelt het historische tijdsbewustzijn de gedachte van steeds weer 
andere, nieuwe gebeurtenissen en verschijnselen die geplaatst worden op een lange, in 
beginsel eindeloze, tijdlijn. Het historische denkbeeld van generaties en overblijfselen 
staat tegenover het sociale tijdsbesef, dat is gebaseerd op de relaties met een ‘wij-groep’ 
en op voorwerpen uit een bekende en vertrouwde wereld. Er leven weliswaar mensen 
van verschillende leeftijd in die wereld en er zijn voorwerpen van verschillende ouder-
dom, maar het gaat in beginsel om de eigen wereld waartegenover geen afstandsgevoel 
bestaat. Het historische tijdsbewustzijn daarentegen is gebaseerd op het idee van het 
andere, of de anderen: andere mensen met wie een ‘zij-relatie’ bestaat, en vreemde 
overblijfselen en documenten die een brug slaan naar andere werelden die duidelijk 
verschillen van de huidige. Het mythische tijdsbesef gaat uit van de wereld van ‘ooit’, 
een onbepaald verleden, vaak gekoppeld aan vaste overtuigingen en eeuwige waarhe-
den die daaraan mede gekoppeld zijn. Het historische tijdsbewustzijn stelt hier de ver-
anderlijkheid van waarden en waarheden tegenover en wijst op het grillige verloop van 
de historische ontwikkeling, waarin met geringe voorspelbaarheid steeds weer andere 
situaties en processen elkaar opvolgen.

Deze vergelijking tussen de historische tijdservaring en haar alternatieven kan van-
uit een didactisch gezichtspunt van belang zijn. De historische tijdservaring kan wor-
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den gesteld tegenover een aantal kenmerken van andere tijdservaringen die leerlingen 
wellicht uit de leefwereld van buiten de geschiedenisles met zich meebrengen: een 
wereld die bepaald wordt door steeds terugkerende week- en jaarcycli, door verhalen 
over vroeger van oudere generaties en door onbestemde gedachten over vroeger en nu, 
soms resulterend in de aanname van ‘eeuwige’, vaststaande waarheden, waarvan de 
simpelste in dit verband zo iets zou kunnen zijn als ‘vroeger was alles toch veel slechter 
dan nu en waren de mensen arm en onderdrukt’. Als het aanleren van een historisch 
tijdsbewustzijn doel is van geschiedenisonderwijs, zou dat impliceren dat leerproces-
sen gericht zouden moeten zijn op vervanging of aanpassing van de denkbeelden uit de 
rechterhelft van figuur 2-3 door denkbeelden uit de linkerhelft. De geldigheid van de 
weergave in figuur 2-3 als kader voor geschiedenisonderwijs en geschiedenisdidactiek 
is echter een hypothese in die zin dat nog onvoldoende bekend is in hoeverre en op 
welke manier de denkbeelden uit de rechterhelft bij leerlingen een rol spelen. Uit nader 
onderzoek zou de houdbaarheid hiervan moeten blijken.

2.5 Historisch tijdsbewustzijn in het geschiedenisonderwijs: doelen 
en onderzoeksvragen

Als van de voorgaande typering van historisch tijdsbewustzijn taken voor het geschie-
denisonderwijs worden afgeleid, kent men deze omschrijving een normatieve rol toe. 
Het is van belang daarbij even stil te staan alvorens een nadere uitwerking van histo-
risch tijdsbewustzijn gericht op het geschiedenisonderwijs te onderzoeken. In hoeverre 
is het gerechtvaardigd dat geschiedenisdidactiek doelen voor het onderwijs uitwerkt? 
Ligt het niet meer in de rede empirisch onderzoek te doen naar de beste onderwijsme-
thoden? 

Het in de inleiding van dit boek reeds genoemde Amerikaanse project ‘How People 
Learn’ stelde zich ten doel resultaten van empirisch onderwijskundig onderzoek van de 
laatste decennia van de twintigste eeuw te bundelen en praktisch toepasbaar te maken. 
Daarbij trok men een interessante conclusie: ‘Asking which teaching technique is best is 
analogous to asking which tool is best - a hammer, a screwdriver, a knife, or pliers.’ 197 Net als 
bij gereedschap is ook bij onderwijs de vraag voor welk doel het is bestemd. De doelen 
van het onderwijs moeten in de beschouwingen worden betrokken, zeker als het gaat 
om didactisch onderzoek dat zich richt op de specifieke denkwijzen van een vak.

Hoe doelen van geschiedenisonderwijs een rol spelen bij geschiedenisdidactisch 
onderzoek, blijkt uit het volgende voorbeeld. Jacott, López-Manjón en Carretero deden 
onderzoek naar de wijze waarop leerlingen omgaan met causaliteit.198 Zij onderscheid-
den daarbij een ‘intentionalistisch’ en een ‘structureel’ verklaringsmodel, resp. uitgaand 
van motieven, bedoelingen en geloofsvoorstellingen van mensen, en van economische, 
demografische, sociale, religieuze en politieke omstandigheden. Dit onderscheid ba-

197 Donovan, Bransford & Pellegrino (1999), p. 18. 

198 Jacott, López-Manjón, & Carretero (1998).
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seerden zij op geschiedenistheoretische literatuur.199 Hun empirische onderzoek gaf als 
uitkomst dat personen die geen geschiedenis hebben gestudeerd en jongere leerlingen 
eerder intentionalistische oorzaken noemen, terwijl geschiedenisstudenten in grotere 
mate geneigd zijn structurele oorzaken te noemen. Dat laatste resulteerde in een advies 
over de wijze waarop geschiedenisonderwijs het onderscheiden van structurele oorza-
ken meer zou kunnen bevorderen. De geschiedenisstudenten en andere ‘experts’ gin-
gen anders met causaliteit om dan jongere leerlingen omdat zij dat bij de bestudering 
van het vak hadden geleerd. De regels van de vakwetenschap hadden dus een normatieve 
uitwerking op de doelen die in het onderwijs werden nagestreefd. Ook in andere ge-
schiedenisdidactische studies, met name die waarbij ‘experts’ worden vergeleken met 
‘novices’, komt men deze normatieve invloed tegen.200 

Normen over datgene wat het geschiedenisonderwijs zou moeten bereiken, worden, 
zoals besproken in hoofdstuk 1, bepaald door politiek en samenleving, die daarbij moe-
ten besluiten of zij geschiedenis als vakwetenschap in haar waarde willen laten, of haar 
voor een bepaald ideologisch doel willen inzetten, ook als dat veronachtzaming van de 
disciplinaire regels van het vak impliceert. Als men ervan uitgaat dat denkwijzen die 
behoren bij een historisch tijdsbewustzijn kenmerkend zijn voor het vak geschiedenis 
en als het het oogmerk van politiek en samenleving is dat op scholen geschiedenis 
wordt geleerd, impliceert dat dat deze denkwijzen een rol zouden moeten spelen in de 
doelstellingen van het geschiedenisonderwijs. In het hierna volgende wordt uiteenge-
zet welke doelstellingen dat zouden kunnen zijn, en welke vragen voor geschiedenisdi-
dactisch onderzoek ermee samenhangen. 

Onderwijsdoelen kunnen enerzijds worden afgeleid uit bepaalde vakmatige denk- 
en redeneerwijzen, anderzijds uit wat uit onderzoek gebleken is over misconcepties en 
leerproblemen bij leerlingen. Een combinatie van deze twee kan dan resulteren in het 
‘bijsturen’ van denk- en redeneerwijzen van leerlingen in een gewenste richting. 
Daarom worden in het onderstaande onderwijsdoelen voorgesteld die enerzijds geba-
seerd zijn op de typering van de zes concepten van historisch tijdsbewustzijn zoals ze 
in 2.3 zijn omschreven, anderzijds op gegevens uit geschiedenisdidactisch onderzoek. 
Op de resultaten van dat onderzoek in verband met de zes concepten van historisch 
tijdsbewustzijn wordt in hoofdstuk 3 nog nader ingegaan.

Het gaat in het volgende om denk- en redeneerwijzen die voortvloeien uit boven-
staande gedachtegang. Dat impliceert niet zonder meer dat dat ook gewenste onder-
wijsdoelen zijn. Dat hangt onder meer af van empirisch onderzoek onder leerlingen en 
leraren. Onder leerlingen omdat dan zou kunnen blijken in hoeverre leerlingen be-
paald gedrag reeds als vanzelfsprekend vertonen (zodat er geen onderwijs in behoeft te 
worden gegeven) of dat bepaald gedrag van een zo grote moeilijkheidsgraad is, dat het 
niet realistisch is het als onderwijsdoel te stellen. Onderzoek onder leraren kan uitwij-
zen in hoeverre zij de denkwijzen vertonen die samenhangen met historisch tijdsbe-
wustzijn. Is dat in overwegende mate niet het geval, dan is dat ook een gegeven: experts 

199 Jacott, López-Manjón, & Carretero (1998), p. 294-295.

200 Bijvoorbeeld: Wineburg (1991). Perfetti e.a. (1995). Wineburg (1998). Van Boxtel & Van Drie (2004).
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vertonen bepaald gedrag niet, wat ofwel impliceert dat het ook geen onderwijsdoel be-
hoort te zijn, ofwel dat leraren zouden moeten worden bijgeschoold.

Chronologie 

Chronologie is, zoals in 2.3 is uiteengezet, gebaseerd op de subjectieve keuze van een 
beginpunt in de tijd, maar maakt het op relatief objectieve wijze mogelijk historische 
volgorden, het (ongeveer) samenvallen van gebeurtenissen in de tijd en duur van peri-
oden te bepalen. Deze eigenschappen van chronologie impliceren een gedisciplineerd-
heid van denken die behoort tot de zaken die in geschiedenislessen geleerd zouden 
moeten worden. In het voorgaande is betoogd dat mensen zich geleefde data (‘de dag 
van mijn verhuizing’) gemakkelijker herinneren dan data die alleen via een kalender 
worden aangeduid (‘11 april 1990’). Deze afstand tussen kalendertijd en geleefde tijd, de 
‘kunstmatigheid’ van chronologische dateringen in relatie tot de ‘natuurlijkheid’ van 
‘geleefde dateringen’ is wellicht een aanknopingspunt voor onderzoek naar de wijze 
waarop het leren omgaan met chronologie zich kan voltrekken. Verder is in het voor-
gaande opgemerkt dat in het dagelijkse tijdsbewustzijn veel cyclische elementen zitten 
(het ritme van de week, het maandsalaris, de jaarlijks terugkerende seizoenen en feest-
dagen) en dat pas bij speciale gelegenheden wordt stilgestaan bij een langer lineair 
tijdsverloop. Ook dat biedt wellicht een aanknopingspunt voor onderzoek naar het leren 
van chronologie. Naar de wijze waarop kinderen zich chronologie eigen maken, is ove-
rigens al het nodige onderzoek verricht, waarop in hoofdstuk 3 zal worden ingegaan.

Bij het formuleren van leerdoelen met betrekking tot chronologie zou moeten wor-
den onderkend dat kennis van chronologie slechts een onderdeel is van het historische 
tijdsbewustzijn, dat weer een aspect is van historisch besef. In het publieke debat lijkt 
‘kennis van historische chronologie’ soms te worden gelijk gesteld met historisch tijds-
bewustzijn of zelfs met historisch besef in het algemeen.201 Beheersing van chronologie 
is één van de zaken die in het geschiedenisonderwijs worden nagestreefd, maar er zijn 
er meer. Er hangen leerdoelen mee samen die weinig omstreden zijn, zoals:202

1  De westerse tijdrekening en daarmee samenhangende begrippen als ‘jaar’, ‘decen-
nium’, ‘eeuw’ en ‘millennium’ toepassen.

2  Het relatieve en subjectieve karakter van de westerse tijdrekening onderkennen.202

Een geschiedenisdidactische onderzoeksvraag die met het aanleren van historische 
chronologie samenhangt, kan worden afgeleid uit de in 2.4 gedane veronderstelling dat 
cyclisch, sociaal en mythisch tijdsbewustzijn ook voorkomen in de westerse samenle-
ving en dat een historisch tijdsbewustzijn misschien moet worden beschouwd als een 
(voor leerlingen) vreemde ‘buitencategorie’. Een andere vraag hangt samen met de ver-
onderstelling dat geleefde data gemakkelijker worden herinnerd dan alleen via de ka-
lender en jaartelling aangeduide momenten in de tijd.

201  Stow & Haydn (2000), p. 85. Van Sas (2009), p. 428.

202  Deze doelen behoren tot het in 2007 in Nederland ingevoerde eindexamenprogramma geschiedenis voor havo en 
vwo (eindterm 1).
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Vraag 1: In hoeverre hebben leerlingen een cyclisch dagelijks tijdsbesef, een sociaal 
tijdsbesef en een ‘mythisch’ tijdsbesef en in hoeverre is oriëntatie op een langdurig 
lineair tijdsbesef daarvan in hun ervaring een afwijking?

Vraag 2: Zijn aanduidingen van tijd die gebruik maken van kalender en jaartelling 
moeilijker te leren dan aanduidingen van tijd die gebruik maken van een inhoude-
lijke kwalificering van een tijdsmoment?

Periodisering

Het voorstellen van de historische tijd als een langdurig lineair tijdsverloop, opgedeeld 
in perioden met eigen karakteristieken, is in het geschiedenisonderwijs gebruikelijk. 
Het onderscheiden van perioden is echter minder objectiverend dan het hanteren van 
de tijdrekening. Het is de vraag of dat altijd (door leerlingen) wordt ingezien. In het 
eindexamenprogramma voor havo en vwo (2007) wordt wel van leerlingen gevraagd dat 
zij kunnen uitleggen dat ‘chronologische indelingen interpretatief van aard zijn’.203

Een probleem dat samenhangt met het leren en leren gebruiken van periodisering 
is het opbouwen van een overzichtelijk referentiekader waarin historische verschijnse-
len ‘in de juiste context’ kunnen worden geplaatst. Onderzoek wijst uit dat leerlingen 
aanzienlijke moeite hebben met het opbouwen van zo’n referentiekader, laat staan met 
het gebruik ervan.204 De denkoperatie die zij moeten uitvoeren bij het ‘juist plaatsen’ 
van een historische gebeurtenis of verschijnsel wordt doorgaans aangeduid als ‘contex-
tualiseren’. Uit onderzoek blijkt dat ervaren historici dat eerder en gemakkelijker doen 
dan leerlingen205, maar het is lastig om er achter te komen wat voor ‘periodenkennis’ er 
nu precies nodig is om zaken op de juiste manier in context te plaatsen. Van Boxtel en 
Van Drie hebben geconstateerd dat kennis van bepaalde historische ‘landmarks’ (be-
langrijke gebeurtenissen), van ‘colligatory concepts’ (een begrip van de geschiedfilosoof 
W.H. Walsh uit 1967, waarmee hij grote samenvattende interpretatieve historische be-
grippen als ‘Renaissance’ of ‘Verlichting’ bedoelt206) en van ‘periodisering’ door leerlin-
gen worden ingezet om zaken te contextualiseren.207

In het voorgaande werd gesproken over voorkeuren van historici voor zo veel moge-
lijk ‘kleurloze’ dan wel gekleurde interpretatieve tijdvakbenamingen. Een didactische 
overweging zou kunnen zijn te kiezen voor gekleurde benamingen, overwegend dat 
daartegen geschiedenistheoretisch gezien geen bezwaar bestaat en veronderstellend 
dat het onderscheid tussen ‘verschillende tijden’ een leermoeilijkheid is die door rela-
tief sterk gekleurde beeldvorming zou kunnen worden aangepakt. Dit hangt samen met 
het gegeven dat geleefde tijd (een huwelijk, een verhuizing, de geboorte van een kind) 
gemakkelijker wordt herinnerd dan een moment dat via kalendertijd wordt vastgesteld. 

203 Eindexamenprogramma geschiedenis havo/vwo (2007), eindterm 1.

204 Shemilt (2000), p. 86-87. Lee & Howson 2009, p. 231-235.

205 Wineburg (1991). Wineburg (1998).

206 Walsh (1967).

207 Van Boxtel & Van Drie (2004).
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Onderzoek moet uitwijzen of relatief sterk gekleurde periodetyperingen inderdaad be-
hulpzaam kunnen zijn bij het ontwikkelen van een historisch tijdsbewustzijn.

Een ander aanknopingspunt voor onderzoek is de door Zerubavel opgemerkte ge-
neigdheid tot ‘interperiodic splitting’ en ‘intraperiodic lumping’. Een vraag is of leerlingen 
deze neiging ook vertonen, en zo ja, welke didactische aanpak zou kunnen worden ge-
bruikt om hier iets mee te doen.

Als leerdoelen in verband met periodisering kunnen worden genoemd:
3  Onderkennen dat perioden historische interpretaties zijn die niet zonder meer 

voortvloeien uit de ‘werkelijk geleefde tijd’, terwijl er mogelijk toch een samenhang 
is met in de ‘werkelijk geleefde tijd’ aanwezige narratieve elementen.

4  Een algemeen kader van historische perioden kennen, daarin specifieke kenmerken 
van bepaalde perioden zodanig beheersen dat het periodenkader kan worden ge-
bruikt als referentiekader waarmee gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen 
en personen op de juiste wijze kunnen worden gecontextualiseerd.

5  Onderkennen hoe in een historische ontwikkeling continuïteit en discontinuïteit 
met elkaar samenhangen en dat het vaststellen van discontinuïteit alleen mogelijk 
is vanuit interpretatie achteraf die gebaseerd is op vergelijking van twee momenten 
in de tijd, en dat het daardoor niet mogelijk is te zeggen dat het opmerken van dis-
continuïteit tot een bepaalde periodisering dwingt.

6  Onderkennen dat in veranderingsprocessen verschillende tempo’s kunnen worden 
onderscheiden, waardoor in de beschrijving van historische ontwikkelingen aan-
dacht kan zijn voor een evenementieel, een conjunctureel of een structureel niveau.

Onderzoeksvragen:

Vraag 3: In hoeverre zijn leerlingen geneigd om perioden op te vatten als iets werke-
lijk bestaands, als een vaststaand gegeven dat correspondeert met een historische 
werkelijkheid?

Vraag 4: Zijn beeldend-associatieve tijdsaanduidingen (‘riddertijd’, ‘tijd van de 
stoommachines’) gemakkelijker te onthouden dan kleurloze aanduidingen (1100-
1500, 19e eeuw)? Indien ja, kunnen beeldend-associatieve tijdsaanduidingen onder-
steunend werken bij het opbouwen van een historisch referentiekader?

Vraag 5: In hoeverre zijn leerlingen geneigd de tijdsafstanden binnen een periode te 
onderschatten en de tijdsafstanden tussen perioden te overschatten? In hoeverre 
zijn leerlingen geneigd verschillen tussen perioden te overschatten en overeenkom-
sten tussen perioden te onderschatten?

Vraag 6: In hoeverre zijn leerlingen geneigd en in staat in te zien dat het constateren 
van discontinuïteiten berust op interpretaties en onderscheid te maken tussen ver-
anderingsprocessen van verschillend niveau? 
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Generaties

In het voorgaande is betoogd dat historisch tijdsbewustzijn samenhangt met het heb-
ben van een ‘zij-relatie’ met mensen uit het verleden, ook als dat mensen zijn die tegen-
woordig nog leven en zelfs als dat de eigen persoon betreft in een vroegere, als wezen-
lijk anders ervaren tijd. Dit berust op onderscheid tussen het sociale en het historische 
verleden. Het sociale verleden heeft betrekking op degenen met wie een wij-relatie be-
staat, ook als dat mensen zijn die (gedeeltelijk) in een vroegere tijd leefden: familierela-
ties bijvoorbeeld. 

Er is geen systematisch onderzoek gedaan naar de mate waarin leerlingen en lera-
ren zich bij het geschiedenisonderwijs bedienen van ‘wij-perspectieven’ en ‘zij-perspectie-
ven’ of zich hiervan bewust zijn, redenen waarom en omstandigheden waaronder zij voor 
het ene dan wel het andere perspectief kiezen en de mate waarin zij het als gewenst erva-
ren van een zij-perspectief gebruik te maken. Indrukken die uit onderzoek zijdelings 
kunnen worden opgebouwd suggereren dat men zich doorgaans niet bewust is van de 
manier waarop van een wij-perspectief dan wel een zij-perspectief gebruik wordt ge-
maakt.208 Exploratief onderzoek verricht door schrijver dezes, bevestigt deze indruk.209

In het bestaande geschiedenisonderwijs is het niet gebruikelijk het gebruik van een 
zij-perspectief als expliciet leerdoel na te streven. Als onderwijsdoel zou echter kunnen 
worden aangeduid:

7   Mensen in het verleden aanduiden als ‘zij’, ook als ze op het eerste gezicht tot een 
groep lijken te behoren waartoe men zichzelf in het heden ook rekent.

Hiermee hangen als onderzoeksvragen samen:

Vraag 7: In hoeverre maken leerlingen onderscheid tussen een historisch en een 
sociaal verleden?

Vraag 8: In hoeverre en onder welke omstandigheden zijn leerlingen geneigd een 
wij-relatie dan wel een zij-relatie met mensen uit het verleden te ontwikkelen?

Overblijfselen

Alles in de ons omringende wereld is in beginsel op te vatten als een overblijfsel uit het 
verleden. Het heden bergt vele verledens in zich, sommige kort en andere langer gele-
den, m.a.w.: er is sprake van een ‘gelaagdheid’ in de hedendaagse wereld die door Pinder 
werd aangeduid als ‘gelijktijdigheid van het ongelijktijdige’. Mensen die leven met een 
cyclisch dagelijks tijdbesef, of met een sociaal tijdsbesef van relatief korte duur, dan wel 
met de ‘alledaagsheid’ van Heidegger, of alleen uitgaand van de practical present-past van 
Oakeshott, ontwikkelen waarschijnlijk met moeite een gevoel voor deze diepere ge-

208  Voor deze gegevens wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

209  Zie de beschrijving van het exploratieve onderzoek in Appendix 1.
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laagdheid. Het komt wellicht in die zin overeen met het ontwikkelen van een ‘zij-per-
spectief’ op mensen uit het verleden, dat deels vertrouwde en bekende zaken uit de 
omgeving (overeenkomend met mensen met wie men een ‘wij-gevoel’ heeft) op afstand 
moeten worden geplaatst en gezien als afkomstig uit een totaal andere culturele omge-
ving dan de hedendaagse (te vergelijken met mensen met wie men een ‘zij-relatie’ er-
vaart). Uit onderzoek is weinig of niets bekend over de leermoeilijkheden die hiermee 
samenhangen. In het Nederlandse eindexamenprogramma havo/vwo komt - alleen 
voor vwo-leerlingen - voor: ‘door het onderscheiden van continuïteiten van langere en kor-
tere duur onderkennen hoe elementen afkomstig uit verschillende tijdvakken zich gelijktijdig 
in één tijdvak kunnen manifesteren (de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige).’ Blijkbaar 
werd dit door de opstellers van het programma gezien als een relatief moeilijke denk-
operatie. In de Duitse Bildungsstandards komt de Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 
voor bij de doelen voor leerjaar 7 t/m 10, overeenkomend met het derde tot en met het 
zesde leerjaar in het Nederlandse voortgezet onderwijs.

Leerdoelen die met het concept ‘overblijfselen’ samenhangen, kunnen als volgt worden 
omschreven: 
8  De culturele omgeving uitleggen als een verzameling overblijfselen uit verschillen-

de tijdvakken uit het verleden.
9  Onderkennen dat sommige overblijfselen uit recente en andere uit vroegere tijdvak-

ken afkomstig zijn, zodat het heden sporen uit allerlei verschillende tijden in zich 
draagt (ongelijktijdigheid van het gelijktijdige).

10  De ongelijktijdigheid van het gelijktijdige ook toepassen op de culturele omgevin-
gen van tijdvakken in het verleden.

Als onderzoeksvragen hangen hiermee samen:

Vraag 9: In hoeverre zijn leerlingen geneigd en in staat de hedendaagse wereld op te 
vatten als samengesteld uit overblijfselen afkomstig uit verschillende tijdvakken in 
het verleden, met kleinere of grotere onderlinge tijdsafstanden?

Vraag 10: In hoeverre zijn leerlingen geneigd en in staat de ‘ongelijktijdigheid van 
het gelijktijdige’ te zien in een culturele omgeving in het verleden? 

Anachronisme

Voor het geschiedenisonderwijs hebben de eis anachronismen te vermijden en de 
noodzaak van anachronismen gebruik te maken een bijzonder karakter. Aan de ene 
kant moet de geschiedenisleraar, misschien nog wel meer dan andere historici, andere 
tijden in de taal van zijn eigen tijd begrijpelijk maken. Aan de andere kant leert hij zijn 
leerlingen maar weinig als ze op die manier tot de conclusie komen dat andere tijden 
eigenlijk niet wezenlijk van het heden verschilden. Wat leren zij als zij te horen krijgen 
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dat ‘Romeinen eigenlijk heel gewone mensen waren, ze hadden alleen geen auto’s’?210 
De neiging van mensen om het verleden op ‘onhistorische wijze’ naar zich toe te halen 
om daarmee de gerechtvaardigdheid van bepaalde posities in het heden te onderstre-
pen, is sterk.211 De taak van de geschiedwetenschap is om corrigerend op te treden ten 
opzichte van bepaalde misverstanden en mythen. Zich verplaatsen in een andere tijd is 
nodig voor zover het een voorwaarde is om een tijd vanuit zichzelf te begrijpen en te 
beoordelen, gepaard aan het besef dat dat historistische ideaal nooit echt kan worden 
bereikt omdat iedere weergave van een verleden altijd vanuit een later perspectief 
plaatsvindt.212

De breukervaring tussen heden en verleden is waarschijnlijk het meest fundamen-
tele element van het westerse historische tijdsbewustzijn. Het is echter de vraag of deze 
historische ervaring van breuk en afstand algemeen onder leerlingen aanwezig is. Twee 
neigingen zouden daarmee in strijd zijn. In de eerste plaats de neiging om het wij-ge-
voel naar het verleden uit te breiden (‘Wij waren toen in oorlog met Spanje’) wat juist 
op verkleining van de afstand zou duiden. In de tweede plaats de neiging om gedachten 
en daden van voorgangers ‘raar’ of ‘belachelijk’ te vinden, wat duidt op het toepassen 
van hedendaagse maatstaven op het verleden: ‘Typically students, particularly at a younger 
age, view our predecessors as morally, intellectually, and scientifically inferior and dismiss their 
actions as stupid or idiotic’.213 Mensen in het verleden worden doorgaans in eerste instan-
tie beoordeeld aan de hand van maatstaven uit het heden. Daar staat tegenover dat een 
afstandsgevoel en het besef van het wezenlijk ‘vreemde’ van het verleden wél tot uit-
drukking komt als men zo tot de conclusie komt dat iets ‘erg raar’ is.

De maatstaven van het heden komen ook naar voren bij het gebruik van de bewoor-
dingen ‘nog niet’ of ‘al’ (‘Er was toen nog geen elektriciteit, dus moest je wel kaarsen 
gebruiken’, of: ‘De Romeinen hadden al centrale verwarming’). Dat leerlingen ertoe 
geneigd zijn dit soort bewoordingen te gebruiken, is uit onderzoek gebleken.214 
Waarschijnlijk komen ze ook vaak (bedoeld of onbedoeld) in geschiedenislessen voor.

Andere manieren waarop de relatie tussen heden en verleden vaak leidt tot anachro-
nismen zijn het zoeken naar bevestiging van de juistheid van huidige visies en claims, 
het zoeken naar bevestiging van de huidige identiteit of in het verleden op zoek gaan 
naar richtlijnen voor het heden.215 Zoals eerder besproken, is volgens Oakeshott de stu-
die van het verleden met geen ander doel dan dat verleden vanuit zichzelf te begrijpen 
dan ook een bijzonder moeilijke activiteit die erg vatbaar is voor een terugval ‘into some 
other engagement’.216 Het is of hij bij het schrijven van deze woorden een klas met leer-
lingen in een geschiedenisles voor zich zag. Daarbij moet het andere soort ‘engagement’ 

210 Uitspraak van een gids in het themapark Archeon te Alphen aan den Rijn, opgevangen door Piet de Rooy. 
Mondelinge mededeling van Piet de Rooy.

211 Zoals blijkt uit talloze voorbeelden in Lowenthal (1985) en Ribbens (2002).

212 Davis, Yeager & Foster (2001).

213 Foster (2001), p. 171. Foster baseert deze uitspraak op onderzoek van Ashby, Barton, Hoge, Lee, Rosch en van 
zichzelf.

214 Barton (2008), p. 185.

215 Lowenthal (1985), p. 40-47.

216 Oakeshott (1983), p. 28.
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waarschijnlijk niet (alleen) worden opgevat als de neiging van leerlingen om zich met 
andere zaken bezig te houden dan de lesstof, maar vooral als hun neiging om zaken uit 
een andere tijd niet te zien als gegevens die alleen gebruikt zouden moeten worden om 
er kennis uit op te doen van die andere tijd en begrip van wat er in die andere tijd aan 
de hand was. Zo’n houding - zo blijkt uit onderzoek - is niet de houding waartoe leerlin-
gen in eerste instantie geneigd zijn.217 Barton komt dan ook tegen de visie van Oakeshott 
in het geweer en meent dat geschiedenis wel degelijk moet worden gebruikt voor he-
dendaagse doelen, omdat anders het nut ervan niet aan leerlingen is uit te leggen.218 
Een vraag blijft hoe ‘hedendaags’ en ‘anachronistisch’ men met het geschiedenisonder-
wijs zou moeten omgaan.

Leerdoelen die met het bovenstaande samenhangen, kunnen zijn:
11  Geen zaken toeschrijven aan historische tijdvakken die daarin niet thuishoren.
12  Vermijden van beoordeling van situaties in het verleden met maatstaven van het 

heden – de constatering dat zaken ‘al’ of ‘nog niet’ het geval waren vermijden.
13  In het verleden niet zoeken naar argumenten ter rechtvaardiging van huidige stand-

punten, naar een bovenhistorische identiteit van groepen waartoe men zich rekent 
of naar voorschriften voor handelen in het heden.

14  Het verleden proberen te begrijpen en te verklaren vanuit de toenmalige omstandig-
heden en waardepatronen en het uitspreken van morele oordelen over het verleden 
vermijden.

Over deze doelen is het een en ander uit onderzoek bekend (zie hoofdstuk 3) en ze 
komen deels ook in gebruikelijke programma’s van onderwijsdoelstellingen voor. Zo 
spreekt het Nederlandse eindexamenprogramma voor havo en vwo over ‘rekening hou-
den met tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van personen uit 
het verleden en afkomstig van hedendaagse personen’, en ‘rekening houden met de rol van 
waardepatronen in heden en verleden’ (eindterm 7). Als specifieke onderzoeksvragen voor 
de geschiedenisdidactiek resteren in elk geval nog de volgende:

Vraag 11: In hoeverre zijn leraren en leerlingen in het geschiedenisonderwijs geneigd 
gebruik te maken dan wel af te zien van de constatering dat iets in het verleden ‘nog 
niet’ of ‘al wel’ het geval was?

Vraag 12: In hoeverre gebruiken leraren en leerlingen het verleden om daarbij be-
paalde claims in het heden te rechtvaardigen?

Contingentie

Tot de belangrijkste inzichten waartoe geschiedenis mensen kan brengen, behoort mis-
schien wel het inzicht in de onvoorspelbaarheid en grilligheid van historische ontwik-

217 Wineburg (2001), p. 89-112.

218 Barton (2009), p. 276-280.
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kelingen en de onbedoelde gevolgen van menselijk handelen. Een voorstelling van het 
verleden als grillig en weinig gehoorzamend aan duidelijke historische ontwikkelings-
lijnen is echter waarschijnlijk ook moeilijk te leren, omdat het beeld weinig overzichte-
lijk en vaak tamelijk onlogisch is. Dat strijdt met een natuurlijke neiging om logica en 
samenhang te willen zien. Net als bij het vorige concept werd gevraagd hoe anachronis-
tisch en hedendaags geschiedenisonderwijs zou moeten worden opgevat, kan bij dit 
concept de vraag worden gesteld hoeveel logica, rechtlijnigheid van ontwikkelingen en 
samenhang we in het geschiedbeeld moeten toelaten om er een acceptabel en leerbaar 
geheel van te maken, zonder de belangrijke inzichten die samenhangen met onvoor-
spelbaarheid van ontwikkelingen en onbedoelde gevolgen van menselijk handelen ver-
loren te laten gaan.

Eén van de essentiële aspecten van tijdsverschil is dat men in een latere tijd meer 
weet dan op een eerder tijdstip: men ‘kent de afloop’. Door de kennis van de afloop 
wordt het inzicht dat een bepaalde ontwikkeling ook heel anders had kunnen gaan, 
bemoeilijkt. Een leerprobleem hierbij kan zijn dat soms voor een goed begrip van een 
bepaalde tijd moet worden afgezien van de kennis van de afloop. Zo zou een leerling 
bijvoorbeeld het gedrag van Nederlanders in de zestiende eeuw moeten kunnen verkla-
ren rekening houdend met de mogelijkheid dat de Spaanse koning zou winnen en er 
dus nooit een onafhankelijk Nederland zou bestaan. In de psychologie is vastgesteld dat 
mensen moeilijkheden ondervinden met het zich voorstellen dat een ander iets niet 
weet dat zij zelf wél weten; onbewust is men geneigd kennis waarover men zelf be-
schikt ook op de één of andere wijze bij de ander aanwezig te veronderstellen. Dit ver-
schijnsel wordt aangeduid als ‘epistemic egocentrism’.219 Mogelijk is iets soortgelijks ook 
aan de hand bij confrontatie met mensen uit het verleden. Het is moeilijk ze te beoor-
delen met bewust negeren van kennis over latere ontwikkelingen die zij niet konden 
hebben.

Leerdoelen die samenhangen met inzicht in toeval en onvoorspelbaarheid kunnen zijn:
15 Onderkennen dat sommige ontwikkelingen in het verleden kunnen worden gezien 

als een onbedoeld resultaat van menselijke handelingen, dan wel als resultaat van 
een samenloop van omstandigheden of van interferentie van de gevolgen van han-
delingen van mensen met verschillende bedoelingen.

16 Situaties in het verleden proberen te begrijpen en verklaren door bewust af te zien 
van kennis omtrent de latere ontwikkelingen.

17  De ontwikkeling van verleden naar heden niet schetsen als een rechte lijn die geken-
merkt wordt door vooruitgang, maar als een grillig en weinig voorspelbaar proces.

18  De eigen situatie, inzichten, (geloofs)voorstellingen en overtuigingen zien als resul-
taat van een contingente historische ontwikkeling die ook anders had kunnen verlo-
pen; de eigen situatie, inzichten, (geloofs)voorstellingen en overtuigingen daardoor 
als betrekkelijk en veranderlijk zien.

219 Royzman, Cassidy & Baron (2003).
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Hiermee samenhangende onderzoeksvragen zijn:

Vraag 13: In hoeverre zijn leerlingen geneigd en in staat ontwikkelingen in het verle-
den te verklaren als onbedoelde gevolgen van menselijk handelen, dan wel samenlo-
pen van omstandigheden?

Vraag 14: In hoeverre gelden de kenmerken van epistemic egocentrism in geval van 
confrontatie met mensen uit het verleden?

Vraag 15: In hoeverre zijn leerlingen geneigd een rechte en logische ontwikkelings-
lijn te zien van verleden naar heden?

Vraag 16: In hoeverre zijn leerlingen geneigd en in staat hun huidige situatie, inzich-
ten, (geloofs)voorstellingen en overtuigingen te relativeren als historisch verschijn-
sel?

2.6 Terugblik en vooruitzicht

In dit hoofdstuk is historisch tijdsbewustzijn uitgewerkt tot een voor het geschiedenis-
onderwijs werkbaar concept. Begonnen werd met een filosofische verkenning rond het 
begrip tijd. Daarbij bleek dat tijd een minder vanzelfsprekend objectief gegeven is dan 
men op het eerste gezicht zou veronderstellen. Denken over tijd leidt tot hoofdbrekens 
die niet zo gemakkelijk kunnen worden opgelost. Misschien is dat ook een reden waar-
om denken over tijd niet zo gemakkelijk te leren is. Enerzijds stelt het ‘objectieve’ ver-
loop van tijd grenzen aan wat wij ons als historisch tijdsbeeld kunnen en mogen voor-
stellen: de grenzen van de chronologie. Anderzijds is tijdsverloop buiten de beeldvorming 
van mensen misschien wel iets dat niet bestaat, en is tijd daarom geheel afhankelijk van 
menselijke voorstellingen. Als dat zo is, valt eigenlijk moeilijk in te zien waarom die 
menselijke voorstellingen überhaupt aan regels zouden moeten worden gebonden. Dat 
die regels er niettemin zijn, is een gegeven van onze cultuur, die ervan uitgaat dat iets 
autonooms een rol speelt bij het verloop van de tijd, buiten de beeldvorming van men-
sen om. Voor zover in het onderwijs sprake is van cultuuroverdracht, is het zaak de re-
gels van de cultuur daarin aan de orde te stellen.

‘Regels’ voor het historische tijdsbewustzijn bleken te kunnen worden gevonden in 
het westerse historisch besef zoals dat in de laatste drie eeuwen gegroeid is, en in de 
manier waarop historici in narratieven de tijd proberen te vangen, of te ensceneren. Het 
westerse historische besef legt de nadruk op de afstand tussen het heden en het verle-
den en daarmee op de afstand tussen historische perioden onderling. Tijden mogen 
niet anachronistisch met elkaar worden verward, terwijl anachronistische beeldvor-
ming toch noodzakelijk is om iets over andere tijden te kunnen zeggen. Er is geen lo-
gisch doorlopende lijn van verleden naar heden, maar toch is een zekere samenhang en 
logica nodig om een begrijpelijk beeld van het verleden te kunnen geven. Historische 
denkwijzen staan nogal ver af van de wijze waarop mensen gewoonlijk met tijd om-
gaan. Misschien is historisch denken daarom zo’n ‘unnatural act’, zoals door de 
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Amerikaanse geschiedenisdidacticus Wineburg wordt opgemerkt220, of zo ‘counter-in-
tuitive’ als het door de Britse geschiedenisdidacticus Lee wordt voorgesteld.221

Hoe lastig het ook is, mensen van alle culturen hebben voorstellingen en gedachten 
over tijd. De veronderstelling dat het daarbij vanzelfsprekend gaat om een in beginsel 
eindeloze tijdlijn van opeenvolgende jaren, is echter onjuist. Het is een ‘chronologische 
illusie’ om ervan uit te gaan dat mensen spontaan op die manier denken.222 Denken 
over tijd zoals zich dat min of meer spontaan ontwikkelt, vertoont cyclische en lineaire 
patronen. De eerste hangen samen met zaken die zich steeds opnieuw in een mensen-
leven voordoen, de dagelijkse cyclus, de cyclus van seizoenen en jaren. Dit is het dage-
lijkse tijdsbewustzijn. De tweede hangen samen met het feit dat mensen van verschil-
lende generaties met elkaar samenleven. Ouderen hebben een andere positie in de 
samenleving dan jongeren. Ouderen hebben andere kennis en andere herinneringen. 
Zo ontstaat een sociaal tijdsbewustzijn dat voortvloeit uit de herinneringen van de oud-
ste nog levende mensen aan hun ouders en grootouders, in totaal een periode van on-
geveer vijf generaties ofwel ongeveer 150 jaar. Herinneringen aan tijden die verder weg 
gelegen zijn, vervliegen snel. Er wordt gedacht in termen van ‘lang lang geleden’, maar 
hoe lang precies, is moeilijk voorstelbaar zonder een bewuste daarop gerichte studie. 
Zonder zo’n studie krijgt het verdere verleden mythische proporties.

Het bleek mogelijk historisch tijdsbewustzijn – naast en tegenover het dagelijkse, 
het sociale en het mythische tijdsbewustzijn - te definiëren met behulp van zes sleutel-
concepten: chronologie, periodisering, generaties, overblijfselen, anachronisme en 
contingentie. Een vergelijking met andere manieren van omgaan met tijd, zoals ze on-
der andere voorkomen in niet-westerse culturen, maakte duidelijk dat historisch tijds-
bewustzijn kan worden gesteld naast en tegenover een dagelijks tijdsbewustzijn dat 
cyclische kenmerken heeft en een sociaal tijdsbewustzijn dat lineair is, maar een tame-
lijk korte tijdspanne omvat, omdat het gebaseerd is op het samenleven van mensen van 
verschillende generaties. Het sociale tijdbewustzijn hangt samen met een ‘wij-perspec-
tief’, terwijl bij een historisch tijdsbewustzijn een ‘zij-perspectief’ ten opzichte van in 
het verleden levende personen wordt gebruikt. Hier zijn de tegenhangers het histori-
sche generatieconcept en het historische concept van overblijfselen uit een andere we-
reld. Behalve het dagelijkse en het sociale tijdsbewustzijn bestaat er misschien ook zo 
iets als een mythisch besef over een ongedifferentieerd ‘vroeger’, dat dan gesteld zou 
moeten worden tegenover het historisch onderscheiden van een lang lineair tijdsver-
loop met vele verschillende perioden, gekoppeld aan de begrippen anachronisme en 
contingentie.

Van de zes sleutelconcepten konden doelen voor het geschiedenisonderwijs worden 
afgeleid die er logisch mee samenhangen. Voor een deel zijn dat tamelijk voor de hand 
liggende doelen die door het bestaande geschiedenisonderwijs algemeen worden nage-
streefd. Voor een deel zijn het ook doelen die in de geschiedenisdidactiek tot dusverre 
weinig of geen aandacht hebben gekregen. Daarmee worden aspecten van historisch 

220  Wineburg (2001).

221 Lee (2005), p. 33.

222 De term ‘chronologische illusie’ wordt in hoofdstuk 3 nog nader toegelicht.



95Historische tijd

redeneren onder de aandacht gebracht die in het geschiedenisdidactische onderzoek 
nog niet uitvoerig zijn bestudeerd. 

In de onderzoeksliteratuur is nogal eens geworsteld met de vraag wat historisch re-
deneren eigenlijk is.223 Bij het bedrijven van geschiedenis worden allerlei denk- en rede-
neerwijzen toegepast die ook bij andere vakken worden gebruikt en dus duiden op 
denk- en redeneervaardigheid in het algemeen: vragen stellen en hypotheses formule-
ren, feiten baseren op betrouwbare en kritisch onderzochte bronnen, argumenten ge-
ven voor een bepaalde interpretatie, bij het argumenteren ook tegenargumenten in de 
beschouwing betrekken, op een juiste wijze gebruik maken van begrippen – al deze 
zaken, die regelmatig in geschiedenisdidactisch onderzoek als elementen van ‘histo-
risch redeneren’ worden betrokken, zijn in feite niets anders dan algemene redeneer- 
en argumenteervaardigheden. Als rekening houden met tijdsverloop kenmerkend is 
voor geschiedenis, ligt het voor de hand dat historisch redeneren een wijze van denken 
is die uitgaat van denken over historische tijd. Het stellen van een historische vraag, het 
baseren van feiten op historische bronnen, het geven van een historische interpretatie of 
argumentatie moet dan op de ene of andere manier samenhangen met denken over 
tijd. In dit hoofdstuk zijn categorieën van dat denken in kaart gebracht.

Ook zonder dat denken over tijdsverloop tot dusverre expliciet als uitgangspunt is 
gekozen voor geschiedenisdidactiek, is er al heel wat onderzoek verricht naar de manier 
waarop leerlingen leren met tijd om te gaan en in termen van historische tijd leren te 
redeneren, soms zonder dat dat onderzoek specifiek op tijdservaringen gericht was. In 
het volgende hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten in kaart gebracht. Op die ma-
nier wordt duidelijk welk deel van de in dit hoofdstuk ontwikkelde onderzoeksagenda 
reeds geheel of gedeeltelijk door bestaand onderzoek wordt afgedekt en welk deel nog 
open ligt voor toekomstig onderzoek.

223 Bijvoorbeeld: Perfetti e.a. (1995), p. 5. Van Drie & Van Boxtel (2008), p. 103-104.
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Er is geen onderzoek gedaan dat zich specifiek richt op het aanleren via geschiedenis-
onderwijs van een historisch tijdsbewustzijn zoals omschreven in het vorige hoofdstuk. 
Maar er is wel veel onderzoek dat bij dit onderwerp kan worden betrokken. In de eerste 
plaats is er ontwikkelingspsychologisch onderzoek over de wijze waarop tijdsbewust-
zijn zich bij jonge en opgroeiende kinderen ontwikkelt. Daarbij gaat het niet om histo-
risch tijdsbewustzijn en ook niet om geschiedenisonderwijs. Het is niettemin zinvol dit 
onderzoek in deze studie te betrekken omdat historisch tijdsbewustzijn - zoals in het 
vorige hoofdstuk is uiteengezet – weliswaar een aparte categorie van tijdsbewustzijn is, 
maar samenhangt met objectiverende en subjectiverende ervaringen van tijd in het al-
gemeen. Het psychologische onderzoek komt in 3.1 aan de orde.

Er is ook onderwijskundig onderzoek dat zich richt op het leren van tijdsbewustzijn. 
Dat loopt soms gedeeltelijk parallel aan het ontwikkelingspsychologische onderzoek of 
bouwt daarop voort. Het gaat vrijwel uitsluitend om onderzoek onder kinderen van de 
basisschoolleeftijd. Onderzoek over het leren van tijdsbewustzijn bij adolescenten en 
volwassenen bestaat nauwelijks, kennelijk omdat de gedachte heerst dat het tijdsbe-
wustzijn omstreeks het eind van de basisschool volwassen is geworden en er op dat 
terrein dan verder niet zoveel meer te leren valt. Zo zegt Harner dat het gebruik van 
tijdsuitdrukkingen onder adolescenten en volwassenen niet is onderzocht omdat aan-
genomen wordt dat zij het gehele scala beheersen.1 Het onderzoek onder basisschool-
leerlingen wordt besproken in 3.2 voor de periode tot en met de jaren zestig van de 
twintigste eeuw en in 3.3 voor de periode daarna. Dit onderscheid is gemaakt, omdat het 
onderzoek vanaf de jaren zeventig nieuwe wegen insloeg, waardoor fundamenteel an-
dere denkwijzen over het leren van tijdsbewustzijn aan de dag traden.

Onder jongere zowel als oudere leerlingen en volwassenen wordt geschiedenisdi-
dactisch onderzoek verricht waaruit soms het een en ander valt op te maken over aspec-
ten van historisch tijdsbewustzijn zoals in het vorige hoofdstuk omschreven. De ver-
spreide gegevens die op deze manier kunnen worden verzameld, worden in 3.4 
besproken. De gegevens worden daar geordend rond de zes sleutelconcepten van histo-
risch tijdsbewustzijn die in het voorgaande hoofdstuk zijn omschreven, waardoor een 
beeld ontstaat van wat over de rol van deze concepten in het geschiedenisonderwijs al 
bekend is en wat nog verder zou moeten worden onderzocht. Het afsluitende gedeelte 
3.5 zet de conclusies uit dit hoofdstuk op een rij en formuleert de consequenties ervan 
voor verder onderzoek.

Toen geschiedenisonderwijs in Nederland algemeen verplicht werd ingevoerd op 
lagere scholen, waren sommige onderwijzers daar niet zo gelukkig mee. Kinderen wa-
ren eigenlijk nog niet toe aan zo’n moeilijk vak als geschiedenis, vonden zij.2 Het advies 
aan toekomstige onderwijzers was dan ook het vooral eenvoudig te houden en niet te 
veel van geschiedenisonderwijs op de lagere school te verwachten. Is geschiedenis leren 
voor (jonge) leerlingen inderdaad te moeilijk? Het onderzoek dat in dit hoofdstuk wordt 
geïnventariseerd is toereikend om op die vraag een antwoord te geven.

1 Harner (1982), p. 146.

2 Kleefstra (1887), p. 160-165. Versluys (1883), p. 89.
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3.1 Ontwikkelingspsychologisch onderzoek

Het ontwikkelingspsychologische onderzoek is een tijd lang gedomineerd geweest door 
het werk van de Zwitserse bioloog en opvoedkundige Piaget (1896-1980). Voor wat be-
treft de ontwikkeling van het tijdsbewustzijn is zijn invloed in de psychologie nog steeds 
belangrijk. In 1946 publiceerde Piaget een boek over dit onderwerp dat antwoord moest 
geven op vragen die hem door Einstein (1879-1955) op een congres in 1928 waren voor-
gelegd.3 Einstein vroeg zich af of het gevoel voor tijd was aangeboren dan wel aange-
leerd en of het een meer fundamenteel gevoel was dan het gevoel voor snelheid.4 Dat 
hield verband met zijn relativiteitstheorie, waarin snelheid fundamenteler is dan tijd. 
Piaget wijdde zich hierop aan onderzoek onder jonge kinderen om te zien hoe het in-
zicht in beide begrippen zich ontwikkelt. 

Deze aanleiding voor de totstandkoming van het boek van Piaget maakt twee dingen 
duidelijk; in de eerste plaats de veronderstelde relevantie van onderzoek onder jonge 
kinderen, ook voor het leren van ouderen: wat zich bij jonge kinderen ‘als vanzelf’ ont-
wikkelt, wordt verondersteld te behoren tot de meer ‘fundamentele’, voor de hand lig-
gende denkwijzen en zou daardoor waarschijnlijk ook minder moeilijk tot verdere ont-
plooiing te brengen zijn. In de tweede plaats maakt deze aanleiding duidelijk dat het bij 
het onderzoek van Piaget ging om objectieve tijd of fysische tijd, tijd als newtoniaanse 
categorie (zie hoofdstuk 2.1), niet om subjectieve gewaarwordingen van tijd, en al hele-
maal niet om historisch tijdsbewustzijn.

Uit experimenten met kinderen maakte Piaget op, dat afstand en ruimte in de waar-
neming van kinderen eerder een rol spelen dan tijd. Zo liet hij bijvoorbeeld twee trein-
tjes rijden, die beide vanaf hetzelfde punt vertrokken, maar de één sneller dan de ander, 
zodat de snelste trein de grootste afstand aflegde, zelfs als deze het eerst stopte. Jongere 
kinderen meenden steeds dat de trein die de grootste afstand had afgelegd ook de lang-
ste tijd had gereden. Zo ook werd leeftijd door jongere kinderen geassocieerd met hoe 
groot iemand fysiek is, waardoor het mogelijk werd geacht dat je een oudere persoon in 
leeftijd inhaalt als je maar groter groeit.5 Een kind in dit stadium ervaart tijd alsof deze 
korter dan wel langer wordt afhankelijk van de inhoud van de acties waarvan de tijds-
duur gemeten wordt en heeft geen besef van een homogeen verlopende tijd.6 

Betekent dat nu ook dat afstand en ruimte fundamenteel zijn en dat tijd eigenlijk 
niet meer is dan een constructie van de menselijke geest, zoals ‘a famous school of philo-
sophers’ beweert? Tegen dat denkbeeld verzette Piaget zich met kracht: ‘In this part of the 
book we shall try to show that nothing could be more erroneous than this Bergsonian interpre-
tation of the psychological genesis of temporal relations.’7 Een homogeen verlopende tijd is 
voor de organisatie van het leven van een individu even noodzakelijk als voor die van 
het heelal, aldus Piaget; het is alleen relatief moeilijk om een correct tijdsbewustzijn te 
leren. Het subjectieve tijdsbewustzijn krijgt bij Piaget wel een plaats waar hij onderkent 

3 Piaget (1969).

4 Piaget (1969), p. ix.

5 Piaget (1969), p. 206.

6 Piaget (1969), p. 197.

7 Piaget (1969), p. 197.
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dat er in ons geheugen verschillende elkaar soms overlappende reeksen gebeurtenissen 
kunnen zijn opgeslagen (de huizen waarin we hebben gewoond, ontwikkelingen in de 
landspolitiek, vakanties die we hebben meegemaakt) die elk in zichzelf een consistente 
samenhang vertonen, maar waarvan het soms moeilijk is om de onderlinge relaties 
ervan in de tijd vast te stellen. Daarvoor hebben we hulpmiddelen nodig, zoals data en 
kalenders. Maar het blijft neerkomen op hetzelfde, namelijk een coördinatieprobleem 
van bewegingen, snelheden, en volgorden.8

Een volwaardig tijdsbewustzijn komt volgens Piaget vanaf ongeveer 11-jarige leeftijd 
tot stand. Net zoals zijn theorie over de ontwikkeling van kinderen in het algemeen gaat 
ook die over de groei van het tijdsbewustzijn uit van een aantal min of meer vaste fasen: 
stadia die aan leeftijd gebonden zijn. Het bereiken van een volgend stadium is een 
kwestie van groei, niet van onderwijs, en het kan dus ook niet door het geven van ge-
richte instructie bespoedigd worden. Kinderen zijn ergens aan toe of ze zijn het niet; in 
het laatste geval moet met het geven onderwijs gewacht worden.9 De ontwikkeling van 
het volwaardige tijdsbewustzijn valt ongeveer samen met de overgang van Piagets ‘con-
creet-operationele’ naar zijn ‘formeel-operationele’ fase. Dat op die overgang gewacht 
moet worden met geschiedenisonderwijs, onderstreept het eerder aangehaalde pessi-
misme van onderwijzers over geschiedenis op de lagere school. Immers, rond het tijd-
stip waarop het tijdsbewustzijn min of meer is volgroeid, verlaat het kind het lager on-
derwijs.

Hoe komt het nu dat tijdsbewustzijn bij kinderen relatief laat tot stand komt? 
Volgens Piaget is de oorzaak dat je je bij denken over tijd los moet maken van het waar-
neembare heden en de ruimte moet transcenderen. Je moet letterlijk ‘terugdenken’ en 
‘vooruitdenken’. Je kunt niet volstaan met het volgen van de eenvoudige, onomkeerbare 
lijn van opeenvolgende gebeurtenissen zoals die zich in werkelijkheid achtereenvol-
gens voordoen, waardoor je je steeds in een tijdloos ‘nu’ zou bevinden. Je moet je op die 
lijn verplaatsen buiten het punt waarop je je nu bevindt. Dit mentale heen en weer rei-
zen in de tijd is een moeilijke, abstracte denkoperatie, die valt onder – in piagetiaanse 
termen – het ‘formele denken’.10

Een psycholoog die zich intensief heeft beziggehouden met de ontwikkeling van het 
tijdsbewustzijn bij kinderen en volwassenen is William Friedman. Voor zover het daar-
bij gaat om wat hij een ‘historisch tijdsbewustzijn’ noemt, heeft Friedman het steeds 
over de herinnering aan gebeurtenissen uit het eigen leven, of gebeurtenissen die zich 
tijdens het eigen leven hebben voorgedaan (het autobiografisch geheugen) - dus niet 
over het creëren van een beeld van een historisch verleden met een langere duur. 
Friedmans historische tijd is dus niet de historische tijd zoals die in het vorige hoofd-
stuk is omschreven. Herinnering is niet hetzelfde als historische kennis.11 In hoeverre 
de onderzoeksresultaten van Friedman bij de ontwikkeling van een historisch tijdsbe-

8 Piaget (1969), p. 252.

9 Feldman (2004), p. 184.

10 Piaget (1969), p. 259.

11 Lowenthal (1985), p. 212-214.
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wustzijn kunnen worden betrokken, zal moeten blijken. In het hierna volgende worden 
publicaties van Friedman besproken, waaronder enkele waarin hij de stand van onder-
zoek samenvat en dus ook de bevindingen van een groot aantal collega’s weergeeft.12 
Daarom wordt er hier van uitgegaan dat Friedmans bevindingen representatief zijn 
voor de stand van kennis op dit gebied in het psychologische onderzoek.

Friedman wijst erop dat het bij tijdsbewustzijn gaat om een zaak met vele kanten.13 
Bij het omgaan met tijd krijgen mensen te maken met een aantal behoorlijk verschil-
lende aspecten van een probleem, zoals:
-  beoordelen van duur op grond van beschikbare logische informatie (zoals data en 

tijdstippen);
-  schatten van duur zonder over zulke informatie te beschikken;
-  gelijktijdigheid onderscheiden van opeenvolging, bijv. met behulp van woorden als 

vóór, ná en terwijl;
-  een volgorde vaststellen in opeenvolgende zaken;
-  verleden, heden en toekomst onderscheiden;
-  inzicht ontwikkelen in conventies van periodisering zoals die binnen onze cultuur 

gegroeid zijn (weken, maanden, eeuwen, etc.).14

Tijd is een fysiologisch, perceptueel, cognitief en sociaal, zowel als een natuurlijk feno-
meen, aldus Friedman, en daarom kan één niveau van benaderen van het probleem 
eigenlijk nooit echt voldoen.15 Niettemin heeft het onderzoek naar tijdsbewustzijn zich 
vaak in gescheiden werelden afgespeeld: de wereld van de objectieve tijd (vooral reken-
kundig), die van sociale tijd (vooral linguïstisch) en die van beleefde tijd (vooral percep-
tie en intuïtie). Het gaat bij tijd niet alleen om aanpassing aan een natuurlijke omge-
ving, maar ook om aanpassing aan een sociale en culturele omgeving. In de laatste 
spelen conventionele tijdssystemen een rol: de klok, de kalender en de historie. In elk 
van deze drie krijgt men te maken met: duur, aantallen elementen, willekeurige dan wel 
op natuurwetten gebaseerde cycli of series, volgorde en herhaling of terugkeer. Verder 
is er een relatie met getalssystemen en moet er aandacht zijn voor het verloop van de 
conventionele tijd in verhouding tot de newtoniaanse absolute tijd.16

Voor wat betreft het psychologisch onderzoek moet onderscheid worden gemaakt 
tussen perceptie van tijd en het zich herinneren van een tijdsverloop.17 Dat is overigens 
ook een belangrijke kanttekening bij de in hoofdstuk 2 besproken filosofische theorieën 
over subjectieve tijd, die voor een groot deel gingen over perceptie van tijd. Bij histo-
risch tijdsbewustzijn gaat het om een beeld van tijd dat meer overeenkomt met herin-
nering dan met perceptie, ook al is herinnering iets anders dan historisch tijdsbewust-
zijn. Over de wijzen waarop mensen zich (zelf beleefde) tijd herinneren, bestaan in de 

12 Friedman (1978), (1993), (2005) en (2008).

13 Friedman (2008), p. 345.

14 Friedman (1982a), p. 1-2.

15 Friedman (1978), p. 268.

16 Friedman (1982b), p. 172.

17 Friedman (1992b).
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psychologie verschillende theorieën. Friedman wijst in het onderzoek drie hoofdcatego-
rieën aan18:
-  Tijdsafstandtheorieën. Deze zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de herinnering 

automatisch zwakker wordt aan zaken die verderaf gelegen zijn in de tijd; op die 
manier zouden mensen kunnen bepalen hoe lang iets geleden is.

-  Locatietheorieën. Deze gaan uit van een herinnering die in ‘plaatsen’ is ingedeeld, 
waarbij elke herinnering gepaard gaat met een associatieve context waarin iets heeft 
plaatsgevonden. Door allerlei flarden van herinnering te combineren kunnen we zo 
een verleden reconstrueren uit losse elementen (dit moet eerder dan dat geweest 
zijn, want...). Indien dit niet regelmatig wordt beoefend, kunnen de locaties verward 
raken, zodanig dat we nog wel weten dát iets gebeurd is, maar niet meer wanneer 
ten opzichte van iets anders.

-  Volgordetheorieën. Aan zaken die we meemaken zou in ons geheugen een volgorde-
codering worden toegekend. Zo’n codering kan ook achteraf aan zaken worden ge-
hecht.

In zijn onderzoek gaat Friedman na hoeveel steun er te vinden is voor elk van de soor-
ten theorieën. Zo deed hij een experiment waarbij groepen kinderen van ongeveer 5, 7 
en 9 jaar op hun school iets meemaakten dat ze zich later waarschijnlijk zouden herin-
neren (een les werd op video opgenomen zodat zichzelf terugzagen, en er werd met een 
groot model tanden en kiezen uitgelegd hoe ze hun tanden moesten poetsen).19 Het één 
was op het moment van terugvragen één week geleden, het ander zeven weken. Op de 
vraag welke gebeurtenis het langst geleden was, gaf van de 5-jarigen 30% een onjuist 
antwoord, van de 7-jarigen 7% en van de 9-jarigen geen. Hieruit blijkt dat een grote, 
met de leeftijd groeiende meerderheid van deze jonge kinderen een juist inzicht in de 
tijdsvolgorde had. Dit resultaat zou kunnen pleiten voor de tijdsafstandtheorie, omdat 
het immers om niet méér ging dan het verschil tussen iets dat één week geleden en iets 
dat zeven weken geleden gebeurd was. Maar uit een aantal extra vragen aan de leerlin-
gen bleek iets anders. Gevraagd naar welke weekdag, welke maand, in welk seizoen of 
op welk uur van de dag de gebeurtenissen plaatsvonden, bleek het grootste deel van de 
kinderen zich wél het uur van de dag te herinneren, maar niet de weekdag of de maand. 
Wat dit laatste betreft was er niet of nauwelijks verschil tussen de leeftijdsgroepen. Ook 
het seizoen scoorde hoger dan de weekdag of de maand; hier was er een betere score 
naarmate de leeftijd hoger was. Als de tijdsafstandtheorie zou kloppen, zou de weekdag 
even gemakkelijk te herinneren moeten zijn geweest als het tijdstip. Zo iets als een 
tijdstip op een dag of seizoen heeft echter te maken met associaties, met omstandighe-
den waaronder iets plaatsvond, met context. Hetzelfde geldt voor het seizoen. Dat is dus 
steun voor de locatietheorie, hoewel sterkte van de herinnering in dit geval waarschijn-
lijk ook een bijkomende rol heeft gespeeld. 

18 Friedman (1993), p. 45-47.

19 Friedman (1991).
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Een op tijdsafstand gebaseerde plaatsing in de tijd blijkt alleen een rol te spelen bij 
relatief recente gebeurtenissen.20 Voor de laatste 24 uur of de afgelopen week wordt een 
ander mechanisme van herinnering benut dan voor zaken die vijf of tien jaar geleden 
zijn; in het laatste geval moet voor een juiste plaatsing gebruik gemaakt worden van 
berekening. Een tweede experiment heeft deze conclusie nog eens bevestigd. Friedman 
vroeg aan een groep studenten wanneer een aardbeving, die zij zelf negen maanden 
tevoren hadden meegemaakt, had plaatsgevonden. Het tijdstip op de dag wisten ze nog 
nauwkeurig, maar in de datum werden fouten gemaakt tot een orde van grootte van 
twee maanden.21 Verscheidene andere studies hebben ook aangetoond dat het geheu-
gen voor de exacte datum waarop iets heeft plaatsgevonden, zwak is.22

Later onderzoek van Friedman en anderen heeft uitgewezen dat locatietheorieën het 
best opgaan. Friedman spreekt van losse ‘eilanden van tijd’23 die bij jonge kinderen 
aanvankelijk in het geheugen bestaan, een soort afzonderlijke ‘plaatjes’, die niet nood-
zakelijkerwijs passen in één samenhangend tijdsysteem. De losse tijdseilanden kun-
nen alleen via het apart en doelbewust eraan opleggen van een kunstmatig kalendersys-
teem onderling worden geordend. Ook bij volwassenen, die zich tijd vaak voorstellen 
als een ‘naadloos, integraal continuum’, blijken de onderliggende psychologische pro-
cessen eerder neer te komen op het werken met een ‘patchwork of representations’.24 
Daarbij gaat het niet specifiek om temporele informatie, maar om contexten waarin 
informatie wordt herinnerd, die eventueel met behulp van kunstgrepen in een kalen-
dersysteem kunnen worden geplaatst. In de westerse cultuur is dat een lineair geor-
dend tijdsysteem gebaseerd op een homogene, continu verlopende tijd: ‘an abstract, 
uniform, measurable dimension that stretches indefinitely into the past and the future.’25 De 
veronderstelling dat bij mensen vanzelf een besef van zo’n langdurige, lineair geor-
dende tijd aanwezig is, noemt Friedman een ‘chronologische illusie’.26 Eigenlijk is het 
ook wel logisch dat zulke lineaire beelden niet gemakkelijk worden opgeslagen, zo be-
toogt hij. Steeds terugkerende, cyclische patronen zijn veel nuttiger en belangrijker 
voor het dagelijks functioneren. Volgens een lineair patroon geordende informatie over 
eenmalige gebeurtenissen in een langdurig verleden is zelden van enig praktisch nut. 
Het is dus niet zo vreemd dat het menselijke geheugen voor dergelijke informatie ma-
tig bewerktuigd is.27 ‘The sense of an absolute chronology in our lives is an illusion, a thin 
veneer on the more basic substance of coincidence, locations in recurrent patterns, and inde-
pendent sequences of meaningfully related events.’ 28

20 Friedman (2005), p. 150.

21 Friedman (2005), p. 149.

22 Taylor (1993), p. 341.

23 Friedman (1992a), p. 172. Friedman (2008), p. 352.

24 Friedman (2005), p. 155.

25 Friedman (1990), p. 103.

26 Friedman (1993), p. 60.

27 Friedman (1993), p. 60. Zie ook Friedman (1997).

28 Friedman (1993), p. 61-62.
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Wat betreft de volgordetheorieën: dat deze opgaan is tot dusverre experimenteel al-
leen gebleken uit laboratoriumproeven, waarbij proefpersonen (bijvoorbeeld) lijsten 
met woorden uit het hoofd moesten leren. Ze konden zich dan vaak herinneren welke 
eerder en welke later in de lijst voorkwamen. Of dit mechanisme in het dagelijks leven 
ook gebruikt wordt, is nog niet proefondervindelijk aangetoond.29

Past men deze gegevens toe op het leren van geschiedenis, dan moet op de eerste 
plaats gewezen worden op het onderscheid tussen kennis van zaken die men zelf heeft 
meegemaakt en kennis van zaken uit het verleden die men niet zelf heeft meegemaakt. 
Om dat laatste gaat het doorgaans bij geschiedenis. Van de drie soorten theorieën zou-
den dan ook alleen de locatietheorie en de volgordetheorie een rol kunnen spelen bij het 
leren van geschiedenis, omdat tijdsafstand niet relevant is in het geval van aangeleerde 
kennis over historische gebeurtenissen. Tijdsafstand zou alleen van toepassing kunnen 
zijn met betrekking tot het moment waarop van een bepaalde historische gebeurtenis 
kennis is genomen, niet met betrekking tot het tijdstip waarop iets heeft plaatsgevon-
den. Het moment van kennisname van een historische gebeurtenis staat meestal in 
geen relatie tot het moment waarop deze heeft plaatsgevonden. In hoeverre de theorie 
over locaties en contexten en die over volgorden niet alleen opgaan voor het autobiogra-
fisch geheugen, maar ook voor geleerde historische kennis, zal moeten blijken uit on-
derzoek naar het leren van geschiedenis.

In Frankrijk is het – eerder dan Friedmans werk gepubliceerde– werk van Fraisse 
(1911-1996) belangrijk geweest. Hij distantieerde zich van de gedachte van Piaget dat het 
bij tijd alleen gaat om een natuurverschijnsel waarvan kinderen de juiste kennis moe-
ten leren ontwikkelen. Mensen passen zich op een aantal manieren aan tijd aan; de 
meest geavanceerde manier is die welke een notie van tijd ontwikkelt die het mogelijk 
maakt een samenhangend en objectief betoog te houden over verleden, heden en toe-
komst en zich dienovereenkomstig te gedragen.30 Ook hier is de opmerking op zijn 
plaats dat het Fraisse niet om een historisch tijdsbewustzijn gaat, maar om het autobio-
grafisch geheugen. Fraisse merkt in verband met objectiverende en subjectiverende 
benaderingen van tijd op dat kennis over een homogeen verlopende ‘objectieve’ tijd niet 
verhindert dat onze gewaarwordingen daarvan kunnen afwijken. Het is wat dit aangaat 
niet anders dan met ruimte: onze kennis van de werkelijke ruimtelijke dimensies ver-
hindert niet dat gezichtsbedrog kan optreden.31 Deze opmerking lijkt erop te duiden dat 
Fraisse aan het objectiverende tijdsbesef een groter gewicht hecht en zich in dat opzicht 
dus akkoord verklaart met Piagets afkeuring van beroemde filosofen die dat anders wil-
len zien. In de psychologie, aldus Fraisse, is alleen sprake van subjectieve tijd, die met 
de objectieve in overeenstemming moet worden gebracht.

Harner wijst er o.a. op dat een volwassen tijdsbewustzijn berust op het vermogen tot 
‘temporal decentering’, het zich stellen op een gezichtspunt in de tijd dat afwijkt van het 

29 Friedman (2005), p. 151.

30 Fraisse (1982), p. 113.

31 Fraisse (1982), p. 114.



105Ontwikkeling en leren van tijdbewustzijn: inventarisatie van bestaand onderzoek

eigen op een bepaald moment bestaande gezichtspunt.32 Dit is de denkoperatie die door 
Piaget als moeilijk en van een hoge abstractiegraad werd geschat. Ook Harner meent 
dat dit het is wat denken over tijd voor kinderen moeilijk maakt. Maar in de leeftijdsfase 
van 7 tot 11 jaar krijgen ze het onder de knie. Vanaf dat moment is niet meer aan de orde 
hoe kinderen leren denken in termen van tijd, maar wat hun bewuste perceptie is van 
verleden en toekomst.33 Dat laatste, zou men daaraan kunnen toevoegen, is nu juist wat 
bij een historisch tijdsbewustzijn een rol speelt, maar - zegt Harner - daarover bestaan 
weinig onderzoeksgegevens.

McCormack en Hoerl gaan uitvoerig in op het verschijnsel temporal decentering en 
hoe zich dit bij jonge kinderen (tot vijf jaar) ontwikkelt.34 Aanvankelijk maken kinderen 
alleen onderscheid tussen de tijd waarop iets gebeurd is en de tijd waarop daarover ge-
sproken wordt (event time en speech time, bijvoorbeeld als iemand zegt: ‘ik liep’ is er een 
verschil tussen het tijdstip van lopen en het tijdstip waarop daarover wordt gesproken). 
Later kunnen ze ook andere referentiepunten in de tijd kiezen (reference time, bijvoor-
beeld als iemand zegt ‘ik had gelopen’ is er een derde referentiepunt in de tijd tussen 
de spreektijd en de tijd waarop het lopen plaatsvond). De vraag is nu of referentietijden 
kunnen worden gekozen los van gebeurtenissen, of meer in het algemeen: of tijd - net 
als ruimte - als ‘leeg’ kan worden gedacht. Dat hangt samen met het abstracte systeem 
van klok- en kalendertijd: volwassenen kunnen zich het tijdstip 11 uur ‘s ochtends voor-
stellen zonder dat op dat moment iets gebeurt. Een lege ruimte is echter gemakkelijker 
voorstelbaar dan een leeg tijdstip.

Dat denken over ruimte gemakkelijker is dan denken over tijd, komt ook naar voren 
in de taal waarvan mensen zich bedienen. In alle talen van de wereld die op dit punt zijn 
onderzocht, bedienen mensen zich van ruimtelijke metaforen om over tijd te spreken.35 
Daarbij spelen twee modellen een rol: enerzijds die van een tijd die zich langs een stil-
staande spreker beweegt (bijvoorbeeld in: ‘de toekomst die op ons af komt’), anderzijds 
die van een spreker die zich voortbeweegt langs een lijn van verleden naar toekomst 
(bijvoorbeeld in: ‘we naderen het einde van het jaar’). De veronderstelling is doorgaans 
dat de toekomst vóór ons ligt en het verleden achter ons. Helemaal consequent zijn we 
hiermee echter niet, want we zeggen dat Nieuwjaar volgt op Kerstmis (wat zou overeen-
komen met een Nieuwjaar dat achter Kerstmis gepositioneerd is), terwijl in het model 
van een vóór ons liggende tijdlijn zou moeten worden gezegd dat Nieuwjaar verder vóór 
ons ligt dan Kerstmis. Hieruit blijkt dat voor en na niet straffeloos kunnen worden ver-
wisseld met voor en achter.36 Niettemin blijven mensen de neiging vertonen zich de tijd 
op een ruimtelijke wijze voor te stellen.

Block en Zakay bevestigen de opmerkingen van Fraisse over de aanpassing aan de 
natuurlijke tijd en voegen daaraan toe dat mensen basale noties over hoe lang recente 
gebeurtenissen ongeveer geleden zijn en hoe lang ze ongeveer duren, delen met dieren 

32 Harner (1982), p. 144.

33 Harner (1982), p. 163.

34 McCormack & Hoerl (2008).

35 Nuñez & Sweetser (2006), p. 401.

36 Nuñez & Sweetser (2006), p. 404.
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en dat ook dieren daarop hun acties baseren.37 Met een historisch tijdsbewustzijn heeft 
dat uiteraard niets te maken. Verder bevestigen zij op grond van laboratoriumproeven 
en op grond van andere experimentele ervaring dat mensen hun inschattingen over 
tijdstippen van verleden gebeurtenissen baseren op contextuele informatie (locatiethe-
orie) of op tijdsafstand, of op beide.38

Conclusie 

Het psychologisch onderzoek naar tijdsbewustzijn heeft voor geschiedenisonderwijs 
misschien een beperkte geldigheid omdat het gaat om het geheugen van mensen be-
treffende dingen die ze zelf hebben meegemaakt. Zo kan bijvoorbeeld het uit onder-
zoek voortkomende gegeven dat het geheugen van mensen voor de datum waarop din-
gen hebben plaatsgevonden, zwak is, wellicht niet zonder meer worden vertaald in het 
idee dat leerlingen jaartallen en data minder gemakkelijk onthouden. Bij dingen die 
iemand meemaakt, wordt het tijdstip ervan immers niet expliciet afzonderlijk inge-
prent, terwijl dat bij het leren van historische informatie wél het geval is. 
Tijdsafstandtheorieën hebben voor geschiedenisonderwijs geen betrekking op de af-
stand tussen een historisch gebeuren en het heden, maar op zijn hoogst op de tijdsaf-
stand tussen het moment waarop iets bestudeerd is en het moment waarop het moet 
worden herinnerd. Ze zijn daarom niet toepasbaar op het leren van een historisch beeld 
van het verleden. Het bruikbaarst zijn waarschijnlijk algemene bevindingen uit psycho-
logisch onderzoek over het beeld van tijd dat mensen ontwikkelen. Bij geschiedenis 
gaat het immers ook om beelden van tijd. Daarover enkele conclusies:
-  Ruimte wordt gemakkelijker gepercipieerd dan tijd. Dat komt doordat ruimte con-

creet waarneembaar is en tijd niet. Verwarring tussen ruimte en tijd kan optreden 
doordat mensen zich bij het denken en spreken over tijd bedienen van ruimtelijke 
metaforen.

-  Denken in de tijd vergt temporal decentering, wat niet gemakkelijk op te brengen is, 
omdat de meest natuurlijke tijdservaring er één is die redeneert vanuit het punt in 
de tijd waarop men zich zelf bevindt.

-  In verband met event time, speech time en reference time kunnen we concluderen dat 
de derde soort bij denken over geschiedenis bijna voortdurend aan de orde is.

-  Tijdsinformatie wordt contextueel en associatief opgeslagen - niet met de vooropge-
zette bedoeling zich tijdsverloop te herinneren - en heeft daarom vaak de vorm van 
losse ‘tijdseilanden’.

- Het denken in termen van een lang lineair continu tijdsverloop is een cultureel fe-
nomeen dat zich niet gemakkelijk inpast in het menselijke geheugen, dat eerder 
ingesteld is op zich herinneren van het zich op kortere termijn herhalende.

-  Een objectiverend, logisch, op getallen gebaseerd tijdsysteem moet door expliciete 
leerervaringen aan de intuïtieve tijdservaring worden opgelegd.

37 Block & Zakay (2008), p. 367.

38 Block & Zakay (2008), p. 374.
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3.2 Didactisch en onderwijskundig onderzoek tot en met de jaren 
zestig

Omgaan met tijd, zo bleek uit het voorgaande, berust deels op spontane intuïties en 
deels op het toepassen van aangeleerde zaken. Tot dat laatste behoren het gebruik van 
een getalsmatige tijdsschaal en andere beginselen van de chronologie. Het onderzoek 
dat hierna besproken wordt, bestudeerde de manier waarop kinderen dit aanleren. 
Hoewel het deels gaat om door psychologen uitgevoerd onderzoek, wordt het hier toch 
besproken in de didactisch/onderwijskundige categorie, omdat hier niet beoogd wordt 
een groeiproces of spontane ontwikkeling te bestuderen, maar het resultaat van leerpro-
cessen. Soms zijn beide overigens in het onderzoek met elkaar verward, zodat tóch van 
ontwikkeling gesproken wordt waar het evident gaat om leerprocessen, zoals het leren 
beheersen van klok- en kalendertijd. Het onderscheid is belangrijk, omdat een leerpro-
ces van buitenaf beïnvloed kan worden, terwijl een ontwikkelingsproces verloopt zoals 
dat nu eenmaal door de natuur gegeven is. Het heeft dus alles te maken met de vraag of 
het pessimisme van de onderwijzers aan lagere scholen in de negentiende eeuw ge-
rechtvaardigd was of niet. Von Borries beschrijft een overgang in het geschiedenisdi-
dactisch onderzoek van ‘rijpingstheorieën’ naar ‘socialisatietheorieën’ omstreeks 1970, 
overeenkomend met het onderscheid tussen ontwikkelings- en leerprocessen.39 Mede 
daarom worden hier twee perioden van didactisch onderzoek onderscheiden: tot om-
streeks 1970 en vanaf omstreeks 1970 (de laatste wordt besproken in 3.3).

Een vroeg voorbeeld van een onderzoek naar het leren van tijdsbewustzijn onder 
leerlingen van het lager onderwijs is dat van Oakden en Sturt uit 1922.40 Het is in die 
zin fundamenteel, dat het nog tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw door andere 
auteurs als gezaghebbend is aangehaald.41 Het bestond uit acht schriftelijke tests, uitge-
voerd door kinderen van 8 tot 14 jaar op verschillende lagere scholen in Groot-Brittannië:
a  Een test met diverse vragen over tijd, zoals: Welke dag is het nu? Welke maand? Hoe 

laat is het? Hoe laat is het nu bij jou thuis? Robin Hood leefde in 1187; was je moeder 
er toen al? en je grootmoeder?

b Een testje waarbij drie personen op grond van jaartallen in de juiste volgorde moes-
ten worden gezet: Nero leefde in 50. Dante leefde in 1312. Attila in 438. Wat is de 
juiste volgorde?

c  Een tekst waarin chronologische onjuistheden voorkwamen, bijvoorbeeld dat de 
zon opkwam en even later was het avond; kinderen moesten deze eruit halen.

d  Een test, waarbij kinderen moesten aangeven wat voor kleren mensen droegen in 
verschillende tijden, zoals ‘de tijd van Karel I’, wat ze in verschillende tijden de hele 
dag deden, etc.

e  Een test met drie afbeeldingen van mensen uit verschillende tijden, waarbij ge-
vraagd werd welke tijd, hoe lang geleden, etc.

39 Von Borries (1987).

40 Oakden & Sturt (1922).

41 Stow en Haydn baseren zich zelfs in 2000 nog op enkele van hun conclusies. Stow & Haydn (2000), p. 87-90.
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f  Een reeks namen van historische personen die op de juiste volgorde moesten wor-
den gezet: Caesar, koning Alfred, Robin Hood, Karel I, Tennyson, admiraal Beattie.

g  Een verhaaltje dat moest worden naverteld, waarbij nagegaan werd of en in welke 
mate bij het navertellen temporele informatie werd gegeven.

h  Een opdracht een brief te schrijven om een afspraak te maken, waarbij werd nage-
gaan of behalve de plaats ook een duidelijk tijdstip voor de afspraak werd vermeld.

Afgezien van test c, g en h gaat het hier steeds om zaken die kinderen al dan niet 
hadden geleerd, niet om iets dat zich bij hen had ontwikkeld of waaraan ze al dan niet 
toe waren. Zo bleek bijvoorbeeld bij test b dat sommige leerlingen redeneerden in de 
trant van: Nero leefde 50 jaar geleden en Dante 1321 jaar geleden, dus was Dante de 
eerste. Aan de logica van de redenering en de rekenkunde ontbreekt hier niets, er is 
alleen geen kennis van de conventies van de jaartelling die blijkbaar nog niet waren 
aangeleerd, wat niet veel zegt over de vraag of de leerlingen tot dat leren in  staat zouden 
zijn geweest. De auteurs interpreteerden dit echter anders en schreven het resultaat toe 
aan iets in de ontwikkeling van leerlingen dat hen verhinderde goed te scoren: ‘Children 
find it difficult to arrange dates correctly or to arrange historical characters under their proper 
dates.’42 Ook voor de tests d, e en f geldt echter: men heeft het geleerd of niet. De mees-
te volwassen Nederlanders (of waarschijnlijk ook hedendaagse Britten) zouden de bij f 
genoemde personen ook niet op de juiste volgorde kunnen zetten.

De resultaten van test c, g en h zijn dus interessanter. Bij het opsporen van ‘tijdsfou-
ten’ in het verhaaltje bleken bepaalde zeer opvallende anachronismen gemakkelijk te 
worden herkend, zoals dat de Romeinen geen vuurwapens hadden en Caesar geen hoge 
hoed droeg. In beide gevallen gaat het dan overigens ook om kennis die kinderen moe-
ten hebben aangeleerd. Het moeilijkst te herkennen bleken fouten tegen de conventies 
van de numerieke tijdrekening: februari heeft geen 30 dagen (de 30e februari werd in 
het voorbijgaan als datum genoemd), en 58 v.C. is niet drie jaar ná maar drie jaar vóór 
55 v.C. Ook hiervoor geldt dat kinderen geleerd moeten hebben met deze zaken om te 
gaan. Het stemt ook overeen met de constatering in 3.1 dat chronologie kunstmatig aan 
de tijdservaring moet worden opgelegd en relatief moeilijk toegankelijk is.

Iets dergelijks bleek uit het navertellen van het verhaaltje bij test g. Temporele infor-
matie werd aanzienlijk minder vaak terugverteld dan informatie over de plot van het 
verhaal. Onder die temporele informatie scoorde de mededeling ‘om zes uur ‘s avonds’ 
het hoogst en het in het verhaal genoemde jaartal en de maand het laagst. Dat het tijd-
stip van de dag gemakkelijker werd herinnerd dan de maand en het jaar, stemt overeen 
met de bevindingen van Friedman. Hier is echter van belang dat dat kennelijk ook op-
gaat bij het zich herinneren van een historisch verhaaltje, niet alleen bij het zich herin-
neren van iets dat men zelf heeft meegemaakt. Dat zou kunnen betekenen dat som-
mige bevindingen uit het psychologisch onderzoek niet alleen gelden voor het 
autobiografisch geheugen, maar ook voor het zich herinneren van historische informa-
tie. Een bevestiging van psychologisch onderzoek volgde ook uit test h. Op grond van 
dat onderzoek kan worden verwacht dat bij het schrijven van de afspraakbrief de plaats 

42 Oakden & Sturt (1922), p. 334.
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van de afspraak vaker zou worden genoemd dan de tijd; dat bleek inderdaad zo te zijn. 
De uit het psychologisch onderzoek gebleken voorkeur voor ruimte boven tijd werd hier 
dus ook manifest.

Oakden en Sturt onderkenden niet dat test c, g en h ten opzichte van de andere tests 
van een verschillende categorie waren. Zij waren zelfs geneigd aan het resultaat van test 
a en b grote waarde toe te kennen in verband met de vraag of geschiedenisonderwijs 
mogelijk was: ‘The knowledge tested under the first two heads is clearly an indispensable 
preliminary to any profitable study of history.’43 Hun conclusies over de mogelijkheid van 
geschiedenisonderwijs aan jongere kinderen stemden dan ook overeen met het pessi-
misme van de Nederlandse onderwijzers aan het eind van de negentiende eeuw. Een 
volwassen tijdsbewustzijn ontwikkelt zich tussen 11 en 14 jaar en eerder zou je eigenlijk 
niet aan geschiedenis moeten beginnen. Opmerkelijk was volgens hen dat er een soort 
‘sprong’ in de ontwikkeling plaatsvond omstreeks het elfde levensjaar. Dit doet denken 
aan fasen die Piaget in de ontwikkeling van kinderen onderscheidt. Het werk van Piaget 
kwam overigens later tot stand en zou pas in de jaren zestig via vertalingen in de 
Engelstalige wereld bekend worden.

Van geheel andere aard was het omstreeks dezelfde tijd uitgevoerde onderzoek on-
der leerlingen van lagere scholen door de onderwijskundige en geschiedenisdidactica 
Kelty.44 Zij legde zich als één van de eersten in de Verenigde Staten toe op het ontwik-
kelen van een professionele, op empirisch onderzoek gebaseerde geschiedenisdidac-
tiek.45 Zij plaatste kritische noten bij het schaarse onderzoek naar tijdsbewustzijn dat 
rond 1925 bestond. Zo begreep zij niet waarom het onmogelijk zou zijn leerlingen te 
leren 1492 als jaartal te begrijpen zodra zij zo ver waren dat zij met getallen boven de 
duizend konden omgaan. Als ze het niet konden, betekende dat gewoonweg dat het 
hun niet geleerd was. Daaraan voegde zij toe dat begrip van een jaartallensysteem maar 
een beperkt nut had, omdat het immers ging om de beelden die leerlingen zich van 
bepaalde tijden vormden, beelden die eerst los van elkaar zouden staan, en pas later in 
een getalsmatig systeem zouden kunnen worden geordend.46 Deze opmerkingen stem-
men overeen met de resultaten van het psychologische onderzoek die in 3.1 zijn bespro-
ken – onderzoek, waaraan op het moment waarop Kelty dit schreef overigens nog moest 
worden begonnen.

In haar eigen onderzoek naar tijdsbewustzijn vroeg Kelty zich af of leerlingen de 
tijdsuitdrukkingen die gebezigd werden in voor hen bestemde jeugdliteratuur, konden 
begrijpen. Daartoe stelde ze eerst op basis van honderd populaire jeugdboeken bestemd 
voor kinderen van 5 tot 9 jaar lijsten vast van veel voorkomende bepaalde, onbepaalde 
en vergelijkende tijdsaanduidingen. Onder bepaalde tijdsaanduidingen verstond zij 
aanduidingen die specifiek naar een bepaalde tijdsduur verwijzen, zoals minuut, kwar-
tier, uur, maand, seizoen, jaar, of eeuw, en aanduidingen die een bepaald moment in de 

43 Oakden & Sturt (1922), p. 311.

44 Kelty (1925).

45 Barton (2004).

46 Kelty (1925), p. 523.
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tijd identificeren zoals Kerstmis, Nieuwjaarsdag, Pasen en Valentijnsdag, en via een 
datum aangeduide dagen. Onder onbepaalde aanduidingen verstond zij uitdrukkingen 
als ‘er was eens’ en ‘lang, lang geleden’. Onder vergelijkende aanduidingen vielen woor-
den die een moment in de tijd identificeerden in relatie tot een ander moment, bijvoor-
beeld ‘xx geleden’ (in relatie tot het heden) of ‘voor’ dan wel ‘na’ (zoals: na de 
Burgeroorlog).

Om de kennis van deze begrippen te testen, liet ze kinderen van 9 tot 12 jaar een 
vijftal tests maken. Eén ervan betrof een stukje tekst waaruit leerlingen de vier manie-
ren moesten halen waarop tijd werd aangeduid. Die werd slecht gemaakt, wat Kelty 
toeschreef aan leesproblemen. Dezelfde tijdsaanduidingen bleken bij andere tests na-
melijk wél goed te worden beheerst. Dat gold in grote lijnen voor alle woorden die ze uit 
de jeugdliteratuur had geselecteerd. Het leesprobleem dat Kelty op haar eerste test sig-
naleerde, kon de slechte resultaten verklaren van andere nogal ‘talige’ opdrachten die 
door andere onderzoekers aan kinderen waren voorgelegd.

 Een slecht resultaat scoorden leerlingen op de vraag wat het betekent dat men in het 
jaar 1924 leefde, wat neerkwam op uitleggen van de christelijke jaartelling. Ook vragen 
naar het indelen van jaartallen bij de juiste eeuw (bijv. 1672 bij de zeventiende eeuw) wer-
den relatief slecht beantwoord. Beide zaken behoren tot de rekenkundig-chronologische 
aspecten van het tijdsbewustzijn, waarvan bij het in 3.1 beschreven psychologisch onder-
zoek bleek dat ze kunstmatig en relatief moeilijk toegankelijk zijn. Gevraagd naar hun 
voorkeur voor bepaalde dan wel onbepaalde tijdsaanduidingen (wat heb je liever: een 
verhaal waarin voorkomt ‘lang geleden’ of een verhaal waarin voorkomt ‘in 1453’?) ant-
woordden de meeste leerlingen dat hun voorkeur uitging naar onbepaalde tijdsaandui-
dingen. Ook dit klopt met de eerder besproken gegevens uit het psychologisch onderzoek.

Het onderzoek van Kelty was nogal een uitzondering onder de onderwijskundig-di-
dactische onderzoeken naar tijdsbewustzijn die zijn uitgevoerd tot in de jaren zestig 
van de twintigste eeuw. De andere onderzoeken weerspiegelden meestal de aanpak van 
Oakden en Sturt en de conclusies die werden getrokken kwamen ook ongeveer op het-
zelfde neer. 

In 1934 rapporteerde Harrison over een onderzoek waarbij vijftig tijdsbegrippen in 
mondelinge interviews werden voorgelegd aan kinderen van 5 tot 9 jaar.47 De antwoor-
den werden ingedeeld in categorieën van ‘volledig begrip’ tot ‘totale verwarring’ (met 
enkele tussencategorieën) en een categorie ‘weet-niet-antwoorden’. Welke begrippen 
gebruikt zijn, wordt niet vermeld, de criteria die gebruikt zijn om de antwoorden te clas-
sificeren evenmin. Over de procedure van het interview wordt niets vermeld. Het totale 
opgetelde percentage antwoorden in de categorieën ‘verward’, ‘onjuist’ en ‘weet-niet’ 
bleek af te nemen met de leeftijd: 56% onder de 5-6-jarigen, 45% onder de 6-7-jarigen, 
35% onder de 7-8-jarigen en 23% onder de 8-9-jarigen. Over het onderzoek is echter zo 
onduidelijk gerapporteerd, dat het moeilijk is de waarde van deze bevindingen te schat-
ten. Harrison meende dat beheersing van tijdsbegrippen een essentiële voorwaarde is 
voor het ontwikkelen van een gevoel voor historische opeenvolging en citeerde vervol-

47 Harrison (1934).
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gens Oakden en Sturt die meenden dat zo’n gevoel pas tegen de leeftijd van 13 jaar vol-
ledig is ontwikkeld. Zij meende echter ook dat meer moeite moest worden gedaan de 
perioden te ‘vullen’ met voor kinderen interessante gebeurtenissen. Dat advies baseer-
de zij op haar ervaring met leerlingen.48 Zij adviseerde dus zo iets te ontwikkelen als 
‘eilanden van tijd’ in de stijl van Friedman, perioden met interessante gebeurtenissen, 
die dan later wel in een chronologisch systeem geordend konden worden.

Tien jaar later rapporteerde Kopple Friedman (niet te verwarren met William 
Friedman) over een test uitgevoerd onder ongeveer 700 leerlingen van lagere scholen, 
alle leeftijdsgroepen.49 In de onderbouw werd nagegaan in welke mate leerlingen het 
conventionele tijdssysteem begrepen (minuten, uren, ochtend, middag, dagen van de 
week, maanden van het jaar, jaartelling) en in de bovenbouw werd nagegaan wat begre-
pen werd van tijdsinformatie zoals die in geschiedenislessen voorkomt (eeuwen, histo-
rische jaartallen, tijdbalken). De tests zijn globaal beschreven. Het is bijvoorbeeld niet 
duidelijk of het om schriftelijke of mondelinge tests ging en hoe de resultaten ervan 
werden geëvalueerd. De conclusies stemmen overeen met die van het onderzoek van 
Oakden en Sturt: aan het eind van de lagere school wordt het conventionele tijdssys-
teem bevredigend beheerst en het meer historisch-chronologische gebrekkig. Leraren 
worden gewaarschuwd er rekening mee te houden dat van het eerste veel buiten de 
school geleerd wordt; in verband met het tweede wordt hun aangeraden meer gerichte 
instructie te geven.

Het onderzoek waarover Bradley in 1948 rapporteerde was min of meer een herha-
ling van het onderzoek van Oakden en Sturt met een aantal gelijkluidende tests.50 De 
resultaten stemden dan ook grotendeels overeen. De reden waarom Bradley het onder-
zoek wilde herhalen, was dat hij meende dat sommige conclusies uit het eerdere onder-
zoek onverwacht waren en te weinig onderbouwd, met name de bevinding dat er om-
streeks het 11e levensjaar een plotselinge versnelling zou optreden in de ontwikkeling 
van het tijdsbegrip. Bradley constateerde in zijn eigen onderzoek dan ook dat dat niet 
het geval was, maar dat sprake was van een geleidelijke groei door alle leerjaren heen. 
De algemene conclusie dat een volwaardig tijdsbewustzijn pas tegen het eind van de 
lagere school tot stand komt en dat dus eerder eigenlijk niet aan geschiedenisonderwijs 
kan worden begonnen, bleef ook bij Bradley onaangetast.

In 1963 maakte Jahoda de balans op van het bestaande onderzoek en paste dat toe 
op het geschiedenisonderwijs.51 Hij verwees expliciet naar Piaget, wiens werk op dat 
moment tot het Engelse taalgebied was doorgedrongen en wees ook op de verschillende 
aspecten die met tijdsbewustzijn samenhangen, zoals het taalkundige en het rekenkun-
dige. Kinderen leren vaak woorden voordat de betekenis ervan goed tot hen doordringt, 
aldus Jahoda, zodat hun werkelijke begrip van tijd achterloopt bij hun beheersing van 
de woordenschat waarin tijdsaanduidingen worden uitgedrukt.52 Voor de herinnering 

48 Harrison (1934), p. 513-514.

49 Friedman (1944).

50 Bradley (1948).

51 Jahoda (1963).

52 Jahoda (1963), p. 89-90.
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aan de laatste 24 uur of de laatste maand worden andere mechanismen in stelling ge-
bracht dan voor een herinnering aan iets dat vijf of tien jaar geleden is, zo zegt Jahoda. 
Voor dat laatste is chronologisch besef nodig. Wie dat niet heeft, kan ook geen gebeur-
tenissen langer dan zes maanden geleden ordenen - wat Jahoda als een voorwaarde 
beschouwde voor het leren van geschiedenis. Hij vatte de beschikbare onderzoeksresul-
taten samen in een overzicht en bevestigde vervolgens in grote lijnen de conclusies die 
al eerder door Oakden en Sturt en Bradley waren getrokken.53 Hij betrok de onderzoeks-
resultaten meer dan tot dusverre het geval was geweest op het geschiedenisonderwijs 
en het ligt voor de hand dat hij daarover pessimistisch was. Vóór de leeftijd van 11 jaar 
maken leerlingen zelfs geen onderscheid tussen perioden, zegt Jahoda: ‘Nearly all seem 
to have ‘lumped’ all historical periods together, giving them the general attributes of savagery.’ 
54 Daarna komt er geleidelijk meer begrip voor het onderscheid tussen diverse perioden, 
maar dat gaat langzaam. Jahoda haalde zelfs onderzoekers aan die meenden dat volle-
dig begrip past omstreeks de leeftijd van zestien jaar tot stand komt. Het omarmen van 
een piagetiaans ontwikkelingsstandpunt impliceerde daarbij dat dat ook niet vroeger 
kón; leerlingen waren er domweg niet aan toe.

Een studie die McAulay uitvoerde onder 7- en 8-jarige leerlingen van drie basisscho-
len in Pennsylvania voerde hem tot een diametraal tegenovergestelde conclusie.55 Hij 
stelde de leerlingen vragen over hun dagelijkse tijdsbesef (uren, minuten, etc., maar 
ook over de levenstijd van hun moeder en grootmoeder: hoe groot die ongeveer ten 
opzichte van elkaar waren door de leerlingen een lijn te laten tekenen van de lengte van 
hun leven) en over hun historisch besef (Wie waren hier eerder: de blanken of de indi-
anen? Teken iets uit hun leven. Vertel iets over de tijd van Washington. Vertel iets over 
de tijd van Lincoln). De kinderen bleken de ‘historische’ vragen beter te beantwoorden 
dan de vragen over het dagelijkse tijdsbesef. Een conclusie luidde dan ook: ‘The child 
seems to be able to project himself into the past as regards persons, places and events, but prob-
ably more efficiently with events’.56 Die laatste toevoeging stond erbij omdat de vragen over 
indianen en blanken – niet geheel verwonderlijk – beter waren beantwoord dan die over 
Washington en Lincoln.

De studie van McAulay ging in de richting van het apart onderscheiden van een 
historisch tijdsbewustzijn, los van inzicht in zaken als klok- en kalendertijd die daar-
mee misschien maar weinig te maken hebben. De veronderstelling dat de beheersing 
van klok- en kalendertijd een voorwaarde zijn om zich historische tijd überhaupt te 
kunnen voorstellen heeft het onderzoek echter tot omstreeks 1970 gedomineerd. Ook 
in het handboek geschiedenisdidactiek van Ebeling, voor het eerst uitgegeven in 1965 
en herdrukt in 1973, wordt daarvan uitgegaan, zoals blijkt uit een schema waarin de 
fasen van de ontwikkeling van het tijdsbewustzijn worden weergegeven.57

53 Jahoda (1963), p. 96.

54 Jahoda (1963), p. 97. Dit zou overigens een goed voorbeeld zijn van wat in het vorige hoofdstuk is aangeduid als 
een ‘mythisch’ tijdsbewustzijn.

55 McAulay (1961).

56 McAulay (1961), p. 314.

57 Ebeling (1973), p. 48-49.
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Conclusie 

Een conclusie die door vrijwel elk onderzoek in deze periode werd getrokken, is dat 
leerlingen tegen het einde van de basisschoolleeftijd hebben geleerd om te gaan met het 
conventionele tijdssysteem, d.w.z. kloktijd, kalendertijd en jaartelling, alsmede het vo-
cabulaire dat in het dagelijks leven voor tijdsaanduidingen gebruikt wordt. Voor het 
overige heeft het onderzoek in deze periode geen consistent beeld opgeleverd. Dat komt 
waarschijnlijk doordat een aantal zaken met elkaar zijn verward, althans verschillend 
opgevat door de onderzoekers:
-  In de eerste plaats de vraag of het hier gaat om een leerproces dan wel een ontwik-

kelingsproces. Sommige onderzoekers gingen uit van het laatste, andere van het 
eerste. Zo zei Kelty dat het leren van de jaartelling mogelijk moest zijn voor leerlin-
gen die getallen boven de duizend konden begrijpen. Al het onderzoek naar de be-
heersing van de chronologie dat verder is uitgevoerd komt tegen de achtergrond van 
zo’n constatering op losse schroeven te staan. Als leerlingen iets niet bleken te be-
heersen, betekende dat niet meer dan dat ze het niet hadden geleerd - niet dat ze het 
niet hadden kunnen leren.

-  In de tweede plaats het probleem van taal- en woordkennis en tijdsbegrip. Hoewel 
vrij algemeen werd geconcludeerd dat leerlingen in de basisschoolleeftijd de con-
ventionele begrippen van tijd leren beheersen, waarschuwde iemand als Jahoda dat 
kennis van woorden niet betekent dat de wereld achter die woorden ook wordt be-
grepen. Hij refereerde daarbij aan een chronologisch besef waarbij rekenkundige 
vaardigheid komt kijken. Dat dat weerbarstig is en bij mensen niet gemakkelijk 
‘ligt’, bleek uit het eerder besproken psychologisch onderzoek. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat leerlingen van de basisschoolleeftijd er veel fouten mee maakten. 
Een andere kwestie is of dat hen verhindert iets over het verleden te leren. Jahoda 
meende zonder meer van wel: leerlingen gooiden alle perioden op één hoop en 
meenden dat iedereen vroeger een barbaar was. Andere gegevens duiden er echter 
op dat beheersing van taalkundige en rekenkundige chronologie niet voorwaardelijk 
is voor het leren van geschiedenis. Dat laatste is echter wel een uitgangspunt dat 
veel onderzoekers in deze periode hebben gehanteerd. 

-  Ten slotte de vraag of historisch tijdsbewustzijn afhankelijk is van het beheersen van 
kloktijd en kalendertijd. Sommige onderzoekers gingen zelfs bij de opzet van hun 
onderzoek al uit van de vanzelfsprekendheid dat klok kijken en de maanden van het 
jaar op de juiste volgorde zetten vooraf moesten gaan aan historisch inzicht. Zo wer-
den bijvoorbeeld in het onderzoek van Kopple Friedman aan de jongste leerlingen 
alleen vragen voorgelegd over klok- en kalendertijd, en aan oudere leerlingen vragen 
over historische tijd.58 Uit het onderzoek van Oakden en Sturt, die op dezelfde ma-
nier tewerk gingen, bleek echter ook dat kinderen best een verhaal over vroeger 
konden reproduceren, met tijdsaanduidingen erin - zij het dat jaartallen en andere 
rekenkundige tijdsaanduidingen geen middel waren dat kinderen daarbij graag ge-
bruikten. Het onderzoek van McAulay toonde aan dat kinderen op 7- en 8-jarige 
leeftijd beelden hadden bij verschillende werelden uit vroeger tijd. Zijn resultaten 

58  Friedman (1944), p. 338-341.
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zijn goed verklaarbaar op grond van de locatietheorie van het geheugen (zie 3.1). Dat 
geldt ook voor de uit het boven beschreven onderzoek gebleken voorkeur van kinde-
ren voor ruimtelijke aanduidingen boven temporele.

De onderzoekers uit deze periode hebben geen onderzoek gedaan naar historisch 
tijdsbewustzijn, maar naar tijdsbewustzijn in het algemeen. Er werd niet of nauwelijks 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten tijdservaringen die een mens kan 
hebben. Het standpunt van Piaget, dat maar één soort tijdservaring werkelijk maatge-
vend is, namelijk die van de homogeen verlopende, natuurlijke tijd, werd door vrijwel 
iedereen in deze periode gedeeld. Daardoor stond een relatie tussen het leren klok kij-
ken en het leren van de maanden van het jaar en het leren van geschiedenis, terwijl dat 
misschien heel verschillende categorieën zijn. Goed inzicht in rekenkundige chronolo-
gie werd zonder meer als voorwaarde voor een historisch tijdsbewustzijn beschouwd. 
Alleen het onderzoek van McAulay ging in de richting van het onderscheiden van een 
historische tijd als iets aparts. Het pessimisme over het vermogen van kinderen in de 
lagere-schoolleeftijd om geschiedenis te leren komt in belangrijke mate voort uit het 
feit dat dat onderscheid doorgaans niet gemaakt werd.

Een conclusie die uit de onderzoeksgegevens uit deze periode kan worden getrok-
ken is dat sommige resultaten uit het psychologisch onderzoek betreffende het autobio-
grafisch geheugen waarschijnlijk ook opgaan voor het zich herinneren van historische 
informatie. Dat geldt voor het kunstmatige karakter van het conventionele systeem van 
kloktijd, kalendertijd en jaartelling dat mensen niet gemakkelijk als vanzelf gebruiken. 
Het geldt ook voor de locatietheorie van het geheugen: informatie wordt gemakkelijker 
in contexten herinnerd, zonder dat daarbij sprake is van specifieke tijdsaanduidingen. 
Dat de onderzoekers destijds deze conclusies niet hebben getrokken, is logisch: het 
psychologisch onderzoek waarop ze zijn gebaseerd, werd grotendeels pas later uitge-
voerd.

3.3 Onderzoek na de jaren zestig van de twintigste eeuw

Vanaf de jaren zeventig brak een nieuwe fase aan in het onderzoek naar de ontwikke-
ling of het leren van het tijdsbewustzijn. Tot dusverre was men er doorgaans van uit 
gegaan dat elk leren van tijdsbewustzijn tot één categorie behoorde, of tenminste tot 
één leerlijn, zodat het leren klok kijken, de dagen van de week en de maanden van het 
jaar in de juiste volgorde te zetten, etc., noodzakelijkerwijs vooraf moest gaan aan het 
leren van geschiedenis. Vanaf de jaren zeventig werd meer rekening gehouden met de 
vele verschillende kanten die aan het begrip tijd zitten. Zo meende Poster in 1973 dat er 
al veel ‘goed onderzoek’ verricht was (verwijzend naar Oakden & Sturt, Piaget, Harrison 
en Bradley), maar dat er toch ruimte was voor iets nieuws, omdat er veel verschillende 
soorten tijd zijn: sociale tijd (die het samenleven van mensen beheerst), literaire tijd 
(waaraan naar believen vorm gegeven kan worden in boeken), persoonlijke tijd (met 
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herinneringen aan het eigen verleden), fysieke of klokkentijd, en ook: historische tijd.59 
De laatste definieerde hij als de tijd zoals de historici hem vorm geven. Het onderzoek 
heeft zich gericht, aldus Poster, op het verwerven door kinderen van een begrip van fy-
sieke tijd (hij bedoelde daarmee kennelijk ook de kloktijd en de kalendertijd, alsmede 
de conventies van jaartelling), maar historische tijd is veel meer. Hij zag de relatie tus-
sen het verwerven van begrip van fysieke tijd en historische tijd - net als eerdere onder-
zoekers - wel zo, dat begrip van fysieke tijd een voorwaarde is voor het begrip van histo-
rische tijd: het is een noodzakelijk maar niet voldoende ingrediënt van het gevoel voor 
het verleden dat bij geschiedenis nodig is, aldus Poster.60 

De rest van Posters artikel bestaat uit een bespreking van onderzoeksliteratuur 
waaruit zou blijken dat men vooral niet optimistisch moet zijn over het tempo waarin 
kinderen het echte historische bewustzijn ontwikkelen. Hij wijst onder andere op het 
onderzoek van Hallam waaruit zou blijken dat leerlingen bij geschiedenis het formeel-
operationele stadium van Piaget (het stadium waarin het vermogen tot abstract denken 
tot stand komt, dat Piaget op twaalfjarige leeftijd laat beginnen) pas op ongeveer zes-
tienjarige leeftijd bereiken. De reden daarvoor zou zijn dat de wereld van geschiedenis 
ver af staat van de wereld waarin leerlingen dagelijks leven.61

Andere onderzoekers die historische tijd als op zichzelf staande categorie zijn gaan 
beschouwen, waren Thornton en Vukelich.62 Zij maakten overzichten van wat het on-
derzoek had opgeleverd betreffende het verwerven door kinderen van begrip voor klok-
tijd, kalendertijd en historische tijd. Elke van de drie werd als aparte ontwikkeling ge-
schetst, waarbij de vraag gesteld werd naar de onderlinge relaties. In de ontwikkeling 
van het begrip van historische tijd, dat zij definieerden als ‘the ability to depict a person, 
place, artefact or event in the past using some form of time language’,63 onderscheidden zij 
de volgende stadia:
-  3 tot 5 jaar: volgorde onderscheiden in dagelijkse gebeurtenissen; onderscheiden 

van personen die ouder zijn.
-  6 tot 8 jaar: gebruik van getallen op twee manieren: aangeven hoeveel ouder ande-

ren zijn, en pogingen tot gebruik van jaartallen (beide vaak onjuist).
-  9 tot 11 jaar: onderscheiden van verschillende perioden; in deze fase zou een leerling 

bijvoorbeeld moeten kunnen zeggen: ‘in de koloniale tijd, dus 300 jaar geleden’ 
(refererend aan de geschiedenis van de Verenigde Staten).

-  12 tot 14 jaar: uitwerking van een volwassen tijdssysteem, met termen als eeuw, het 
vermogen jaartallen in eeuwen te plaatsen, enz.

Ondanks het feit dat Thornton en Vukelich historische tijd als aparte categorie on-
derscheidden, meenden zij dat het doorlopen van al deze fasen voorwaardelijk was voor 
het leren van geschiedenis, althans, zij gaven die onder onderzoekers heersende me-

59 Poster (1973), p. 588.

60 Poster (1973), p. 589.

61 Hallam (1970), p. 166.

62 Thornton & Vukelich (1988), Vukelich & Thornton (1990).

63 Thornton & Vukelich (1988), p. 70.
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ning weer: ‘Once a student has mastered time term hurdles of this type, he/she is often consi-
dered adept at using temporal skills of a historical nature.’64 De definitie van historisch 
tijdsbewustzijn bleef hiermee gekoppeld aan het lastig toegankelijke, numerieke, con-
ventionele tijdssysteem van de volwassen westerse wereld, het systeem dat volgens psy-
chologisch onderzoek niet gemakkelijk past bij de manier waarop mensen gewoonlijk 
hun geheugen gebruiken. De onderzoeksgegevens waaruit bleek dat leerlingen best 
iets konden met verhalen over vroeger, zoals die van test c en g van Oakden en Sturt, of 
de gegevens van McAulay, werden hierbij niet als zodanig in aanmerking genomen.

In de jaren negentig distantieerden Barton en Levstik zich nadrukkelijk van het be-
staande onderzoek over de ontwikkeling van tijdsbewustzijn bij kinderen in relatie tot 
hun vermogen om geschiedenis te leren. Empirisch onderzoek heeft nog steeds geen 
duidelijk verband aangetoond tussen het zich ontwikkelen van een algemeen tijdsbe-
grip en het vermogen geschiedenis te leren, zo stelden zij.65 Het gaat bij tijd om cultu-
rele constructies van verschillende aard en er is geen reden om aan te nemen dat die 
niet onafhankelijk van elkaar geleerd kunnen worden: ‘We see no reason to think that a 
child must be able to name the months of the year before he or she can recognize that a picture 
of colonial America is older than one from the 1950s’.66 Het bestaande onderzoek ging uit 
van de volwassen wereld van jaartellingen, data, kennis van perioden en beroemde per-
sonen, en toonde vervolgens aan wat kinderen daarvan niet of nog niet beheersten. In 
plaats daarvan wilden Barton en Levstik onderzoeken wat kinderen wél konden en daar-
bij niet a priori uitgaan van de volwassen wereld.67 Hun onderzoek maakte gebruik van 
negen afbeeldingen uit het dagelijks leven in de Verenigde Staten: één uit de achttiende 
eeuw, drie uit de negentiende eeuw, twee uit de twintigste eeuw vóór 1950 en drie uit de 
twintigste eeuw ná 1950.68 Door afbeeldingen te gebruiken, vermeden ze het probleem 
van taal- en woordkennis dat het eerdere onderzoek vaak had doorkruist. Ook speelde 
kennis van jaartallen of historische feiten in de opzet van hun onderzoek niet per se een 
rol, omdat de afbeeldingen niet refereerden aan bekende historische gebeurtenissen of 
standen van zaken.

Zij legden de afbeeldingen voor aan kinderen uit alle leerjaren van de basisschool 
(inclusief kleuterklassen) in persoonlijke gesprekken. Eerst twee afbeeldingen die 
moesten worden ingedeeld als ‘kort geleden’ of ‘lang geleden’ en vervolgens één voor 
één de andere die er tussenin, of ervóór of erná moesten worden geplaatst. Daarbij 
moesten de kinderen hardop denken over hun beslissingen, zodat hun manier van re-
deneren over tijdsverloop duidelijk werd. Alle leeftijdsgroepen bleken enig onderscheid 
te maken tussen vroeger en nu, ook de 5-jarigen. De jongsten deelden de afbeeldingen 
vaak in in twee of drie groepen, zo iets als ‘real old’, ‘just old’ en ‘close to now’. De onder-
linge tijdsafstanden binnen de groepen van negentiende-eeuwse, vooroorlogse en na-
oorlogse twintigste-eeuwse afbeeldingen werden vaak niet gezien of onjuist beoordeeld. 

64 Vukelich & Thornton (1990), p. 23.

65 Barton & Levstik (1996), p. 420.

66 Barton & Levstik (1996), p. 422.

67 Barton & Levstik (1996), p. 424.

68 Afbeeldingen in appendix A, Barton & Levstik (1996), p. 447-451.
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In hogere leerjaren werden meer verschillende tijden onderscheiden en ook jaartallen 
genoemd, zij het dat die er soms honderden jaren naast konden zitten. Vaker gebruik-
ten de kinderen associatieve tijdsbenamingen, zoals ‘tijd van de cowboys’ of ‘tijd van de 
oorlog’. In de twee hoogste leerjaren van de basisschool gebruikten ze soms historische 
informatie, wat niet verbazingwekkend is, omdat leerlingen in die leerjaren in de 
Verenigde Staten geschiedenisonderwijs krijgen. Ook werd de conventionele chronolo-
gie door deze groepen langzamerhand trefzekerder, zij het zeker niet foutloos, toege-
past.

Onderzoek in Groot-Brittannië heeft overeenkomstige resultaten opgeleverd.69 
Leerlingen vanaf 6-jarige leeftijd bleken in staat afbeeldingen in volgorde te leggen en 
leerlingen van 9 jaar konden afbeeldingen uit vijf verschillende perioden (Romeins, 
Tudor, 19e-eeuws, en de jaren veertig en negentig van de twintigste eeuw) juist groepe-
ren en in volgorde leggen. Daarbij bleek dat associaties met perioden zich sneller ont-
wikkelen dan gebruik van rekenkundige chronologie: ‘The understanding of period 
seemed to develop more readily than a confidence in dates.’70 

Barton en Levstik concludeerden dat kinderen vanaf jonge leeftijd het vermogen 
hebben om veranderingen in de tijd te onderscheiden en dat zij daarbij gebruik maken 
van materiële, zichtbare factoren: paard en wagen kwamen vóór de auto, of kleding die 
er ‘primitief’ uitziet vergeleken met de huidige moet wel oud zijn (‘dit moet lang gele-
den zijn, want deze mensen lopen in vodden’). Het advies van Barton en Levstik op 
grond van deze studie was dat het onderwijs zich eerder moest richten op het uitbou-
wen van het gevoel voor vroeger en nu dat al bij jongere kinderen aanwezig is, dan uit 
te gaan van de veronderstelling dat ze beter geen geschiedenis kunnen leren omdat ze 
toch geen behoorlijk tijdsbewustzijn hebben ontwikkeld.71

In vervolgstudies heeft Barton soortgelijk onderzoek gedaan onder Amerikaanse en 
Noord-Ierse kinderen, nu ook over tijden die langer geleden waren dan de laatste twee-
honderd jaar.72 Deze studies leverden overeenkomstige resultaten op, zij het dat de 
Noord-Ierse kinderen andere denkbeelden hadden over verandering en vooruitgang in 
de geschiedenis dan Amerikaanse.73 Na afloop van de vervolgstudies maakte Barton een 
analyse van de strategieën die leerlingen toepassen als hun wordt gevraagd afbeeldin-
gen bij een bepaalde tijd in te delen. Hij onderscheidde er vier:
-  Gebruik van kennis van objecten, mensen en gebeurtenissen (stijl van auto’s, kle-

ding, harnassen, iets dat eruit ziet als ‘de oorlogstijd’).
-  Gebruik van kennis uit ervaring in de eigen sociale omgeving, bijvoorbeeld: mijn 

vader leerde rijden in zo’n auto, en hij is zo en zo oud, dus dit is uit die tijd (inschat-
tingen die op deze manier werden gemaakt, deden kinderen met een groot gevoel 
van trefzekerheid).

69 Stow & Haydn (2000), p. 89.

70 Stow & Haydn (2000), p. 89.

71 Barton & Levstik (1996), p. 442.

72 Barton (2001), Barton (2002).

73 Zie 3.4, onder ‘periodisering’.



118 Beelden van Tijd

-  Onderscheiden van vooruitgang en ontwikkeling: grotere en hogere gebouwen, dus 
meer recent, betere kleding, dus meer recent. In het algemeen: wat meer op nu lijkt 
moet recent zijn.

-  Terugrekenen vanaf een vast punt. Als een afbeelding was geïdentificeerd als ‘nu’ of 
‘bijna nu’, werden voorafgaande afbeeldingen gedateerd door steeds een vast getal 
van het huidige jaartal af te trekken, bijvoorbeeld tien of honderd jaar. Dit leidde tot 
‘desastreuze resultaten’, bijvoorbeeld een inschatting van de Steentijd als 120 jaar 
geleden.74

De strategieën behoren tot ten minste drie gescheiden categorieën: volgorde onder-
scheiden, afbeeldingen groeperen, en tijdsafstand schatten. Deze zijn onafhankelijk 
van elkaar: het kwam voor dat afbeeldingen juist werden gegroepeerd, maar dat de 
volgorde onjuist werd geschat; ook kon volgorde juist zijn geschat zonder dat de tijdsaf-
stand juist was.75 Het gebruik van het rekenkundige chronologische systeem stond vrij-
wel nooit voorop; er werd dus niet geredeneerd vanuit jaartallen om op grond daarvan 
een volgorde te bepalen, maar er werd uitgegaan van wat er op de afbeeldingen te zien 
was om op grond daarvan volgorde en tijdsafstand in te schatten. Een eventuele bereke-
ning van een jaartal of tijdsafstand volgde daarna. Deze conclusies van Barton lijken 
overeen te stemmen met de bevindingen van Friedman betreffende tijdseilanden en de 
locatietheorie van het geheugen. Opnieuw een gegeven dat erop wijst dat die niet alleen 
opgaan voor het autobiografisch geheugen, maar ook voor het opbouwen van een beeld 
van historische tijd. Hetzelfde geldt voor het kunstmatige en relatief ontoegankelijke 
karakter van rekenkundige chronologie.

Omstreeks 2000 verscheen in Groot-Brittannië enig onderzoek naar het tijdsbe-
wustzijn bij lagere-schoolleerlingen van onderzoekers die het werk van Barton en 
Levstik klaarblijkelijk niet kenden. Hoodless benadrukte nog eens hoezeer taal een 
sleutelrol speelt in de ontwikkeling van tijdsbewustzijn76, wat door de experimenten van 
Barton en Levstik met afbeeldingen niet was bevestigd. Het werk van Hoodless concen-
treert zich op de functie van verhalen in het tijdbesef van kinderen. Haar onderzoek 
toont aan dat kinderen gemakkelijk kunnen manipuleren met tijd in het verband van 
een verhaal. Ze bespreekt een voorbeeld van een verhaal over een droom die heel lang 
lijkt te duren, maar bij ontwaken blijkt er maar een heel korte tijd te zijn verlopen. Op 
het punt van beheersing van vocabulaire waarmee tijd wordt aangeduid, het onder-
scheiden van volgordes, het zich bewust zijn van parallel verlopende verschillende tijds-
duren (voor het dromende kind en de moeder) en het maken van sprongen in de tijd 
(flashbacks en vooruitblikken) bleken kinderen vanaf een leeftijd van zes à zeven jaar 
adequaat te functioneren. Deze conclusies van Hoodless lijken de locatietheorie van het 
geheugen te steunen, gezien het feit dat verhalen, net als afbeeldingen, voorstelbare 
contexten voor tijdseilanden kunnen opleveren - tijdseilanden die gemakkelijk naast 

74 Barton (2002), p. 171-174.

75 Barton (2002), p. 174.

76 Hoodless (2002), p. 174.
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elkaar kunnen bestaan en pas achteraf door een bepaalde redenering in een samenhan-
gende chronologische ordening (kunnen) worden geplaatst.

Hodkinson constateerde in het onderzoek over tijdsbewustzijn tot dan toe tal van 
tegenstrijdige uitkomsten.77 Hij merkte op dat het verwerven van tijdsbewustzijn door 
sommige auteurs wordt geïnterpreteerd als afhankelijk van de geestelijke rijping van 
het kind, door anderen als afhankelijk van de verwerving van taal- of van rekenvaardig-
heid. De onderzoeksvragen die hij zich vervolgens stelde, zijn tamelijk basaal: Kunnen 
leerlingen van de lagere school dateringssystemen leren? Kan het begrip ‘eeuw’ worden 
gebruikt? Is het gebruik van subjectieve tijdsaanduidingen bevorderlijk of schadelijk 
voor de ontwikkeling van temporele kennis?78 Hij verzamelde gegevens uit vier groepen 
8-9-jarigen en één groep 9-10-jarigen van één lagere school gedurende een volledig 
schooljaar. Daarbij kregen sommige groepen op de ‘normale’ manier les, en andere op 
een ‘speciale’ manier. Wat die speciale manier inhield, wordt niet echt goed duidelijk, 
maar in elk geval werd in elke les systematisch aandacht besteed aan de tijdaspecten die 
met een onderwerp samenhingen. De groepen die op de speciale manier les kregen, 
bleken het conventionele dateringssysteem en de chronologie veel beter onder de knie 
te krijgen dan de andere. Het leren ervan - zo betoogt Hodkinson - is dus geen kwestie 
van geestelijke rijping of een stadium waaraan leerlingen al dan niet ‘toe’ zijn, het is 
gewoon een kwestie van goede onderwijsmethoden. De vermogens van kinderen om te 
leren met tijd om te gaan, worden doorgaans veel te laag geschat.

Conclusie

In het onderzoek in deze periode is het historische tijdbewustzijn losgekoppeld van 
tijdsbewustzijn in het algemeen. Het gaat bij tijd om een zaak met vele kanten, waarvan 
historische tijd er één is. Niet eensluidend zijn de conclusies over de vraag hoe het his-
torische tijdsbewustzijn samenhangt met ander tijdsbewustzijn. Sommige onderzoe-
kers stellen zich op het standpunt dat historisch tijdsbewustzijn veel méér is dan klok-
tijd, kalendertijd en chronologie, maar dat deze wel voorwaardelijk zijn voor het 
verwerven van historisch tijdsbewustzijn.79 Anderen menen dat het om van elkaar on-
afhankelijke zaken gaat: historisch tijdsbewustzijn gaat over het gevoel voor andere tij-
den, voor veranderingen die zich in de loop der tijd hebben voorgedaan en het verschil 
tussen diverse perioden. Zo opgevat, blijken kinderen vanaf jonge leeftijd een histo-
risch tijdsbewustzijn te kunnen ontwikkelen. De vraag naar de rol die een rekenkun-
dige chronologie daarbij kan spelen, blijft hiermee echter buiten beeld, terwijl toch ook 
duidelijk is dat leerlingen vanaf de leeftijd waarop ze daarmee kennismaken (vanaf 
ongeveer 10 jaar) deze tijdrekening proberen toe te passen, waardoor de trefzekerheid 
van hun inschattingen kan toenemen. Het is begrijpelijk dat Levstik en Barton zich af-
zetten tegen het eerdere onderzoek dat uitging van de prioriteit van rekenkundige chro-

77 Hodkinson (2004), p. 100-101.

78 Hodkinson (2004), p. 103.

79 Ook Grever meende nog in 2009 dat dit het geval is, en stelde zich daarbij op het klassieke standpunt van 
ontwikkeling van tijdsbewustzijn, niet op dat van een leerproces dat hiermee gemoeid is. Grever (2009), p. 442. 
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nologie en volwassen maatstaven van tijdsbewustzijn, waardoor niet duidelijk werd wat 
kinderen nu eigenlijk wél konden. Maar het is de vraag of zij niet te ver gaan als zij 
zeggen: ‘Historians have no monopoly on the use and interpretation of the past, nor are their 
thought processes somehow superior to anyone else’s’.80 Dat zou immers betekenen dat aan 
de discipline geschiedenis geen normen te ontlenen zouden zijn over wat leerlingen 
over historische tijd zouden moeten leren en dat elke manier van denken over vroeger 
en nu even acceptabel is. Het kiezen van een uitgangspunt voor onderzoek is niet het-
zelfde als het kiezen van een leerdoel.

Een zaak die in deze periode definitief lijkt te zijn opgelost, is de vraag of het gaat 
om een leerproces dan wel een ontwikkelingsproces. Het gaat bij tijdsbewustzijn om 
een leerproces, afgezien eventueel van de vroegste voorschoolse fase van ontwikkeling. 
Dat het om een leerproces gaat, is niet verwonderlijk gezien het feit dat tijd grotendeels 
een cultureel verschijnsel is. Vrijwel alles dat kinderen erover moeten leren, berust op 
afspraken tussen mensen; die afspraken kunnen in de ene cultuur anders luiden dan 
in de andere (zie 2.4). Met de constatering dat een leerproces aan de orde is, lijkt ook 
het optimisme over de vraag of leerlingen iets kunnen leren te zijn toegenomen. Het 
werk van Poster, Thornton en Vukelich verkeerde wat dit aangaat nog in een overgangs-
stadium. Met name Hodkinson toonde aan wat er mogelijk is als passende onderwijs-
methoden worden toegepast.

Het gebruik van passende onderwijsmethoden impliceert hoogstwaarschijnlijk niet 
het toepassen van een chronologisch geordend curriculum in het geschiedenisonder-
wijs, waarbij in de ‘vroegste tijden’ begonnen wordt en geleidelijk wordt doorgewerkt 
naar het heden. Op het eerste gezicht ligt dat wel voor de hand en vrijwel alle geschie-
denisleraren gaan ook uit van de veronderstelling dat goed geschiedenisonderwijs zo in 
elkaar behoort te zitten. Bij nader inzien blijkt het echter geen tijdsbewustzijn te bevor-
deren. Barton merkt op dat het achtereenvolgens behandelen van telkens één chronolo-
gisch geordende periode de tijdservaring ‘vlak maakt’, omdat er telkens maar één refe-
rentiepunt in de tijd tegelijk aan de orde is.81 Tijdsbewustzijn wordt eerder bevorderd 
als vergelijkingen worden gemaakt tussen verschillende tijden en tussen verschillende 
tijden en het heden, en als vaak heen en weer gesprongen wordt in de tijd. Hij wijst op 
het curriculum in Noord-Ierland waarin binnen één jaar gesprongen wordt van het 
Mesolithicum naar de jaren vijftig van de twintigste eeuw, en dan weer naar de tijd van 
de Vikingen. In plaats van dat kinderen daarvan in de war raken, raken zij eraan ge-
wend verschillende referentiepunten in de tijd te gebruiken en wordt hun tijdsbewust-
zijn bevorderd.82 Ook Vivienne Little verwijst naar onderzoek dat uitwijst dat een chro-
nologisch geordend curriculum geen noodzakelijke en ook geen voldoende voorwaarde 
is voor het ontwikkelen van een historisch tijdsbewustzijn.83

Ten slotte lijken de onderzoeksgegevens uit deze periode, net als de eerdere onder-
zoeksgegevens, de conclusie te bevestigen dat sommige resultaten uit het psycholo-

80 Levstik & Barton (2008), p. 111.

81 Barton (2009), p. 267.

82 Barton (2009), p. 268. Barton (2002).

83 Little (1990), p. 321
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gisch onderzoek betreffende het autobiografisch geheugen ook opgaan voor het zich 
herinneren van historische informatie. De in het psychologische onderzoek ontwik-
kelde locatietheorie van het geheugen lijkt ook te gelden bij het zich herinneren van 
historische informatie. Het inzicht van psychologen dat het conventionele systeem van 
kloktijd, kalendertijd en jaartelling niet gemakkelijk toegankelijk is en kunstmatig aan 
de tijdservaringen moet worden opgelegd, stemt overeen met diverse onderzoeksgege-
vens, zoals de door Kelty geconstateerde voorkeur van kinderen voor onbepaalde boven 
bepaalde tijdsaanduidingen, het door Barton en Levstik geconstateerde gebruik van as-
sociatieve tijdsaanduidingen zoals ‘tijd van de cowboys’ versus het moeizame en vaak 
foutieve gebruik van rekenkundige chronologie, en het door Hoodless geconstateerde 
gemak waarmee leerlingen zich in de context van een verhaal van de ene naar de an-
dere tijd begeven zonder dat dat precies hoeft te worden ‘berekend’.

3.4 Gegevens uit didactisch onderzoek over diverse aspecten van 
historisch tijdsbewustzijn

Wat in de vorige gedeelten beschreven is, heeft vrijwel allemaal betrekking op het eerste 
sleutelconcept van historisch tijdsbewustzijn zoals omschreven in het vorige hoofd-
stuk: chronologie. Bovendien ging het hoofdzakelijk om leerlingen van de basisschool-
leeftijd. In het nu volgende gedeelte wordt nagegaan welke onderzoeksgegevens er wat 
betreft chronologie beschikbaar zijn voor oudere leerlingen en welke onderzoeksgege-
vens er zijn die in verband kunnen worden gebracht met de overige sleutelconcepten 
van historisch tijdsbewustzijn die in hoofdstuk 2 zijn omschreven.

Eén van de onderzoeken die kunnen worden gebruikt is een grootschalig onderzoek 
dat in 1995 en 1996 werd gedaan onder jongeren van 14- tot 15-jarige leeftijd in dertig 
Europese landen. Ruim 30000 leerlingen kregen een uitgebreid formulier voorgelegd 
met vragen naar hun beleving van geschiedenis, hun historisch besef en hun histori-
sche kennis. De resultaten werden in 1997 gepubliceerd in twee boekdelen en een CD-
rom onder de titel Youth and History.84 Onder andere uit dit onderzoek worden gege-
vens geput die iets zeggen over de beheersing van de zes sleutelconcepten die in het 
vorige hoofdstuk zijn omschreven.

Chronologie

Hoe was het gesteld met de beheersing van chronologie onder de veertien- en vijftien-
jarigen in 1995/’96? Wordt de constatering bevestigd dat beheersing van chronologie 
omstreeks het einde van de basisschoolleeftijd is voltooid? Er zijn in het vragenformu-
lier van Youth and History vier opdrachten die met deze vragen in verband kunnen 
worden gebracht, namelijk die waarbij leerlingen gebeurtenissen en verschijnselen in 
de juiste tijdsvolgorde moesten plaatsen:

84 Angvik & Von Borries (1997).
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-  Plaats in de juiste tijdsvolgorde: a. loonarbeid in fabrieken, b. handel tussen steden, 
c. het bewerken van het land, d. jagen en verzamelen, e. automatische massaproduc-
tie.

-  Plaats in de juiste tijdsvolgorde: a. de Russische Revolutie, b. de Tweede Wereldoorlog, 
c. de dekolonisatie van Zwart Afrika, d. de stichting van de Verenigde Naties, e. de 
grote wereldcrisis (de Wall Street Crash).

-  Plaats in de juiste tijdsvolgorde: Afbeeldingen van schepen, nl. een koggeschip, een 
Griekse trireme, een stoomraderboot, een stoom-mailboot en een Vikingschip (deze 
omschrijvingen stonden er niet bij, alleen tekeningetjes werden gegeven).

-  Plaats in de juiste tijdsvolgorde: In verschillende kleding gestoken paren, nl. een 
achttiende-eeuws paar met hoepelrok en pruik, een negentiende-eeuws paar met 
hoge hoed en sleepjurk, een ridder en jonkvrouw, een paar in renaissancestijl ge-
kleed en een Romeins paar (man in toga) - de omschrijvingen stonden er niet bij.85

De eerste vraag leverde gemiddeld 74% juiste plaatsingen in de tijdsvolgorde op. De 
meeste fouten werden gemaakt met de loonarbeid in fabrieken en de handel tussen 
steden, die in volgorde werden verwisseld. Het resultaat van de tweede vraag was veel 
slechter: 27% juiste plaatsingen. De dekolonisatie van Afrika werd door een groot aantal 
leerlingen als eerste geplaatst en de economische wereldcrisis door een groot aantal als 
laatste. In het algemeen tonen de resultaten hier een verward beeld. Bij de vraag over de 
schepen was de score gemiddeld 55% juiste plaatsingen. Een zeer grote meerderheid 
(bijna 80%) van de leerlingen plaatste het Vikingschip als eerste, waarschijnlijk omdat 
dit er het eenvoudigst uitzag op de afbeelding: slechts één zeil en tamelijk klein. De 
trireme had twee zeilen meegekregen en het koggeschip meerdere zeilen. De stoom-
schepen konden worden herkend aan de schoorstenen (hoewel de tekenaar geen rook-
pluimen had getekend, dus er moest goed worden gekeken - de stoomraderboot had 
bovendien ook nog zeilen, zij het in opgerolde toestand). De mode-afbeeldingen lever-
den 73% juiste plaatsingen op, met de grootste aantallen afwijkingen voor het achttien-
de-eeuwse en het renaissancepaar. De Romeinen werden het best herkend: 85% plaats-
te hen als eerste.86

Deze resultaten lijken enkele conclusies uit het voorgaande te bevestigen. De drie 
vragen die een beeldende context hadden - hetzij door afbeeldingen, hetzij door ‘voor-
stelbare’ leefwijzen - werden aanzienlijk beter beantwoord dan de tweede vraag naar 
historische gebeurtenissen, die alleen correct kon worden beantwoord op grond van 
specifieke kennis van de chronologie, liefst met jaartallen. Dit stemt overeen met 
Bartons conclusies over het belang van materiële visuele factoren, met de psychologi-
sche inzichten over associatieve contexten, en met de relatief moeilijke toegankelijk-
heid van rekenkundige chronologie. De beantwoording van de vraag over de schepen 
stemt bovendien overeen met Bartons conclusie over ‘vooruitgang’ als een belangrijke 
sleutelfactor: meer uitgebouwd en ingewikkeld is vanzelfsprekend moderner en dus is 
het simpele Vikingschip ouder dan de Griekse trireme. In het algemeen kan dit aanlei-

85 Angvik & Von Borries (1997), Vol. A,. p. 107-110, 447 en 452.

86 Er is gebruik gemaakt van de gegevens op de CD-rom ‘Youth and History’.
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ding zijn om conclusies uit onderzoek onder basisschoolleerlingen ook als relevant te 
beschouwen voor oudere leerlingen, hoewel nader onderzoek zou moeten uitwijzen 
hoe relevant.

Periodisering

Met het concept periodisering hangt samen dat men bepaalde karakteristieken aan be-
paalde perioden toekent of dat men associaties heeft bij diverse verschillende perioden. 
Enkele vragen uit het onderzoek Youth and History kunnen hierop worden betrokken, 
namelijk de vragen naar associaties die leerlingen hadden met ‘de Middeleeuwen’, ‘De 
periode van het kolonialisme’ en ‘de periode van de industriële revolutie’. In tabel 3-1 
zijn de gegevens die het onderzoek wat dit aangaat heeft opgeleverd, bijeengebracht.87

Tabel 3.1 Resultaten uit Youth and History over associaties met perioden

Gemiddelden van 5-punts Likert-schalen (geheel oneens, oneens, neutraal, eens, geheel eens)

Wat associeer je met de Middeleeuwen?

Een donker en bijgelovig tijdperk. 2,88

Een roemrijke periode voor mijn land. 2,70

De tijd waarin de grote kathedralen werden gebouwd. 3,13

De periode waarin adel, kerk en koning de boeren overheersten. 3,63

Een romantische, avontuurlijke periode met ridders en jonkvrouwen. 3,04

Een tijd van strijd tussen kerk en koning in vele Europese landen. 3,40

Wat associeer je met de periode van kolonisatie (tot de Eerste Wereldoorlog)?

Een periode van grote avonturiers (Columbus, Vasco da Gama, etc.). 3,45

Christelijke missie buiten Europa. 3,00

Wereldrijken van enkele Europese naties. 3,29

Beginperiode van de Europese exploitatie van vreemde volken en landen overzee. 3,49

Europees werk voor de vooruitgang op andere continenten. 3,01

Verachting en vooroordeel ten opzichte van andere volken en gekleurde mensen. 3,48

Wat associeer je met de Industriële Revolutie?

Het begin van de milieuvervuiling. 3,48

De bron van verbetering van de levensstandaard. 3,56

De uitvinding van betere machines. 4,01

De accumulatie van grote kapitalen. 3,46

Overbevolkte en lelijke steden. 3,26

Strijd tussen arbeiders en fabriekseigenaren. 3,58

87 Angvik & Von Borries (1997) Vol. A., p. 110-126, 449 en 450. De tabel is door schrijver dezes zelf samengesteld op 
basis van gegevens uit de database op de CD-rom Youth and History.
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Opvallend is dat de associaties met de periode van de industriële revolutie uitgespro-
kener waren dan die met de Middeleeuwen en het kolonialisme (bij industriële revolu-
tie gemiddeld 22% keuzen voor ‘neutraal’, tegenover resp. 27% en 29% bij Middeleeuwen 
en kolonialisme).88 De meest uitgesproken associatie van alle was die van de uitvinding 
van betere machines tijdens de industriële revolutie: een voorbeeld van concreet zicht-
bare vooruitgang en ontwikkeling (tegenover een eveneens concreet zichtbare achteruit-
gang - ‘lelijke steden’ - die relatief laag scoort). Verder kwamen stereotiepe situaties van 
onderdrukking en strijd verhoudingsgewijs sterk naar voren: onderdrukking van de 
boeren in de Middeleeuwen, exploitatie van buiten-Europese volken tijdens het koloni-
alisme, strijd tussen koning en kerk in de Middeleeuwen en strijd tussen arbeiders en 
fabriekseigenaren tijdens de industriële revolutie. Belangrijke maar minder duidelijk 
zichtbare ontwikkelingen op de achtergrond (de ontwikkeling van buiten-Europese ge-
bieden, de christelijke missie, de accumulatie van kapitaal, het begin van de milieuver-
vuiling) werden verhoudingsgewijs minder opgemerkt.

Deze gegevens bevestigen de indrukken van Barton over het belang van zichtbare en 
materiële elementen en het idee van vooruitgang in de geschiedenis. De stereotiepe 
‘onderdrukking’ en ‘strijd’ zouden kunnen worden gezien als een bevestiging van 
Jahoda’s indruk dat het gehele verleden als één geheel wordt gezien van barbarij en el-
lende. Het zijn indrukken die globaal enigszins in overeenkomstige richtingen gaan. 
Meer kan er over de geldigheid hiervan niet worden gezegd op grond van deze g gevens.

Periodisering houdt verband met verandering en continuïteit, die bij geschiedenis 
onlosmakelijk met elkaar samenhangen. In opsommingen van voor de geschiedenisdi-
dactiek belangrijke sleutelbegrippen worden ze ook regelmatig naast elkaar genoemd.89 
Het didactisch onderzoek heeft zich echter geconcentreerd op de omgang door leerlin-
gen met het begrip verandering op zichzelf, niet op de wijze waarop leerlingen met ver-
andering en continuïteit in samenhang omgaan. Sommige opsommingen van belang-
rijke sleutelbegrippen voor de geschiedenisdidactiek houden het ook op alleen 
verandering en laten het samenspel tussen verandering en continuïteit buiten beschou-
wing.90 Het weinige onderzoek gaat bovendien snel de kant op van wat veranderingen 
veroorzaakt. Daarmee komt men bij het begrip causaliteit terecht, een ander concept 
dat bij geschiedenisonderwijs een belangrijke rol speelt.91 

 Onderzoek naar de opvattingen van leerlingen over het begrip verandering laat 
zien dat veranderingen veelal gelijk gesteld worden aan gebeurtenissen en dat perioden 
waarin naar de waarneming van leerlingen weinig of niets veranderde ook gezien wor-
den als tijden waarin ‘niets gebeurde’.92 Er is volgens Shemilt bij adolescenten sprake 
van een tamelijk ‘binair beeld’ van het verleden als ‘gebeurtenissenruimte’: er gebeurt/

88 Er is gebruik gemaakt van de gegevens op de CD-rom ‘Youth and History’.

89 Seixas (1996). Lévesque (2008), p. 17.

90 Lee (2005), p. 43-46. Limón (2002), p. 263.

91 Een voorbeeld is hoofdstuk 4 in Lévesque 2008 (p. 62-86), waarvan de titel suggereert dat het gaat over continuïteit 
en verandering, maar dat in feite grotendeels is gewijd aan causaliteit.

92 Shemilt (2000), p. 86-90.
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verandert iets, of er gebeurt niets. Indien dat zou kloppen, zou dat betekenen dat over 
de complexe samenhang tussen verandering en continuïteit bij leerlingen weinig of 
geen noties bestaan en evenmin over de gelaagdheid van veranderingsprocessen - struc-
tureel, conjunctureel en evenementieel - zoals onderscheiden door Braudel. 

Over de wijze waarop veranderingen door leerlingen worden opgevat, wordt iets 
duidelijk uit een item in het onderzoek Youth and History waarbij leerlingen werd ge-
vraagd hoe belangrijk bepaalde factoren waren in het tot stand brengen van veranderin-
gen. De resultaten zijn bijeengebracht in tabel 3-2.93

Tabel 3.2 Resultaten uit Youth and History betreffende de oorzaken van veranderingen

Gemiddelden van 5-punts Likert-schalen (heel weinig, weinig, iets, veel, heel veel)

Hoeveel denk je dat de volgende factoren hebben uitgemaakt in het veranderen van het leven van de 
mensen tot nu toe?

Technische vernieuwingen en machines 4,39

De ontwikkeling van wetenschappen en kennis 4,29

Oorlogen en gewapende conflicten 3,66

Sociale bewegingen en sociale conflicten 3,61

Politieke hervormingen 3,55

Ecologische crises 3,49

Natuurrampen 3,48

Politieke revoluties 3,44

Economische belangen en concurrentie 3,43

Bevolkingsexplosie 3,43

Filosofen, denkers en geleerde mensen 3,40

Massamigratie 3,37

Iedereen 3,26

Koningen, koninginnen en belangrijke politieke personen 3,25

Stichters van godsdiensten en godsdienstige leiders 3,20

Omdat bij een vraag als deze veel leerlingen geneigd zullen zijn aan de positieve 
kant te kiezen (de genoemde factoren hebben allicht ‘iets’ uitgemaakt) is het niet verras-
send dat relatief veel leerlingen voor ‘veel’ en ‘heel veel’ hebben gekozen (resp. 32,22% 
en 21,76% gemiddeld) en weinig leerlingen voor ‘weinig’ of ‘heel weinig’ (resp. 11,65% 
en 4,83% gemiddeld).94 De gemiddelde Likert-waarden komen dan snel boven de 3 uit. 
Daarom is het vooral interessant welke factoren boven gemiddeld scoorden, in dit geval 
boven het gemiddelde van 3,55. Dat zijn de vier eerstgenoemde factoren in de tabel. 
Deze hebben allemaal te maken met technische en wetenschappelijke vooruitgang, of 

93 Angvik & Von Borries (1997) Vol. A., p. 182-185, 448. De tabel is door schrijver dezes zelf samengesteld op grond 
van gegevens uit de database op de CD-rom Youth and History.

94 Er is gebruik gemaakt van de gegevens op de CD-rom ‘Youth and History’.
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met oorlog en conflicten. Diep ingrijpende zaken van structurele aard, zoals massami-
gratie en bevolkingsexplosie, krijgen geen hoge scores, evenmin als filosofie en gods-
dienst. De vaststelling van Shemilt dat veranderingen vooral evenementieel worden 
opgevat, wordt hierdoor bevestigd. Technische en wetenschappelijke vooruitgang wordt 
blijkbaar als de belangrijkste soort veranderingen gezien, wat ook al bleek uit de associ-
aties met de industriële revolutie.

Onderzoek van Barton onder 9- tot 11-jarige leerlingen in de Verenigde Staten levert 
een overeenkomstig beeld op: veranderingen zijn gebeurtenissen die op rationele wijze 
verbeteringen veroorzaken.95 Voor technische uitvindingen ligt zo’n opvatting mis-
schien voor de hand, maar de door Barton ondervraagde leerlingen bleken soortgelijke 
opvattingen ook vol te houden bij zo iets als mode: de stijl wordt ‘beter’ en bovendien 
worden kleren tegenwoordig ‘beter’ gemaakt met toepassing van ‘betere’ materialen, 
zelfs al zou de stijl op iets van vroeger lijken.96 Ook de emancipatie van zwarten en 
vrouwen berust volgens deze Amerikaanse leerlingen op een rationeel verbeterd in-
zicht. De mensen ontdekten dat zwarten en vrouwen gewoon dezelfde mensen waren 
als anderen, aldus de ondervraagde leerlingen, en toen ze dat door hadden, was het met 
de discriminatie ook afgelopen. Eén ondervraagde leerling ging zelfs zo ver te denken 
dat deze ontdekking voor wat betreft zwarten waarschijnlijk het resultaat was van een 
medisch onderzoek, waaruit bleek dat het alleen de kleur van de huid was en verder 
niets, dat het verschil uitmaakte. Dit betere inzicht bracht meteen een beter gedrag met 
zich mee. Andere leerlingen hielden het op het optreden van Martin Luther King: die 
hield een toespraak en toen kregen de mensen betere gedachten, zodat ze ophielden 
met discrimineren; opnieuw een aanwijsbaar evenement dat een verandering teweeg 
brengt.97 In vergelijking met Amerikaanse leerlingen redeneerden Noord-Ierse leerlin-
gen anders over veranderingen: zij geloofden minder sterk in vooruitgang en schreven 
veranderingen ook toe aan minder rationele factoren.98

Generaties

Over het gebruik van het wij-perspectief en het zij-perspectief in het geschiedenison-
derwijs bestaan enkele gegevens uit onderzoeken naar andere aspecten van historisch 
redeneren. Het probleem waarom het gaat, wordt zijdelings belicht door VanSledright 
in een beschouwing naar aanleiding van de manier waarop een basisschoollerares rea-
geerde op het lezen van een tekst over de verdrijving van de Cherokee-indianen uit het 
gebied ten Oosten van de Mississippi rond 1830.99 De lerares toonde zich emotioneel 
over de verdrijving waaraan ‘wij’ ons schuldig hadden gemaakt: ‘I keep saying ‘we’, be-
cause I guess it is my ancestors (...) it just makes me hate my heritage almost, you know.’100 

95 Barton (2008), p. 184.

96 Barton (2008), p. 187.

97 Barton (2008), p. 188.

98 Barton (2001), p. 890.

99 VanSledright (2001).

100 VanSledright (2001), p. 52.
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Wat later realiseert zij zich dat het gaat om een andere tijd, een andere plaats en andere 
houdingen, maar toch blijft het verhaal haar frustreren. Haar reactie is een voorbeeld 
van zich verplaatsen in een situatie in het verleden, maar is het ook een voorbeeld van 
historisch denken, zo vraagt VanSledright zich af.101 Was daarvoor niet meer gedistanti-
eerdheid, minder emotie, en meer afgewogenheid van oordeel nodig geweest? Dat had 
kunnen beginnen met zowel de Cherokees als de toenmalige Europese Amerikanen als 
‘zij’ te beschouwen en de invalshoeken van beide groepen zo objectief mogelijk te be-
studeren.

De emotionele reactie op de verdrijving van de Cherokees is een voorbeeld van een 
negatief wij-perspectief: ‘wij’ hebben ons schuldig gemaakt aan schandelijke daden. 
Meer algemeen in de Verenigde Staten is een positief wij-perspectief dat hoort bij het 
narratief over vrijheid, democratie en vooruitgang dat de opvattingen over de eigen ge-
schiedenis domineert. Zo meldt een 10-jarige leerlinge over de eerste Thanksgiving: ‘... 
when we all became possible, because we all came from over there... and that’s basically how 
we started our nation.’102 En een 9-jarige over de Amerikaanse Revolutie: ‘before the 
Revolution we didn’t have our rights, we weren’t free.’ Dit wij-perspectief bestaat algemeen 
zowel onder leerlingen als onder leraren (en leraren in opleiding), ongeacht hun etnici-
teit, afkomst of het tijdstip van de migratie van hun familie naar de Verenigde Staten.103 
Gedeeltelijk heeft dit perspectief te maken met wat de Verenigde Staten tegenwoordig 
zijn, bijvoorbeeld als gezegd wordt: zonder de Revolutie ‘we wouldn’t have freedom’ of: 
‘we’d still be a part of England’104, wat het wij-perspectief begrijpelijk maakt. Maar het 
wordt ook toegepast op historische perioden op zichzelf: ‘We were getting taxed and we 
didn’t have no say about it, and we wanted some representation over in parliament, in 
Engeland...’ (een 10-jarige leerling)105, ‘We wanted our freedom, so people from Spain and 
places came over, and we could do anything we wanted to, like do our own religion’106, of over 
de deelname aan de Tweede Wereldoorlog: ‘We were basically just helping other countries.’107

Het lijkt erop dat negatieve ervaringen en ervaringen van minderheidsgroepen eer-
der aanleiding geven tot het gebruik van een zij-perspectief. Zo zegt een Afrikaans-
Amerikaanse leerling dat de Emancipatieproclamatie ‘helped toward freeing the slaves’108 
(niet ‘ons’), en wordt op de Grote Depressie gereageerd met ‘what people had to go 
through’109 (niet: ‘wat wij moesten meemaken’). Ook degenen die protesteerden tegen de 
oorlog in Vietnam worden opgevat als ‘zij’: een leerlinge wil graag weten ‘why they were 
against the Vietnamese people’110, want ze gaat er nog wel als vanzelfsprekend van uit dat 

101 VanSledright (2001), p. 53.

102 Barton & Levstik (2008), p. 244.

103 Barton & Levstik (2008), p. 244-245. Levstik (2000), p. 287.

104 Barton & Levstik (2008), p. 245, 244.

105 McKeown & Beck (1990), p. 703.

106 McKeown & Beck (1990), p. 714.

107 Barton & Levstik (2008), p. 250.

108 Barton & Levstik (2008), p. 253.

109 Barton & Levstik (2008), p. 256.

110 Barton & Levstik (2008), p. 257.
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de oorlog was begonnen om de Vietnamezen te helpen (alle oorlogen van de Verenigde 
Staten hebben als doel dat ‘wij’ anderen helpen), en wie daar tegen was, was dus ook 
tegen die hulp. Maar ook de Boston Tea Party wordt vanuit een zij-perspectief beschre-
ven: ‘It was when the people threw tea into the river.’111

Volgens Levstik is het wij-perspectief in de Verenigde Staten exclusief gericht op het 
verhaal van de blanke Amerikanen: ‘wij’ waren immigranten die ‘hen’ (de indianen) van 
hun land verdreven, en tijdens de strijd om burgerrechten kregen de zwarten dezelfde 
rechten die ‘wij’ al hadden. Het gebruik van dit perspectief is volgens haar onafhanke-
lijk van de eigen etniciteit of het tijdstip waarop een familie in de Verenigde Staten is 
geïmmigreerd. Alleen bij de behandeling van het vrouwenkiesrecht scheiden zich de 
geesten: dan zijn de jongens degenen die zeggen dat ‘wij’ al kiesrecht hadden, terwijl de 
meisjes zeggen dat ‘wij’ het toen kregen.112

Onderzoek onder Britse leerlingen van 14 tot 18 jaar laat een soortgelijk gebruik van 
wij-perspectieven zien als in de Verenigde Staten. De tijdsafstand lijkt daarbij irrele-
vant: ‘When the Roman empire fell we were open to attacks from the barbaric Vikings and 
were raided frequently over the next few centuries.’113 Ook Groot-Brittannië heeft zijn suc-
cesverhaal dat gemakkelijk met een wij-perspectief wordt verbonden: ‘We’re just one of 
the forefront, sort of leaders of democracy...’ ‘And then industrially, there was the Industrial 
Revolution, we’ve been continually at the forefront of that...’114 Het eilandgevoel kan bijdra-
gen aan een wij-perspectief, aangezien het eiland steeds moest worden verdedigd tegen 
invallers: ‘... we’ve been on guard, from other countries and stuff...’115 

Maar het wij-perspectief wordt regelmatig afgewisseld met een zij-perspectief. Zo 
worden de grote ontdekkers aangeduid als ‘zij’, maar wordt het Britse Imperium weer 
gezien als iets dat ‘wij’ hebben verloren.116 Interessant is de volgende passage uit het 
relaas over de geschiedenis van Groot-Brittannië door een 15-jarige: ‘...we was invaded by 
Normandy, a region of France and was defeated. The next major event was the Plague. Britain 
was hit hard and the population went from 10 million to 2 million...’117 (dus niet: wij werden 
hard getroffen en miljoenen van ons stierven). Wat het onderscheid tussen het wij- en 
het zij-perspectief bepaalt, en hoe dit uitwerkt op het niveau van het historisch redene-
ren waartoe deze leerlingen in staat zijn, is op grond van deze gegevens (die met een 
ander doel werden verzameld) niet uit te maken. In elk geval lijkt duidelijk dat leerlin-
gen niet systematisch wordt geleerd zich bewust te zijn van hun gebruik van een wij- 
dan wel zij-perspectief, en dat vermoedelijk ook geschiedenisleraren deze twee zonder 
zich daarvan bewust te zijn door elkaar gebruiken.

111 McKeown & Beck (1990), p. 703.

112 Levstik (2000), p. 288-289.

113 Lee & Howson (2009), p. 232.

114 Lee & Howson (2009), p. 237.

115 Lee & Howson (2009), p. 237.

116 Lee & Howson (2009), p. 238.

117 Lee & Howson (2009), p. 232.
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Overblijfselen

Er is niet veel onderzoek onder leerlingen dat in verband kan worden gebracht met hun 
vermogen de hen omringende wereld op te vatten als opgebouwd uit overblijfselen uit 
verschillende perioden. Volgens Lowenthal hangt het van een aantal dingen af of zaken 
met een tijdsperspectief worden waargenomen: in de eerste plaats van de geneigdheid 
daartoe en het ertoe in staat zijn van mensen; verder van de vraag hoe bekend en ge-
woon iets voor ons is (er moet sprake zijn van een opvallende ‘ongewoonheid’, maar 
weer niet van zodanige aard, dat dit resulteert in totale onherkenbaarheid).118 Iets dat er 
‘ouderwets’ (dus ongewoon) uitziet, wordt vanzelf opgevat als behorend tot een andere 
periode. Over de vraag of en zo ja hoe deze factoren een rol spelen bij leerlingen, is niet 
veel uit onderzoek bekend, afgezien van de onderzoeksresultaten van Levstik en Barton 
die inderdaad lieten zien dat iets verder in een verleden werd geplaatst naarmate het er 
‘ouderwetser’ uitzag. 

Een speciaal geval zijn de geschreven overblijfselen uit het verleden, de bronnen, 
waarmee leerlingen in het moderne geschiedenisonderwijs regelmatig worden gecon-
fronteerd. Vatten zij deze op als voortbrengselen van iemand die in bepaalde histori-
sche omstandigheden met een bepaalde bedoeling iets heeft opgeschreven? Onderzoek 
toont aan dat leerlingen in geringe mate geneigd zijn een bron historisch te plaatsen, te 
contextualiseren. Zo liet Wineburg een aantal teksten geschreven door Abraham 
Lincoln lezen door ‘College’-studenten en door ervaren historici. Sommige studenten 
lazen de bronnen zonder enige distantie en maakten uit de inhoud zonder meer op dat 
Lincoln ‘een racist’ was; anderen poogden wel enige context rond de tekst te zien 
(Lincoln is bezig met zijn verkiezingscampagne en wil winnen), maar ontleenden die 
aan hun hedendaagse referentiekader. De historici daarentegen probeerden de teksten 
te interpreteren tegen de achtergrond van de historische omstandigheden en waren 
zich bewust van de afstand in de tijd tussen Lincoln en het heden.119 

In een Duits onderzoek werden leerlingen, overeenkomend met die van een tweede 
klas voortgezet onderwijs in Nederland, geconfronteerd met een gedeelte uit de biogra-
fie van Bonifatius geschreven door Willibald, waarin wordt beschreven hoe hij een hei-
lige Germaanse eik velt. Op de vraag aan de leerlingen om uit te leggen wat hier ge-
beurde, concentreerden zij zich allemaal op de inhoud van het verhaal en betrokken 
zelfs Gods hulp in hun uitleg, waarmee het standpunt van de schrijver zonder meer 
werd overgenomen. Geen van de leerlingen stelde zich vragen over de auteur van de 
tekst, diens bedoeling en de omstandigheden waaronder zijn tekst tot stand gekomen 
was. Met andere woorden: de tekst werd niet gezien als een overblijfsel uit een verleden 
context, maar als een rechtstreeks venster op het gebeuren.120 Ook uit ander Duits on-
derzoek blijkt dat leerlingen de grootste moeite hebben met het omgaan met histori-
sche documenten, niet alleen door de moeilijke taal en een onvoldoende kennis van de 

118 Lowenthal (1985), p. 241.

119 Wineburg (2001), p. 18-22.

120 Körber (2006), p. 211-213
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historische context waarin ze moeten worden geplaatst, maar ook omdat ze moeite 
hebben te begrijpen wat een historische bron eigenlijk is.121

Deze gegevens duiden erop dat leerlingen het concept ‘overblijfselen’ als onderdeel 
van een historisch tijdsbewustzijn niet gemakkelijk zullen leren beheersen, ook van-
wege de onder hen heersende neiging tot presentisme (zie hierna bij ‘anachronisme’).

Anachronisme

In hoeverre zijn leerlingen geneigd om het verleden met hedendaagse ogen te bekijken, 
het verleden als rechtvaardiging voor het heden te gebruiken, en in hoeverre zijn ze in 
staat het verleden te bezien vanuit het perspectief van destijds? Het niet toeschrijven 
van zaken aan perioden als ze daarin niet thuishoren, lijkt iets dat leerlingen kunnen 
leren op grond van feitelijke kennis. Zo bleek uit het onderzoek van Oakden en Sturt 
dat basisschoolleerlingen vaak in staat waren op te merken dat Romeinen geen vuurwa-
pens hadden en dat Caesar geen hoge hoed droeg.122 Dat is niet zozeer een element van 
historisch denken als wel van feitelijke kennis: je weet het of je weet het niet. 

Anders is dat met de geneigdheid of het vermogen zaken te bezien vanuit een ander 
perspectief dan het hedendaagse perspectief: ‘temporal decentering’. Uit onderzoek van 
Barton blijkt dat het perspectief van het heden sterk overheerst in de wijze waarop leer-
lingen met geschiedenis omgaan. Zo constateren ze vaak dat bepaalde zaken er ‘nog 
niet’ waren, en vatten ze standen van zaken in het verleden op als een substituut voor 
iets hedendaags dat er eigenlijk had moeten zijn: kaarsen waren een soort vervanging 
voor de gloeilamp, en melk werd vroeger in flessen bezorgd omdat de mensen nog geen 
karton hadden.123 Kleding van nu is vanzelfsprekend leuker dan die van vroeger, ‘cause 
I wouldn’t really like wearing that stuff, like feathers in my hat and stuff’.124 Britse onderzoe-
kers hebben dergelijke, ook door hen geconstateerde, houdingen van leerlingen aldus 
getypeerd: ‘People in the past did weird things and it does not seem to be part of everyday in-
tuitive understanding to assume that these made sense.’125 Een onderzoek dat leerlingen van 
7 tot 14 jaar confronteerde met een in hedendaagse ogen uitzonderlijk wrede bestraffing 
van slaven bij de Romeinen nadat één van hen de meester had vermoord, en met het 
gebruik van het godsoordeel bij de Angelsaksen, leverde op dat zelden geprobeerd werd 
daden van Romeinen en Angelsaksen vanuit de toenmalige context te verklaren.126 
Eerder werden verklaringen gegeven uitgaand van een tekort: ze wisten nog geen an-
dere manieren om het probleem op te lossen, ze hadden geen politie en rechtbanken, 
ze hadden geen medicijnen, etc.

121 Langer-Plän (2003).

122 Oakden & Sturt (1922), p. 320-321.

123 Barton (2008), p. 185.

124 Barton (2008), p. 190.

125 Lee, Dickinson & Ashby (1997), p. 234.

126 Lee & Ashby (2001).
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Dat een soortgelijke houding ook onder oudere leerlingen kan worden aangetroffen, 
blijkt uit onderzoek in Engeland onder groepen 14- tot 16-jarigen en 14- tot 18-jarigen.127 
Kenmerken van het heden dienen als aanknopingspunt om het andere van het verleden 
onder woorden te brengen: toen spraken ze oude Shakespeariaanse taal, nu spreken we 
‘gewoon’ standaard Engels, vroeger hadden vrouwen geen rechten, nu wel, vroeger was 
Brittannië helemaal blank, nu multicultureel.128 Het stadium dat in het heden bereikt is 
wat betreft de ontwikkeling van democratie, wetenschap en techniek, lijkt vaak gezien 
te worden als een ‘einddoel’ van de geschiedenis: hoogstens zal de laatste macht van de 
koningin nog verdwijnen, dan is de democratie ‘af’; ook de grootste impact van de com-
puterrevolutie is nu wel voorbij, al moet je er natuurlijk rekening mee houden dat tech-
nologie nooit stil staat.129 Dit brengt de auteurs ertoe op te merken dat geschiedenison-
derwijs geven met als doel uit te leggen ‘hoe we gekomen zijn waar we nu zijn’ zo’n 
onhistorisch presentisme wel eens in de hand zou kunnen werken.

Franse geschiedenisleraren blijken vaak geschiedenis te gebruiken met het oog op 
rechtvaardiging van het heden. Uit onderzoek blijkt dat zij het verleden benutten om 
het verkeerde ervan - in vergelijking met het heden - aan de leerlingen uit te leggen met 
behulp van bronnen waarin duidelijk niet wordt voldaan aan de huidige normen van 
tolerantie, vrijheid en gelijkheid.130 Oakden en Sturt zeiden reeds in 1922 dat leraren er 
goed aan doen meer aandacht te besteden aan positieve details uit het verleden, aange-
zien kinderen van nu meer geneigd zijn op te merken wat men vroeger niet had dan wat 
men wel had.131 

Een duidelijk hedendaags perspectief wat betreft normen en waarden bleek uit de 
beantwoording van een vraag in het onderzoek Youth and History: ‘Stel dat je een jonge 
man/vrouw bent in de vijftiende eeuw. Je vader geeft je het bevel te trouwen met een meisje/
jongen uit een betrekkelijk rijke boerenfamilie uit een dorp in de buurt. Je houdt niet van hem/
haar en kent hem/haar zelfs niet eens. Wat zou je doen als je toen leefde? Overweeg je argu-
menten.’ De vier antwoordmogelijkheden die waarden en omstandigheden van destijds 
weerspiegelden (gehoorzamen om economische redenen, gehoorzamen omdat je vader 
het zegt, gehoorzamen omdat verzet tegen je ouders tegen Gods wil is, of proberen te 
vluchten naar een klooster) eindigden allemaal onder de gemiddelde waarde 3 op de 
Likert-schaal (resp. 2,18,  2,34,  2,23 en 2,02 gemiddeld), terwijl de twee meest heden-
daagse opties (weigeren omdat het immoreel is met iemand te trouwen van wie je niet 
houdt, en: je verzetten omdat het ieders recht is te trouwen uit liefde) duidelijk boven 
de drie eindigden (resp. 3,81 en 3,90 gemiddeld).132 Er is kritiek op de vraag geweest, 
omdat die gesteld was in de vorm van ‘wat zou je doen als...’, en niet in de vorm van ‘wat 
zou een meisje/jongen toen gedaan hebben...’ Dat zou in de hand hebben gewerkt dat 

127 Lee & Howson (2009).

128 Lee & Howson (2009), p. 234.

129 Lee & Howson (2009), p. 237.

130 Wils (2009), p. 26

131 Oakden & Sturt (1922), p. 335.

132 Angvik & Von Borries (1997) Vol. A., p. 153-157, 455. Er is gebruik gemaakt van de gegevens uit de database op de 
CD-rom Youth and History.
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meer vanuit zichzelf, en dus vanuit een hedendaags perspectief is geantwoord. In het 
grote Youth and History-onderzoek was het onmogelijk na te gaan welke overwegingen 
de leerlingen hadden bij hun antwoord. Uit een soortgelijk Duits onderzoek evenwel 
bleek dat wel degelijk een hedendaags perspectief aan het verleden werd opgelegd.133 
Gezien de eerder besproken resultaten uit Amerikaans, Brits en Frans onderzoek is dat 
niet verrassend.

Contingentie

Eén van de aspecten die samenhangen met het sleutelconcept contingentie is het gege-
ven dat mensen uit latere tijden beschikken over kennis van de ‘afloop’ van gebeurtenis-
sen, waarover tijdgenoten niet konden beschikken. In hoeverre wordt een bekende af-
loop ook als ‘logisch’ en ‘onvermijdelijk’ gezien en in hoeverre wordt rekening gehouden 
met de mogelijkheid van een andere afloop? Onderzoek van de psycholoog Fischhoff 
heeft belangwekkende gegevens opgeleverd over deze vraag.134 Hij legde aan universi-
taire studenten een aantal situaties voor waarbij telkens vier mogelijke aflopen van een 
historische ontwikkeling werden gegeven. Eén ervan betrof een gevecht in de negen-
tiende eeuw tussen Britten en Gurka’s met als mogelijke aflopen een Britse dan wel een 
Gurka overwinning, of een onbesliste afloop met of zonder vredesverdrag. Hij maakte 
vijf groepen: één waarbij geen van de aflopen als ‘werkelijk gebeurd’ werd gegeven, en 
vier waarbij telkens in één zin aan het eind van de situatiebeschrijving één van de vier 
mogelijkheden als ‘werkelijk gebeurde afloop’ werd toegevoegd. Daarna werd de groe-
pen gevraagd in te schatten welke afloop zij het meest waarschijnlijk vonden op grond 
van de beschrijving van de situatie (het terrein, de relatieve sterkte van beide legers, de 
gevechtservaring van beide, de commandostructuren, etc.) en welke van de gegeven 
factoren daarbij volgens hen de grootste rol speelde. Het resultaat was dat groepen aan 
wie een bepaalde afloop was meegedeeld systematisch de waarschijnlijkheid daarvan 
het hoogst schatten. Ook kenden zij een groter gewicht toe aan factoren die deze afloop 
waarschijnlijk maakten. Uit aanvullend onderzoek bleek, dat zij zich niet bewust waren 
van de invloed die kennis over de afloop op hun inschattingen had. Fischhoff kende 
grote betekenis toe aan dit resultaat in verband met het bestuderen van geschiedenis: ‘It 
might be asked whether this failure to empathize with ourselves in a more ignorant state is not 
paralleled by a failure to empathize with outcome-ignorant others. How well people manage 
to reconstruct the perceptions that others had before the occurrence of some event is a crucial 
question for historians, and indeed for all human understanding.’135 

Het eerste onderzoek van Fischhoff naar ‘hindsight bias’ is gevolgd door een reeks 
onderzoeken naar de problemen die mensen hebben met het wegdenken van informa-
tie waarover zij wel beschikken, maar een ander niet. Dit onderzoek werd samengevat 
door Royzman, Cassidy en Baron onder het verzamelbegrip ‘epistemic egocentrism’, dat 
zij definiëren als ‘a specific failure of perspective taking that results from a difficulty in (..) 

133 Körber (1998), p. 134-137

134 Fischhoff (1975).

135  Fischhoff (1975), p. 295.
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setting aside the relevant privileged information (knowledge) that one knows to be unattain-
able to the other party, with a result that one’s prediction of another’s perspective becomes 
skewed toward one’s own privileged viewpoint’.136 Het door hen besproken onderzoek uit de 
periode 1975-2000 toont aan, aldus de drie schrijvers, dat dit verschijnsel zich zowel bij 
kinderen als volwassenen voordoet, zij het in sterkere mate bij kinderen. Deze consta-
tering doet vermoeden dat aspecten die te maken hebben met het sleutelconcept con-
tingentie als onderdeel van historisch tijdsbewustzijn aanzienlijke problemen voor leer-
lingen met zich mee zullen brengen.

Een onderzoek dat dit op het eerste gezicht lijkt tegen te spreken is dat van Hartmann 
en Hasselhorn.137 Zij legden een (fictieve) conversatie tussen twee jongemannen in de 
Weimar-republiek in 1930 aan leerlingen voor, waarin de jongemannen zich afvroegen 
op wie ze zouden gaan stemmen. Ze beklaagden zich over de economische en interna-
tionaal-politieke situatie van Duitsland, en overwogen dat het land een sterke leider 
nodig had. De vraag was of Hannes (één van de twee jongemannen) op de NSDAP zou 
gaan stemmen. De leerlingen moesten op een Likertschaal van 0 tot 3 aangeven in hoe-
verre een negental overwegingen bij de situatie van Hannes pasten. Onder die negen 
waren er drie die een perspectief ‘met kennis van afloop’ kozen (bijv.: Niet op de NSDAP 
stemmen, want wat de nazi’s de wereld hebben aangedaan kan niet worden goedge-
keurd, of: De leuzen van de NSDAP zijn doorzichtig; het is duidelijk dat dit tot oorlog 
zal leiden) en drie die duidelijk uitgingen van de toenmalige context (bijv.: Hannes 
heeft geen ervaring met democratie; hij weet niet hoe riskant het is om op de NSDAP 
te stemmen en zal dus op die partij stemmen, of: Voor hem was Hitler een sterke leider; 
hij zal niet overwegen hoe gevaarlijk het is op hem te stemmen). De leerlingen die bij 
dit onderzoek werden betrokken, waren gemiddeld zestien jaar oud en zaten op het 
Gymnasium, het hoogste niveau van voortgezet onderwijs in Duitsland. In het leerjaar 
waarin dit onderzoek plaatsvond, was de Weimar-republiek uitgebreid behandeld. De 
overwegingen die uitgingen van de toenmalige context werden veel vaker door deze 
leerlingen gekozen dan de overwegingen die uitgingen van afloopkennis. Daaruit zou 
men kunnen concluderen dat zij inderdaad in staat waren het perspectief van destijds 
te kiezen. Maar klopt dat wel? Ze wisten immers dat veel Duitse kiezers in 1930 inder-
daad op Hitler hebben gestemd op grond van overwegingen zoals de beide laatstge-
noemde. Het feit dat de Weimar-republiek uitgebreid was behandeld in hun geschiede-
nislessen maakt dat zeer aannemelijk. Alle drie de overwegingen met afloopkennis 
waaruit gekozen kon worden leidden tot de keuze niet op de NSDAP te stemmen, en 
alle drie de overwegingen zonder afloopkennis tot de keuze wel op de NSDAP te stem-
men. De kennis omtrent de afloop van de verkiezingen is hier dus óók een vorm van 
hindsight, waardoor het logisch is dat veel leerlingen de keuze maakten voor de ‘contex-
tuele’ overwegingen. In deze vorm zegt dit onderzoek dus weinig over hun vermogen 
om zich werkelijk in de situatie van een kiezer in de Weimar-republiek in 1930 te ver-
plaatsen.

136 Royzman, Cassidy & Baron (2003).

137 Hartman & Hasselhorn (2008).
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Onderzoek naar het rekening houden door leerlingen met onbedoelde gevolgen in 
de geschiedenis is mij niet bekend. Wat betreft de logische en rechte lijn van verleden 
naar heden: uit het eerder besproken onderzoek van Barton en van Lee en Howson 
krijgt men de indruk dat leerlingen doorgaans redeneren in termen van een verleden 
dat zich geheel richt op het heden als een onvermijdelijke uitkomst. Vooral bij 
Amerikaanse leerlingen is daarbij het geloof in vooruitgang sterk en worden de meeste 
ontwikkelingen toegeschreven aan wetenschap en techniek. Leerlingen lijken histori-
sche ontwikkelingen in het algemeen niet te zien als onvoorspelbaar en grillig verlo-
pend en houden vermoedelijk weinig rekening met de mogelijkheid dat het heden er 
heel anders uit zou kunnen zien als bepaalde zaken in het verleden anders waren gelo-
pen. Barton en Levstik merken op dat ‘their progressive view of history excluded the consid-
eration of alternatives’.138 Dat zij zichzelf zien als bepaald door een min of meer toevallige 
historische ontwikkeling lijkt dan ook niet waarschijnlijk.

Conclusie

Wat in eerdere gedeelten van dit hoofdstuk voor jongere leerlingen is geconstateerd 
over de beheersing van chronologie, lijkt in grote lijnen ook op te gaan voor wat oudere 
leerlingen en zelfs voor volwassenen: kennis van het verleden bestaat eerder in beelden 
en contexten (losse tijdseilanden) dan in de vorm van een chronologische lijn, en reken-
kundige chronologie is niet gemakkelijk toegankelijk. Gezien het feit dat deze inzichten 
mede gebaseerd zijn op psychologisch onderzoek onder volwassenen, is het niet verras-
send dat ze volgens de gegevens uit Youth and History ook voor oudere leerlingen dan 
die van de basisschool lijken op te gaan.

Associaties met diverse perioden lijken vooral betrekking te hebben op concreet 
zichtbare verschijnselen en minder op achtergrondfactoren. In hoeverre een gediffe-
rentieerd beeld bestaat van een historisch verleden, is onduidelijk. Misschien leven bij 
veel leerlingen in belangrijke mate stereotiepe beelden over ‘vroeger’ (in welke periode 
dan ook) als een periode van onderdrukking en strijd. De associaties bij Middeleeuwen, 
kolonialisme en tijd van de industrialisering in het onderzoek Youth and History zouden 
als zodanig kunnen worden opgevat. Dit zou kunnen duiden op het bestaan van een in 
zekere mate ‘mythisch’ verleden.

De wijze waarop leerlingen omgaan met de samenhang tussen continuïteit en ver-
andering en daarop gebaseerde periodiseringen, is niet onderzocht. Het onderzoek 
over het inzicht in veranderingen wijst uit dat deze eerder als ‘gebeurtenissen’ worden 
opgevat dan als processen of ontwikkelingen. Daarbij wordt aan uitvindingen en weten-
schappelijke vooruitgang een groot gewicht gehecht. Veranderingen worden gezien als 
logisch en rationeel: er was een probleem, iemand bedacht iets slims, en toen veran-
derde (verbeterde) het. Of dat een specifiek Amerikaanse zienswijze is, zou nader moe-
ten worden onderzocht.

Met een wij-perspectief en een zij-perspectief wordt om niet opgehelderde redenen 
verschillend omgegaan. Duidelijk lijkt dat het wij-perspectief niet systematisch wordt 

138 Barton & Levstik (2008), p. 248.
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vermeden bij het spreken over een historisch verleden. Vermoedelijk is dit ook onder 
geschiedenisleraren het geval. Het onderzoek suggereert dat een sterke band wordt 
gevoeld tussen verleden en heden en dat het verleden gezien wordt als voorgeschiede-
nis van het heden dat daar als logisch resultaat uit voortvloeit, getuige bijvoorbeeld de 
opvattingen van Amerikaanse leerlingen over de betekenis van ontwikkelingen als de 
Amerikaanse revolutie, de Burgeroorlog en de strijd om burgerrechten.

Hoe het staat met de opvattingen onder leerlingen over materiële overblijfselen, is 
niet onderzocht, al is wel duidelijk dat iets dat er ‘ouderwets’ uitziet op grond daarvan 
gemakkelijk in het verleden wordt geplaatst. Wat betreft de geschreven bronnen lijkt 
duidelijk dat leerlingen er grote moeite mee hebben die te zien als een voortbrengsel 
dat binnen een bepaalde historische context met bepaalde bedoelingen is tot stand ge-
komen.

Het vermijden van anachronismen voor zover dat berust op kennis van de feitelijke 
situatie in een bepaald tijdvak, is niet moeilijker dan het leren van historische feiten-
kennis in het algemeen. Anders is dat met het beoordelen en begrijpen van situaties 
volgens de maatstaven van destijds. Het onderzoek wijst uit dat juist het tegendeel bij 
veel leerlingen het geval is; de maatstaf van het heden en een sterk presentisme lijken 
hun benadering van geschiedenis te beheersen. Het gebruik van het verleden als het 
‘verkeerde voorbeeld’ door leraren lijkt dit bovendien in de hand te werken.

Rechtstreeks onderzoek naar de mate waarin leerlingen geschiedenis gebruiken ter 
rechtvaardiging van huidige standpunten is er niet; het vermoeden kan rijzen dat hier-
van wel sprake zal zijn, ook al gezien het ervaren van een bovenhistorische identiteit 
door veel leerlingen, blijkend uit hun gebruik van een wij-perspectief.

Psychologisch onderzoek wijst uit dat het bijzonder moeilijk, of zelfs bijna onmoge-
lijk is van afloopkennis af te zien. Te verwachten is dus dat deze kennis bij leerlingen 
een belangrijke rol speelt. Vermoedelijk zijn zij zich niet bewust van deze invloed en de 
vooringenomenheid die daarvan het gevolg kan zijn. Ook het rekening houden met het 
grillige en onvoorspelbare verloop van de geschiedenis, vaak met onbedoelde gevolgen 
van menselijk handelen, lijkt doorgaans niet sterk ontwikkeld. Eerder is in de ogen van 
leerlingen sprake van een logische ontwikkeling die gekenmerkt wordt door vooruit-
gang. Misschien wordt daaraan bijgedragen door een geschiedenisonderwijs dat zich 
erop richt uit te leggen ‘hoe we gekomen zijn waar we nu zijn’.

Rechtstreeks onderzoek naar de mate waarin leerlingen zichzelf en hun eigen in-
zichten, geloofsvoorstellingen en overtuigingen zien als product van een contingent 
historisch proces waarvan de afloop ook heel anders had kunnen zijn, bestaat niet, 
maar het ligt gezien het voorgaande voor de hand dat hiervan weinig sprake zal zijn.

In tabel 3-3 wordt een overzicht gegeven van de aan het eind van hoofdstuk 2 gefor-
muleerde onderzoeksagenda. Aangegeven is in hoeverre de eerder geformuleerde on-
derzoeksvragen door bestaand onderzoek kunnen worden beantwoord. Van belang is 
hierbij te constateren dat heel weinig onderzoek rechtstreeks betrekking heeft op de 
Nederlandse situatie, zodat we niet weten in hoeverre bepaalde dingen ook ‘bij ons’ 
opgaan. Ook is het beeld wat betreft verschillende leeftijdsgroepen nog weinig gediffe-
rentieerd, zodat noodgedwongen indrukken worden gegeven over wat ‘leerlingen’ door-
gaans doen. In beide opzichten is nader onderzoek dus nog nodig.
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Tabel 3.3 Beantwoording van onderzoeksvragen betreffende historisch tijdsbewustzijn op basis van 
bestaand onderzoek

Vraag Antwoord voor zover op basis van bestaand onder-
zoek te geven.

1.  In hoeverre hebben leerlingen een cyclisch 
dagelijks tijdsbesef, een sociaal tijdsbesef en een 
‘mythisch’ tijdsbesef en in hoeverre is oriëntatie 
op een langdurig lineair tijdsbesef daarvan in hun 
ervaring een afwijking?

Geen gegevens.

2.  Zijn aanduidingen van tijd die gebruik maken 
van kalender en jaartelling moeilijker te leren dan 
aanduidingen van tijd die gebruik maken van een 
inhoudelijke kwalificering van een tijdsmoment?

Op grond van psychologisch onderzoek waarschijn-
lijk wel. Spaarzame gegevens uit geschiedenisdidac-
tisch onderzoek bevestigen dit.

3.  In hoeverre zijn leerlingen geneigd om perioden 
op te vatten als iets werkelijk bestaands, als een 
vaststaand gegeven dat correspondeert met een 
historische werkelijkheid?

Geen gegevens.

4.  Zijn beeldend-associatieve tijdsaanduidingen 
(‘riddertijd’, ‘tijd van de stoommachines’) 
gemakkelijker te onthouden dan kleurloze 
aanduidingen (1100-1500, ‘19e eeuw’)? Indien ja, 
kunnen beeldend-associatieve tijdsaanduidingen 
ondersteunend werken bij het opbouwen van een 
historisch referentiekader?

Op grond van psychologisch onderzoek waarschijn-
lijk wel. Spaarzame gegevens uit geschiedenisdidac-
tisch onderzoek bevestigen dit. Zie vraag 2.

5.  In hoeverre zijn leerlingen geneigd de tijdsafstan-
den binnen een periode te onderschatten en de 
tijdsafstanden tussen perioden te overschatten? 
In hoeverre zijn leerlingen geneigd verschillen 
tussen perioden te overschatten en overeenkom-
sten tussen perioden te onderschatten?

Geen gegevens.

6.  In hoeverre zijn leerlingen in staat in te zien dat 
het constateren van discontinuïteiten berust op 
interpretaties en onderscheid te maken tussen 
veranderingsprocessen van verschillend niveau?

Gegevens over veranderingen als ‘gebeurtenissen’ 
en ‘rationele vooruitgang’. 

7.  In hoeverre maken leerlingen onderscheid tussen 
een historisch en een sociaal verleden?

Geen gegevens. Zie vraag 1.

8.  In hoeverre en onder welke omstandigheden zijn 
leerlingen geneigd een wij-relatie dan wel een 
zij-relatie met mensen uit het verleden te ontwik-
kelen?

Gegevens over gebruik van wij-perspectief in geval 
van het nationale narratief in de Verenigde Staten 
en Groot-Brittannië. Nog onduidelijk is hoe dit door 
onderwijs wordt beïnvloed.

9.  In hoeverre zijn leerlingen geneigd en in staat de 
hedendaagse wereld op te vatten als samenge-
steld uit overblijfselen afkomstig uit verschillende 
tijdvakken in het verleden, met grote onderlinge 
tijdsafstanden?

Gegevens over moeite met contextualiseren van 
bronnen: waarschijnlijk is dit een leerprobleem.

10.  In hoeverre zijn leerlingen geneigd en in staat de 
‘ongelijktijdigheid van het gelijktijdige’ te zien in 
een culturele omgeving in het verleden? 

Zie vraag 9: waarschijnlijk is dit een daarmee sa-
menhangend, groter leerprobleem.

11.  In hoeverre zijn leraren en leerlingen in het ge-
schiedenisonderwijs geneigd gebruik te maken 
dan wel af te zien van de constatering dat iets in 
het verleden ‘nog niet’ of ‘al wel’ het geval was?

Gegevens over het gebruik van het verleden als het 
‘verkeerde voorbeeld’: waarschijnlijk wordt niet vaak 
bewust afgezien van het gebruik van woorden als 
‘nog’ en ‘al’.
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Vraag Antwoord voor zover op basis van bestaand onder-
zoek te geven.

12.  In hoeverre gebruiken leraren en leerlingen het 
verleden om daarbij bepaalde claims in het 
heden te rechtvaardigen?

Gegevens over geschiedenis als ‘verhaal van hoe 
wij geworden zijn wat wij zijn’: waarschijnlijk wordt 
geschiedenis gebruikt ter rechtvaardiging of uitleg 
van een hedendaagse situatie.

13.  In hoeverre zijn leerlingen geneigd en in staat 
ontwikkelingen in het verleden te verklaren als 
onbedoelde gevolgen van menselijk handelen, 
dan wel samenlopen van omstandigheden?

Gegevens over de rationele achtergrond van veran-
deringen en de waarschijnlijkheid van aflopen zoals 
ze uit de geschiedenis bekend zijn: waarschijnlijk is 
er weinig aandacht voor onbedoelde gevolgen.

14.  In hoeverre gelden de kenmerken van epistemic 
egocentrism in geval van confrontatie met men-
sen uit het verleden?

Gegevens over het belang van afloopkennis doen 
veronderstellen dat deze een rol spelen.

15.  In hoeverre zijn leerlingen geneigd een rechte en 
logische ontwikkelingslijn te zien van verleden 
naar heden?

Gegevens over het verleden als voorgeschiedenis 
van het heden: waarschijnlijk wordt in termen van 
zo’n lijn geredeneerd. Zie vraag 13.

16.  In hoeverre zijn leerlingen geneigd en in staat 
hun huidige situatie, inzichten, (geloofs)
voorstellingen en overtuigingen te relativeren als 
historisch verschijnsel?

Gezien de gegevens die bij vraag 13 en 15 zijn 
genoemd lijkt het niet waarschijnlijk dat ze daartoe 
geneigd zijn.

3.5 Conclusies en gevolgtrekkingen voor verder onderzoek

Denken over tijd behoort tot de categorie van relatief lastige zaken voor een mens. Dat 
komt doordat er temporal decentering voor nodig is: het verlaten van het eigen standpunt 
in het heden en het zich verplaatsen in verleden of toekomst. Zich in gedachten ver-
plaatsen in de tijd is lastiger dan zich in gedachten verplaatsen in de ruimte, omdat 
ruimte concreet waarneembaar is, en tijd niet. Daarom bedienen mensen zich in alle 
talen – voor zover onderzocht – van ruimtelijke metaforen als zij afstanden in tijd willen 
weergeven.

Een historisch tijdsbewustzijn dat betrekking heeft op vele honderden jaren in een 
lineair beeld van elkaar opvolgende steeds weer andere perioden, ontstaat niet vanzelf. 
Het kan alleen een resultaat zijn van bewuste studie, zoals die zich vooral in de wes-
terse cultuur heeft voorgedaan. Het is daarom logisch dat er bij de totstandkoming van 
een historisch tijdsbewustzijn sprake is van een leerproces, niet van een ontwikkelings-
proces. Het menselijke geheugen is in beginsel slecht bewerktuigd voor het opslaan van 
informatie volgens een lineair patroon van eenmalige gebeurtenissen. Dat komt waar-
schijnlijk doordat zulke informatie zelden nodig is voor het dagelijkse functioneren; 
daarvoor is informatie over het cyclische, zich herhalende, veel belangrijker. Willen we 
desondanks een historisch tijdsbewustzijn bevorderen, dan kan dat vermoedelijk wor-
den gefaciliteerd door aan te sluiten bij de wijze waarop mensen tijdsinformatie op-
slaan in hun autobiografisch geheugen. Daar worden een soort tijdseilanden gevormd, 
contexten, locaties. Zulke locaties kunnen in tweede instantie ten opzichte van elkaar 
worden gecoördineerd door een rekenkundig chronologisch systeem. Er zijn redenen 
om te veronderstellen dat wat uit psychologisch onderzoek is gebleken over het autobio-
grafisch geheugen, ook opgaat voor het leren van historische informatie. Indien dat 
juist is, zou daaruit volgen dat geen voorrang moet worden gegeven aan jaartallen en 



138 Beelden van Tijd

tijdbalken, maar dat eerst moet worden gewerkt aan het opbouwen van associatieve 
contexten, die daarna via jaartallen en tijdbalken onderling kunnen worden geordend.

Historisch tijdsbewustzijn heeft niet alleen betrekking op een beeld van een langdu-
rig lineair tijdsverloop met elkaar opvolgende steeds weer verschillende perioden. Het 
heeft ook te maken met de wijze waarop men zich tot dat beeld verhoudt. Daarover is 
uit het bestaande onderzoek het een en ander bekend betreffende bepaalde aspecten 
van het historisch tijdsbewustzijn, terwijl op andere punten nog grote lacunes in de 
kennis bestaan.

Zo kunnen we met vrij grote zekerheid vaststellen dat leerlingen de neiging hebben 
veranderingen op te vatten als gebeurtenissen, vaak berustend op rationele beslissingen 
van personen die vooruitgang tot gevolg hadden. De samenhang tussen verandering en 
continuïteit, veranderingsprocessen van verschillende aard en tempo, structurele ver-
anderingen en ontwikkelingen die geleid hebben tot achteruitgang worden bij zo’n 
voorstelling onderbelicht. Verder lijkt duidelijk dat leerlingen de neiging hebben het 
verleden op te vatten als voorgeschiedenis van het heden, waarbij het heden het eind-
doel is waarop vrijwel alle ontwikkelingen in het verleden rechtstreeks gericht zijn. Het 
feit dat geschiedenisonderwijs zich niet zelden ten doel stelt via het verleden uit te leg-
gen hoe de wereld geworden is zoals hij is, draagt daaraan waarschijnlijk bij. Het heden 
wordt door leerlingen doorgaans als norm gebruikt om zaken in het verleden te beoor-
delen en veroordelen. Ze bezien zaken vanuit het perspectief van de eigen tijd (presen-
tisme). Ook hieraan kan het geschiedenisonderwijs bijdragen als het verleden gebruikt 
wordt als het ‘verkeerde voorbeeld’. Uit onderzoek blijkt dat kennis over de afloop van 
een historische ontwikkeling veroorzaakt dat die afloop ook als waarschijnlijk wordt 
gezien en dat het heel moeilijk is om af te zien van kennis over de afloop. Daarmee 
wordt in de hand gewerkt dat ontwikkelingen in de geschiedenis als onvermijdelijk 
worden opgevat en dat er weinig oog is voor mogelijke andere wendingen die ontwik-
kelingen in het verleden hadden kunnen nemen. Ten slotte lijkt duidelijk dat leerlingen 
grote moeite hebben om culturele overblijfselen, met name geschreven bronnen, te 
zien als voortbrengselen van een bepaalde tijd en een bepaalde context en ze ook van 
daaruit te interpreteren. Eerder worden bronnen als een rechtstreeks venster op het 
verleden opgevat.

Al deze vaststellingen duiden erop dat de ontwikkeling van een historisch tijdsbe-
wustzijn een moeilijke opgave is. Nader onderzoek zou de hier verzamelde gegevens 
kunnen nuanceren en bijstellen. Aan de hand van de resultaten ervan zouden nieuwe 
didactische strategieën kunnen worden ontwikkeld. Grotere urgentie echter heeft on-
derzoek naar die aspecten van het historisch tijdsbewustzijn waarover nog weinig of 
geen duidelijkheid bestaat. Zoals uit tabel 3-3 blijkt, gaat het dan vooral om de onder-
zoeksvragen 1 t/m 5 en 7. Daarbij gaat het om drie onderwerpen: de vraag of in het ge-
schiedenisonderwijs inderdaad sprake is van dagelijks, sociaal en mythisch tijdsbesef 
tegenover historisch tijdsbewustzijn (onderzoekvraag 1 en 7), de vraag hoe leerlingen 
omgaan met het interpretatieve karakter van periodisering (onderzoeksvraag 3 en 5) en 
de vraag of de locatietheorie van het geheugen, de theorie over associatieve contexten, 
inderdaad opgaat voor het leren van historische informatie over tijd, en of het dienten-
gevolge juist is dat het leren van associatieve contexten prioriteit verdient boven het le-
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ren van jaartallen en tijdbalken (onderzoeksvraag 2 en 4). Onder de overige onder-
zoeksvragen, waarop reeds rudimentaire antwoorden bestaan, trekt de kwestie van het 
gebruik van het wij-perspectief en het zij-perspectief de aandacht: onder welke omstan-
digheden wordt voor elk van beide gekozen? Daarmee hangt enigszins samen de vraag 
of leerlingen geneigd zijn hun eigen situatie als historisch bepaald, en dus als toevallig 
en veranderlijk, in te schatten. Hoe toevalliger en veranderlijker de huidige positie 
wordt ingeschat, hoe meer ruimte voor een zij-perspectief en hoe minder neiging de 
huidige positie op grond van het verleden te rechtvaardigen. Dat lijkt althans een logi-
sche veronderstelling.

In het volgende hoofdstuk wordt verslag gedaan van een empirisch onderzoek naar de 
onderzoeksvragen 2 en 4. Daarvoor is gekozen omdat het psychologische en didacti-
sche onderzoek hier een redelijk duidelijke, te testen hypothese heeft opgeleverd. Over 
de vraag naar het gebruik van het wij- en zij-perspectief is een exploratief onderzoek 
gedaan dat beschreven wordt in appendix 1.





HoofdstukHoofdstuk

Empirisch onderzoek naar 
o riëntatie in de historische 
tijd bij leerlingen
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Het in het vorige hoofdstuk beschreven psychologisch en didactisch onderzoek sugge-
reert dat tijdsbewustzijn in eerste instantie berust op associatieve contexten en pas in 
tweede instantie op chronologische datering. Toegepast op geschiedenisonderwijs zou 
dat betekenen dat leerlingen - om een historisch referentiekader te ontwikkelen - eerder 
gebruik maken van associatieve contexten dan van jaartallen en tijdbalken. De hypo-
these die in dit hoofdstuk met behulp van empirisch onderzoek wordt getest, is daarop 
gebaseerd. Deze luidt als volgt: Aanduidingen van tijd die gebruik maken van jaartallen en 
eeuwen zijn moeilijker te leren en te onthouden dan aanduidingen van tijd die gebruik maken 
van beeldend-associatieve contexten; beeldend-associatieve contexten hebben een positieve in-
vloed op het opbouwen van een historisch referentiekader. Met een historisch referentieka-
der wordt bedoeld: een (tijds)kader waarmee niet alleen bekende gebeurtenissen en 
verschijnselen in verband kunnen worden gebracht, maar waarin ook (voor de leerling) 
nieuwe gebeurtenissen en verschijnselen kunnen worden geplaatst.

Het ontwikkelen van een historisch referentiekader blijkt in de praktijk van het ge-
schiedenisonderwijs geen eenvoudige zaak. Om effectief met zo’n kader om te kunnen 
gaan moeten leerlingen:
-  weten welke perioden kunnen worden onderscheiden en in welke volgorde zij moe-

ten worden geplaatst;
-  voorbeelden van gebeurtenissen en verschijnselen uit elke periode kunnen n oemen;
-  kenmerkende aspecten van een periode kennen en herkennen, zodanig dat ‘nieuwe’ 

gebeurtenissen en verschijnselen juist in de tijd kunnen worden geplaatst.

Onderzoek wijst uit dat leerlingen dit slechts met moeite leren beheersen. In het kader 
van het project Usable Historical Pasts werd aan een aantal Britse leerlingen van ca. 14-ja-
rige leeftijd gevraagd of zij in grote lijnen konden omschrijven wat zich in de laatste 
2000 jaar in Groot-Brittannië had voorgedaan. Een aanzienlijk deel van hen weigerde 
de opdracht uit te voeren omdat zij geen idee hadden hoe zo iets aan te vangen. Anderen 
noemden lukraak gebeurtenissen en verschijnselen, zonder verband of volgorde. 
Slechts een kleine minderheid lukte het iets samenhangends op papier te krijgen.1 Ook 
uit Duits onderzoek blijkt dat de mate waarin leerlingen de grote lijnen van de geschie-
denis onder de knie krijgen niet meevalt.2 Bij gebrek aan een behoorlijk overzicht van 
perioden met hun kenmerkende aspecten zal al helemaal geen sprake zijn van wat in 
het Engels wordt aangeduid als ‘sense of period’, een gevoel voor perioden dat wordt op-
gebouwd op basis van uiteenlopende soorten kennis zoals: hoe de wereld er in een be-
paalde periode uitzag (gebouwen, kleding, gebruiksvoorwerpen), wat de houdingen, 
overtuigingen en gedachten van mensen waren, hoe het gesteld was met overheidsge-
zag, oorlogen, sociale ongelijkheid, enzovoort.3 Voordat daaraan kan worden toegeko-
men, moet eerst basale kennis worden opgebouwd: Wanneer was een bepaalde periode, 

1 Howson (2007), p. 40-41.

2  Popp (2006), Popp (2009).

3 Dawson (2009), p. 51.
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hoe past hij in een verloop van tijd ten opzichte van andere perioden, wie leefden er 
toen en wat gebeurde er?

Het experiment dat in dit hoofdstuk wordt omschreven, gaat over de vraag hoe leer-
lingen zich het gemakkelijkst een beeld van een stuk historisch verleden vormen dat 
antwoord geeft op deze laatste soort vragen. Het gaat om een klein experiment dat on-
derzoekt of leerlingen verschillende perioden in een onbekend stuk leerstof het best 
onderscheiden met behulp van jaartallen en eeuwen, of met behulp van beeldend-asso-
ciatieve contexten en of zij gebeurtenissen het best met jaartallen en eeuwen, of met 
beeldend-associatieve contexten in de juiste tijd kunnen plaatsen. Dat is dus geen on-
derzoek naar volwaardig contextualiseren van historische verschijnselen en gebeurte-
nissen, waarbij ook zaken komen kijken als het leggen van inhoudelijke verbanden 
tussen bekende contexten en nieuwe gebeurtenissen en verschijnselen. Ook is het geen 
onderzoek naar de manier waarop leerlingen een gevoel voor perioden ontwikkelen.

4.1 Onderzoeksontwerp

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de chronologische component van een 
historisch referentiekader relatief vreemd is aan de wijze van zich oriënteren in de tijd 
die mensen bij voorkeur ontwikkelen. In het geschiedenisonderwijs wordt echter veelal 
verondersteld dat de beheersing van chronologie een belangrijk aangrijpingspunt dient 
te zijn bij het bestuderen van een hoeveelheid leerstof. In één van de eerste geschiede-
nislessen leren leerlingen vaak tijdbalken maken, de jaartelling hanteren met jaren 
vóór en ná Christus, en eeuwen te onderscheiden. In schoolboeken voor het geschiede-
nisonderwijs worden hoofdstukken vaak begonnen met een tijdbalk waarop de belang-
rijkste gebeurtenissen geplaatst zijn. Bij het leren van stof na de behandeling van een 
onderwerp worden jaartallen vaak als ankerpunten gebruikt.

Om na te gaan welke rol chronologie (jaartallen, eeuwen, tijdbalken) en associatieve 
contexten spelen bij het ontwikkelen van een historisch referentiekader, is een experi-
ment ontworpen waarbij twee parallelle groepen leerlingen onderwijs kregen over het-
zelfde thema volgens twee verschillende didactische aanpakken. Deze beide didactische 
aanpakken zijn als volgt te typeren:
-  De chronologische aanpak die zich in de eerste plaats oriënteert op jaartallen en eeu-

wen. De plaatsing van gebeurtenissen in de juiste volgorde en de juiste eeuw speelt 
bij deze aanpak de hoofdrol. Jaartallen en eeuwen zijn de ruggengraat volgens welke 
de leerstof wordt geordend en aangeboden. De koppeling van nieuwe gegevens aan 
de geleerde context verloopt in dit geval dus via de jaartallen en eeuwen, die vaste 
geheugenlocaties moeten gaan vormen.

-  De beeldend-associatieve aanpak die zich in de eerste plaats richt op het creëren van 
bepaalde locaties in het geheugen die gekoppeld zijn aan beelden en voorstellingen 
waarmee geassocieerd kan worden. Daartoe worden in verhalende vorm historische 
situaties aangeboden die een beeld kunnen oproepen. Tijden worden niet van elkaar 
onderscheiden door nummering – zoals bij eeuwen het geval is – maar door type-
rende benamingen. Deze benamingen hebben te maken met een belangrijk ver-
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schijnsel dat kenmerkend is voor een tijdvak. De vraag is of op zo’n manier een ge-
heugenlocatie wordt gecreëerd waaraan ook nieuwe gegevens te koppelen zijn, 
zaken die niet door de benaming van een tijdvak worden gedekt.

Figuur 4.1 Ontwerp van het experiment

Gebaseerd op deze omschrijvingen zijn twee onderwijseenheden ontworpen die 
gaan over eenzelfde historische inhoud die zich over een langere tijdsperiode uitstrekt, 
namelijk enige honderden jaren. Een experiment over een korter tijdsverloop zou een 
onvoldoend beroep doen op het vermogen van leerlingen zich in de historische tijd te 
oriënteren. De beide inhouden zijn aangeboden aan twee parallelle groepen leerlingen 
van het voortgezet onderwijs van dezelfde leeftijd en hetzelfde onderwijsniveau: inter-
ventie X1 en interventie X2 (zie figuur 4-1). Het effect van de interventies is vastgesteld 
door middel van een nameting (O2), die bestond uit de opdracht om 25 gebeurtenissen 
te plaatsen in de historische tijd. Om na te gaan wat de beginsituatie van de leerlingen 
was, is gebruik gemaakt van een voormeting (O1) waarbij leerlingen voorafgaand aan de 
interventie de opdracht kregen 25 gebeurtenissen juist in de tijd te plaatsen; het ging 
hierbij om dezelfde gebeurtenissen die ook tijdens de nameting werden gebruikt. De 
voormeting en de nameting waren voor beide onderzoeksgroepen (groep A en groep B) 
gelijkluidend.

Het gaat bij dit onderzoek om een quasi-experimentele aanpak, omdat de beide groe-
pen leerlingen (groep A en groep B) geen aselecte steekproeven van leerlingen waren; 
het onderwijs is in bestaande schoolklassen gegeven, waardoor niet uit te sluiten is dat 
de groepen onderling enigszins verschilden. Op deze mogelijke verschillen tussen de 
groepen wordt verderop in dit hoofdstuk nader ingegaan. De quasi-experimentele aan-
pak is in onderwijsonderzoek zeer gebruikelijk, omdat laboratoriumsituaties rond leer-
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lingen moeilijk te creëren zijn en om ethische redenen niet wenselijk.4 De hier bespro-
ken opzet is een voorbeeld van een quasi-experimenteel design dat gebruik maakt van 
een voormeting, een nameting en vergelijkingsgroepen.5 Verschillend ten opzichte van 
de gebruikelijke quasi-experimenten is dat in beide groepen een interventie is toege-
past, waarvan de effecten met elkaar worden vergeleken. Meer gebruikelijk is een aan-
pak met een interventie in de ene groep en achterwege laten van die interventie in de 
andere groep (de ‘controlegroep’), waardoor het effect van de interventie zuiver geme-
ten kan worden. Het achterwege laten van een interventie was in het hier beschreven 
geval echter geen optie, zoals uit het vervolg duidelijk zal worden. Zuivere vergelijking 
van de effecten wordt hierdoor echter een cruciaal aspect van het onderzoeksdesign.

Een probleem bij elk quasi-experimenteel onderzoek is dat verschillende uitkom-
sten op de nameting mogelijk niet (geheel) toe te schrijven zijn aan het effect van de 
interventie, maar aan verschillen tussen groepen die er al van aanvang af waren. 
Daarom is bij de uitvoering van dit experiment veel aandacht besteed aan de samenstel-
ling van de groepen en het meten van mogelijke verschillen tussen de groepen.

Samenstelling van de deelnemersgroepen

De groepen A en B zijn samengesteld uit klassen van vier verschillende scholen uit 
verschillende streken in Nederland (Leiden, Amsterdam, Alkmaar en Leeuwarden), 
waardoor twee groepen zijn ontstaan van resp. 135 en 132 leerlingen. Deze grootte en 
samenstelling van de groepen vergrootte de kans op onderlinge vergelijkbaarheid en op 
representativiteit van de steekproef voor de totale leerlingenpopulatie (van de betref-
fende leeftijd en het betreffende niveau) in Nederland (externe validiteit6). Groep A en 
groep B werden samengesteld uit telkens parallelle klassen van leerlingen van vier 
scholen: twee tweede klassen havo uit Leiden, twee tweede klassen vwo uit Leiden, twee 
tweede klassen vwo uit Amsterdam, twee tweede klassen havo uit Leeuwarden, twee 
derde klassen havo uit Alkmaar en twee derde klassen vwo uit Alkmaar. Zo konden 
groep A en groep B elk worden gevormd uit leerlingen van zes klassen afkomstig van 
vier verschillende scholen. De parallelle klassen waren telkens vergelijkbaar wat betreft 
samenstelling; ze waren in die zin ‘aselect’ dat de klassen op de scholen niet van elkaar 
waren gescheiden op grond van verschillende leerlingkenmerken, maar alleen omdat 
het aantal leerlingen in een bepaald leerjaar te groot was voor één klas. In drie van de 
zes gevallen had een tweetal parallelklassen – buiten de tijd van dit experiment - ge-
schiedenisles van dezelfde leraar of lerares. Tijdens het experiment was dat bij alle pa-
rallelklassen het geval.

De toedeling van klassen aan groep A of groep B is willekeurig geweest. Noch de 
onderzoeker, noch de eigen docent van de klassen, noch de school heeft daarop invloed 
gehad. De interventie werd uitgevoerd door een speciaal daarvoor gevraagde gastdo-
cent, die zelf bepaalde of hij in een bepaalde klas aanpak A of aanpak B zou toepassen. 

4 Cohen, Manion & Morrison (2007), p. 282.

5 Shadish, Cook & Campbell (2002), p. 136-144.

6 Cohen, Manion & Morrison (2007), p. 136-137.
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Deze keuze is willekeurig geweest, aangezien de bezoekende gastdocent de klassen 
vóór het moment van toepassing van de interventie niet heeft bezocht of gezien. De 
gastdocent overlegde niet met de onderzoeker welke keuze hij waar zou maken. Aan de 
klassen is niet meegedeeld wat de verschillen tussen de didactische aanpakken waren 
waarmee zij te maken kregen (ze kregen niet te horen wat de andere, parallelle groep 
meemaakte en hadden dus ook geen reden aan bepaalde zaken speciaal aandacht te 
besteden). Deze ‘afschermende’ maatregelen hebben waarschijnlijk een positief effect 
gehad op de validiteit van het experiment.7

De samenstelling van de beide op deze wijze tot stand gekomen groepen wat betreft 
havo- en vwo-niveau, jongens en meisjes, allochtoon en autochtoon, en leeftijden blijkt 
uit tabel 4-1. Als allochtoon zijn die leerlingen aangemerkt die aangaven zelf buiten 
Nederland geboren te zijn of van wie één van de ouders of beide ouders buiten Nederland 
was/waren geboren.

Zoals blijkt uit tabel 4-1, telde groep A verhoudingsgewijs iets meer vwo-leerlingen 
dan groep B. In groep A was het aantal jongens en meisjes vrijwel exact gelijk, in groep 
B was het aantal meisjes groter dan het aantal jongens. De aantallen allochtonen en 
autochtonen stemden vrijwel exact overeen, evenals de verdeling over leeftijden (zoals 
te zien is in de tabel, heeft een aantal leerlingen geen leeftijd opgegeven).

Aan de leerlingen werd gevraagd of ze geschiedenis een leuk vak vonden (ja = 2, een 
beetje = 1, nee = 0). Van de leraren werden de laatste rapportcijfers opgevraagd. De ge-
middelden van deze gegevens zijn te vinden in tabel 4-2.

De verschillen zijn klein, maar voor zover er van verschil kan worden gesproken, 
valt het in het voordeel van groep A uit. Bij toepassing van een t-test bleken de verschil-
len tussen de groepen echter statistisch niet significant (waardering voor geschiedenis: 
t = 0,308; df = 256; p = 0,758; rapportcijfers: t = 1,290; df = 239,04; p = 0,198). De stan-
daarddeviatie van de rapportcijfers was in groep B groter dan in groep A, wat inhoudt 
dat de verschillen tussen hogere en lagere cijfers in deze groep groter waren dan in de 
andere groep.

Tabel 4.1 Waardering voor geschiedenis en rapportcijfers

Groep N Gemiddelde Std. deviatie

Vindt geschiedenis leuk A 133 1,19 0,947

B 125 1,15 0,925

Rapportcijfer voor geschiedenis A 135 6,696 0,9641

B 127 6,520 1,2270

7  Shadish, Cook & Campbell (2002), p. 158.
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Tabel 4.2 Kenmerken van deelnemende leerlingen

Niveau

Groep aantal  percentage

A havo 62 45,9

vwo 73 54,1

Totaal 135 100,0

B havo 69 52,3

vwo 63 47,7

Totaal 132 100,0

Jongen of meisje

Groep aantal percentage

A jongen 67 49,6

meisje 68 50,4

Totaal 135 100,0

B jongen 56 42,4

meisje 76 57,6

Totaal 132 100,0

Allochtoon

Groep aantal percentage

A nee 118 87,4

ja 17 12,6

Totaal 135 100,0

B nee 115 87,1

ja 17 12,9

Totaal 132 100,0

Leeftijd

Groep aantal percentage

A 13 23 17,7

14 72 55,4

15 30 23,1

16 5 3,8

Totaal 130 100,0

B 13 23 17,7

14 72 55,4

15 30 23,1

16 5 3,8

Totaal 130 100,0
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Beschrijving van de interventies

De interventies in groep A en groep B bestonden uit één lesuur (50 minuten) waarin de 
leerlingen geconfronteerd werden met een onderwerp waarover ze naar verwachting 
niets tot vrijwel niets zouden weten. Als onderwerp is gekozen voor ‘de geschiedenis 
van Aruba vanaf het jaar 1400 tot heden’ om de volgende redenen:
-  Het is een onderwerp waarover in het gebruikelijke curriculum geen onderwijs 

wordt gegeven en waarover ook buiten het onderwijs om weinig bekendheid en al-
gemene indrukken bestaan. Te verwachten was dat de nulsituatie wat betreft kennis 
van dit onderwerp onder de leerlingen nihil of vrijwel nihil zou zijn. De ‘verstoren-
de’ invloed van in het gebruikelijke onderwijs verworven historische kennis was bij 
dit onderwerp waarschijnlijk minimaal.

-  Het is een onderwerp dat zich over zes eeuwen uitstrekt en waarbij oriëntatie in de 
tijd dus een belangrijke rol speelt.

-  Het is een onderwerp dat verhoudingsgewijs weinig gecompliceerd en ‘uitgebreid’ 
is, zodat in een beknopt onderwijsaanbod toch een redelijk ‘compleet’ overzicht er-
van kon worden aangeboden.

-  Het is een onderwerp dat een rijksdeel van het Koninkrijk der Nederlanden betreft, 
waardoor - ondanks de grote mate van onbekendheid ermee - toch een redelijke 
mate van interesse bij de leerlingen kon worden verondersteld, waardoor het tot 
stand komen van een referentiekader niet onevenredig negatief door desinteresse 
werd beïnvloed.

Gekozen werd voor één volledig lesuur van 50 minuten, te geven door een ervaren 
geschiedenisdocent, waarin de geschiedenis van Aruba volgens een chronologische dan 
wel een beeldend-associatieve methode aan de leerlinggroepen werd aangeboden. Deze 
keuze is gemaakt om het onderwijs zoveel mogelijk op ‘normaal geschiedenisonder-
wijs’ te laten lijken. Hierdoor werd de ‘ecologische validiteit’ van het experiment ver-
groot, wat inhoudt dat de experimentsituatie niet zo zeer afweek van de gebruikelijke 
onderwijssituatie dat daardoor negatieve effecten zouden optreden op het te meten leer-
resultaat.8 Een keuze voor alleen een schriftelijk aanbod van de leerstof zou ieder risico 
van (een mogelijk verschillende) invloed van een docent op het resultaat van het leer-
proces hebben uitgesloten. Daar staat tegenover dat de confrontatie met de leerstof, en 
dus de beide didactische aanpakken, dan veel minder intensief zou zijn geweest. Om 
verschillen tussen docenten en hun relatie met de klas geen rol te laten spelen, zijn 
gastdocenten ingezet die speciaal voor deze gelegenheid om hun medewerking werd 
gevraagd. De gastdocenten hadden ruime ervaring als geschiedenisleraar, maar waren 
in hun normale bestaan géén docent aan de scholen waar het experiment werd uitge-
voerd en dus voor de deelnemende leerlingen onbekend. Voor een les in twee parallel-
groepen volgens twee verschillende aanpakken werd steeds één en dezelfde docent in-
gezet. Twee docenten hebben hieraan meegewerkt: één van hen bediende de scholen in 
Leiden en Leeuwarden, de ander die in Amsterdam. In Alkmaar gaven beide docenten 
les, de één in het tweetal havo-klassen en de ander in het tweetal vwo-klassen.

8 Cohen, Manion & Morrison (2007), p. 138-139. Bryman (2008), p. 33.
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Voor beide lessen is een powerpointpresentatie ontwikkeld (zie appendix 2, bijlage 
1) en een protocol van de inhoud van de lessen (zie appendix 2, bijlage 2).9 Van de lessen 
zijn geluidsopnamen gemaakt. Hieruit bleken geen belangrijke afwijkingen van de te-
voren bepaalde lesinhoud. Uit gesprekken met de uitvoerende docenten na afloop van 
de experimentele lessen is gebleken dat zij de lessen – afgezien van het verschil in di-
dactische aanpak – als gelijkwaardig hebben ervaren: de ene les was niet veel beter, 
leuker of aangenamer dan de andere les.

Bij de beeldend-associatieve aanpak werd elk tijdvak geïntroduceerd met de naam (tijd 
van de indianen, het goud, paarden en piraten, etc.) waarop een verhalend stuk leerstof 
volgde dat deze naam kon illustreren. Deze verhalende context was bedoeld als geheu-
genlocatie waaraan zaken zouden kunnen worden gekoppeld. Vervolgens werden nog 
enkele gebeurtenissen en verschijnselen behandeld dit bij het betreffende tijdvak hoor-
den. Bij de chronologische aanpak werd elk tijdvak geïntroduceerd als genummerde 
eeuw en werden aan de hand van jaartallen enkele ankerpunten besproken om dit tijd-
vak op de chronologische lijn te plaatsen. Het nummer van de eeuw en de jaartallen 
waren bedoeld als geheugenlocatie waaraan zaken zouden kunnen worden gekoppeld. 
Vervolgens werden nog enkele gebeurtenissen en verschijnselen behandeld dit bij het 
betreffende tijdvak hoorden. Deze laatste gebeurtenissen en verschijnselen waren ge-
lijkluidend aan die welke bij de beeldend-associatieve aanpak werden behandeld. Figuur 
4-2 laat zien welke indelingen van tijden in beide aanpakken werden gebruikt. Een 
verduidelijking van de betekenis van de associatieve benamingen van aanpak B is te 
vinden in de tekst van het lesprotocol behorend bij aanpak 2, telkens aan het begin van 
een nieuw tijdvak (appendix 2, bijlage 2).

Figuur 4.2 Zes ‘tijden’ volgens twee aanpakken

Het gebruik van uitsluitend genummerde eeuwen en jaartallen als ankerpunten bij 
de chronologische aanpak is ten opzichte van het gebruikelijke geschiedenisonderwijs 
enigszins kunstmatig, omdat gewoonlijk in het onderwijs naast jaartallen en eeuwen 

9 Voor de historische inhoud van de lessen en de toetsen is gebruik gemaakt van Hartog (1980), Hartog (1993), 
Daal (1992) en Dalhuisen e.a. (2009).
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ook benamingen worden gebruikt als Renaissance en Verlichting, waarmee associaties 
kunnen worden opgeroepen. In het kader van dit onderzoek was het echter zuiver om 
een scherp onderscheid te maken tussen alleen chronologische en alleen beeldend-as-
sociatieve middelen om tijden van elkaar te onderscheiden. De vraag was immers welke 
middelen de oriëntatie in de tijd het best ondersteunen: chronologische of beeldend-
associatieve.

Aan de hand van het voorbeeld van de negentiende eeuw / de tijd van het goud volgt nu 
een nadere uiteenzetting van het verschil tussen de twee aanpakken.

Figuur 4.3 

De titeldia van een tijdvak (fig. 4-3) bestond in de chronologische aanpak uit groot en 
duidelijk aangekondigd de eeuw waarover het ging, in dit geval de 19e eeuw. Het getal 
negentien stond als kenmerk in alle volgende dia’s rechtsboven in de hoek gedurende 
de behandeling van deze eeuw. Uitgelegd werd dat dit de tijd is die van 1800 tot 1900 
loopt. Bij de beeldend-associatieve aanpak verscheen in het midden een beeldmerk van 
het tijdvak, in dit geval een stapel goudstaven en gouden munten. Aangekondigd werd 
dat nu de ‘tijd van het goud’ aan de beurt was, en dat deze tijd liep van 1800 tot 1900. 
Dit is de enige keer dat in de beeldend-associatieve aanpak van (alleen ronde) jaartallen 
gebruik gemaakt werd: telkens aan het begin van een tijdvak. Het beeldmerk van het 
tijdvak bleef rechtsboven in de hoek van de dia’s zichtbaar zolang het tijdvak werd be-
sproken.
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Figuur 4.4 

Via de tweede dia (fig. 4-4) werd bij de chronologische aanpak de tijd geïntroduceerd 
door enkele chronologische gegevens: Aruba is in de tijd van Napoleon veroverd ge-
weest door de Engelsen, maar werd nu als kolonie teruggegeven aan Nederland. De 
Nederlandse overheid liet een onderzoek instellen naar wat er in haar nieuwe kolonie 
te vinden was. Het resultaat was dat er eigenlijk niets te vinden was; het eiland bracht 
nauwelijks genoeg op om de inwoners te onderhouden. Er is een tijdbalk in beeld geko-
men waarop de negentiende eeuw wordt aangegeven; deze bleef gedurende de behan-
deling van deze eeuw in beeld (de negentiende eeuw was met een contrastkleur op de 
tijdbalk aangegeven, wat bij de zwartwitte reproductie van de dia niet tot uitdrukking 
komt). Bij de beeldend-associatieve aanpak werden hier tegenover twee dia’s gebruikt om 
een verhaal te vertellen. Een herdersjongetje wordt zonder schoenen de bergen in ge-
stuurd om schapen te hoeden en vindt bij toeval een klompje goud, waardoor er meer 
dan genoeg geld is om schoenen voor hem te kopen. Als gevolg van de ontdekking komt 
er een stormloop van goudzoekers naar het eiland op gang, maar ze vinden maar wei-
nig. Het verhalende van deze dia’s werd ondersteund door gebruik van ‘wolkjes’ met 
uitspraken en gedachten van mensen (wat bij de chronologische aanpak niet voor-
kwam). De interesse van de Nederlandse overheid in haar kolonie – waarvan in het 
voorbijgaan werd meegedeeld dat die niet meer van de WIC was – werd groter door het 
goud.
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Figuur 4.5 

Zowel in de chronologische aanpak als de beeldend-associatieve werd nu de informatie 
over de goudwinning uitgelegd (fig. 4-5): bij de chronologische aanpak aan de hand van 
twee jaartallen, bij de beeldend-associatieve aanpak globaler. De afbeeldingen waren 
dezelfde, maar bij de beeldend-associatieve aanpak konden ze wat groter zijn, omdat er 
minder chronologische informatie hoefde te worden gegeven.

Figuur 4.6 

De balans van de goudproductie werd opgemaakt (fig. 4-6). De informatie in beide 
aanpakken was hier precies gelijk, alleen de tijdbalk, het eeuwnummer, resp. het beeld-
merk van het tijdvak verschilden.
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Figuur 4.7 

Het tweede aspect van dit tijdvak werd geïntroduceerd (fig. 4-7): de fosfaatproductie 
die economisch veel belangrijker is geweest dan de goudproductie, omdat hij veel meer 
opbracht. Bij de chronologische aanpak werden weer enkele jaartallen gegeven rond de 
ontdekking en exploitatie van het fosfaat. Bij de beeldend-associatieve aanpak werd een 
koppeling gelegd met het goudverhaal door (enigszins expressief) te zeggen: ‘het echte 
goud van Aruba zat in de vogelpoep’. De afbeelding van het muntbiljet van de Aruba 
Phosphaat Maatschappij en de informatie over de gevolgen van de fosfaatproductie wa-
ren gelijkluidend. Bij de beeldend-associatieve aanpak was er ruimte voor een extra af-
beelding (de Amsterdamse fosfaatfabriek) in plaats van de chronologische informatie 
op de corresponderende andere dia.

Figuur 4.8 

(Fig. 4-8) Bij beide aanpakken gelijkluidend: als gevolg van de fosfaatproductie werd 
een haven aangelegd, wat van belang was, omdat daar in het volgende tijdvak de olietan-
kers konden aanleggen.
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Figuur 4.9 

De laatste dia (fig. 4-9) van een tijdvak was er altijd één waarbij de balans werd op-
gemaakt: wat zijn de belangrijkste dingen uit de negentiende eeuw, respectievelijk: 
waar denk je aan bij de tijd van het goud? In het laatste geval werd het associatieve 
denken benadrukt door het beeldmerk van het tijdvak in het centrum te plaatsen en 
daaromheen associërende ‘wolkjes’ waarin leerlingen hun associaties konden invullen 
(dit werd alleen mondeling gedaan tijdens de les).

Het verschil in aanpak kwam ook tot uitdrukking in de samenvatting op papier die 
de leerlingen na afloop van de les meekregen. Bij de chronologische aanpak werd een 
overzicht gegeven van de zes eeuwen met in elk daarvan de belangrijkste jaartallen en 
gebeurtenissen. Bij de beeldend-associatieve aanpak werden de zes tijdvakken gepresen-
teerd via hun beeldmerken en enkele afbeeldingen met losse blokjes informatie. De 
introducerende verhalende onderdelen die voor elk tijdvak tijdens de les werden ge-
bruikt, kwamen in deze samenvattingen niet voor. Zie appendix 2, bijlage 3 voor de aan 
de leerlingen verstrekte schriftelijke samenvattingen.

Een week voor de experimentele les heeft de onderzoeker de deelnemende klassen 
bezocht om uit te leggen wat er de volgende week zou gebeuren en wat daarvan de be-
doeling was. Ook heeft hij enige algemene informatie over Aruba gegeven (waar ligt 
het, wat is het voor een eiland) om daarmee de vraagstelling die de volgende week zou 
worden beantwoord (‘Hoe is Aruba het eiland geworden dat het nu is?’) in te leiden. 
Tijdens dit lesuur werd bovendien de voormeting afgenomen. Leerlingen moesten en-
kele vragen over chronologie, hun kennis van en affiniteit met Aruba beantwoorden en 
vervolgens proberen vijfentwintig gebeurtenissen uit de geschiedenis van Aruba op de 
juiste manier te plaatsen in de tijd. De leerlingen werden aangemoedigd zoveel moge-
lijk in te vullen wat ze dachten te weten. Dat was niet zo eenvoudig, omdat veel leerlin-
gen bij het maken van een toets over een totaal onbekend onderwerp waarover ze niets 
hebben geleerd, de reflex vertonen dat ze er ‘dus’ niets van kunnen weten en dus ook 
niets hoeven in te vullen. Om te stimuleren dat ze dit toch zouden doen, werd, voor het 
invullen van de voormeting, klassikaal geoefend met twee gebeurtenissen die op grond 
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van algemeen bekende kennis redelijkerwijs juist in de tijd te plaatsen zouden moeten 
zijn. Aan leerlingen werd op die manier getoond: jullie weten misschien méér dan jul-
lie denken. Gehoopt werd dat de leerlingen er hierdoor zoveel mogelijk toe zouden 
worden aangezet de voormeting zo serieus mogelijk in te vullen. Zie appendix 2, bijlage 
4 voor de vragen die voorafgaand aan de voormeting aan de leerlingen werden gesteld 
en de vijfentwintig gebeurtenissen die zij in de tijd moesten proberen te plaatsen.

In de week volgend op de voormeting werd de les, volgens aanpak A dan wel B, aan 
de leerlingen gegeven door de gastdocent. Van de lesstof werd na de les de schriftelijke 
samenvatting aan de leerlingen verstrekt (zie appendix 2, bijlage 3). De leerlingen wer-
den ertoe aangezet hiervan kennis te nemen voor de nameting die een week na de les 
zou plaatsvinden. Het bleek echter niet mogelijk deze leerstof serieus te laten meetellen 
voor een ‘echte toets met een cijfer’, omdat dat een te grote inbreuk zou maken op de 
bestaande toetsprogramma’s van de scholen. Dat heeft invloed gehad op de mate waar-
in de leerlingen de leerstof serieus hebben bestudeerd. Op de rol die dit al dan niet be-
studeren van de samenvatting heeft gespeeld, wordt bij de rapportage van de resultaten 
van dit experiment nader ingegaan.

Een week na de experimentele les werd de nameting afgenomen. Hiertoe heeft de 
onderzoeker zelf opnieuw alle deelnemende klassen bezocht en op de afname van de 
nameting toegezien. Dezelfde vijfentwintig gebeurtenissen werden gebruikt die ook bij 
de voormeting werden ingezet. Daarbij kan sprake zijn geweest van het test-hertest-ef-
fect, een effect waarbij leerlingen van de eerste test hebben ‘geleerd’ en daardoor beter 
scoren op de hertest.10 Indien dat het geval geweest is, kan aangenomen worden dat het 
bij beide groepen in gelijke mate een rol heeft gespeeld en dus niet van invloed is ge-
weest op de gemeten verschillen in leereffect tussen beide groepen.

De nameting werd voorafgegaan door enkele vragen die beoogden vast te stellen of 
de leerlingen na het volgen van de experimentele les nog iets aan het leren van de stof 
hadden gedaan: hadden zij de uitgedeelde samenvatting nog eens doorgelezen of deze 
zelfs ‘geleerd’? (zie appendix 2, bijlage 4E). De leerlingen werden aangemoedigd deze 
vragen naar waarheid te beantwoorden, omdat het voor hen geen consequenties zou 
hebben als ze niets meer aan de leerstof hadden gedaan.

De nameting werd gevolgd door een viertal evaluatieve vragen waarmee leerlingen 
hun mening konden geven over de les en de leraar: was de les leuk, was de les duidelijk 
en was de leraar aardig? (zie appendix 2, bijlage 4F). Op deze manier konden eventuele 
verschillen tussen de wijze waarop leerlingen het onderwijs volgens verschillende di-
dactische aanpakken hadden ervaren, in kaart worden gebracht. Bijlage 4D in appendix 
2 geeft de vijfentwintig gebeurtenissen die bij de voormeting en de nameting aan de 
leerlingen werden voorgelegd.

De beginsituatie van de groepen

In het voorgaande werd opgemerkt dat bij een quasi-experimenteel onderzoeksdesign 
extra zorgvuldig moet worden omgegaan met mogelijke verschillen tussen de groepen. 

10 Cohen, Manion & Morrison (2007), p. 146. Bryman (2008), p. 150.
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Daarom is onderzocht hoe het in beide groepen gesteld was met de beheersing van de 
chronologie, met hun eventuele voorkennis over het onderwerp Aruba, met hun affini-
teit met en hun houding ten opzichte van het krijgen van onderwijs over dit onderwerp.

Met het oog op de beheersing van de chronologie werden aan de leerlingen van 
beide groepen vijf meerkeuzevragen voorgelegd (zie appendix 2, bijlage 4A voor deze 
vragen). De eerste vraag richtte zich op hun beheersing van het algemene beeld van de 
grote perioden (Oudheid, Middeleeuwen, Vroegmoderne Tijd, Moderne Tijd), de twee-
de vraag op hun vaardigheid in het bepalen van lengten van tijdsduren, de derde vraag 
op hun vaardigheid in het plaatsen van een gebeurtenis in een bepaalde eeuw (bijvoor-
beeld: 1672 hoort in de 17e eeuw), de vierde op het bepalen van een volgorde en de laatste 
op het inschatten van tijdsduur op grond van de hoeveelheid aandacht die in een boek 
aan een bepaalde tijd wordt besteed. De scoring van elk van deze vijf vragen was 1 punt 
bij een juist antwoord en 0 punten bij een onjuist antwoord. Bij elkaar opgeteld gaf dit 
een variabele ‘beheersing van chronologie’ uitgedrukt in een waarde van minimaal 0 en 
maximaal 5. Cronbach’s alfa voor deze vijf items was 0,324: een lage waarde. Het is 
daarom de vraag of met deze vijf items hetzelfde werd gemeten. De gemiddelde resul-
taten van beide groepen zijn te vinden in tabel 4-3.

Tabel 4.3 Gemiddelde scores van de beide groepen op een vijftal chronologische vragen

Groep N Gem. Std. Deviatie

Beheersing chronologie A 134 4,1567 0,96444

B 127 4,0394 1,01106

Bij beide groepen is de gemiddelde score hoog: leerlingen wisten gemiddeld ruim 
vier van de vijf vragen goed te beantwoorden. Door de lage waarde van alfa kan daarvan 
niet méér worden gezegd dan dat beide groepen op ongeveer gelijk gemiddeld niveau 
vijf uiteenlopende vragen over chronologie beantwoordden. Bij toepassing van een t-
toets bleek het verschil tussen de gemiddelden van beide groepen statistisch niet signi-
ficant (t = 0,960; df = 259; p = 0,338). Het grootste verschil was er bij de eerste vraag 
waarop groep A gemiddeld 0,86 (st. dev. 0,350) en groep B gemiddeld 0,73 (st. dev. 
0,447) scoorde.

Met het oog op eventuele voorkennis van de geschiedenis van Aruba werden aan de 
leerlingen van beide groepen vijf open vragen voorgelegd (zie appendix 2, bijlage 4B). 
Deze vijf open vragen waren:
-  Wanneer ongeveer werd Aruba door de Nederlanders veroverd? Het exact juiste antwoord 

is 1636, maar antwoorden als (begin) zeventiende eeuw, of gouden eeuw zijn hier 
goed gerekend. Niet goed gerekend werd ‘in de VOC-tijd’, omdat die zich uitstrekte 
van 1602 tot 1799, een te lange tijdsperiode.

-  Wie waren de baas op Aruba toen de Nederlanders het eiland veroverden? Het juiste 
antwoord is de Spanjaarden. Veel leerlingen dachten dat autochtonen de baas wa-
ren. Ook het antwoord ‘de Engelsen’ werd een aantal malen gegeven.
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- Welke delfstof (bijv. steenkool, aardolie, of iets anders dat je in de grond vindt) is ooit op 
Aruba gevonden? Juiste antwoorden zijn goud of fosfaat. De antwoorden ‘olie’ en 
‘aloe’ werden niet goed gerekend, omdat olie niet op Aruba is gevonden, maar geraf-
fineerd en omdat aloe geen delfstof is.

-  Voor welk doel werd Aruba vóór 1800 vooral door de Nederlanders gebruikt? Het juiste 
antwoord is: als een ‘rancho’ voor paarden en geiten.

- Hoe heette de Arubaanse leider die het eiland een aparte eigen regering bezorgde? Het 
juiste antwoord is Betico Croes.

De scoring op deze vijf vragen was 1 punt bij een juist antwoord en 0 punten bij een 
onjuist antwoord. Bij elkaar opgeteld gaf dit een variabele ‘kennis van Arubaanse ge-
schiedenis’ uitgedrukt in een waarde van minimaal 0 en maximaal 5. Bij vraag 4 en 5 
bleek echter geen enkele leerling uit beide groepen een juist antwoord te hebben gege-
ven, zodat de werkelijke schommeling van deze variabele zich afspeelt tussen minimaal 
0 en maximaal 3. De gemiddelde scores van beide groepen op deze vijf vragen worden 
weergegeven in tabel 4-4.

Tabel 4.4 Scores van de beide groepen op een vijftal vragen over Arubaanse geschiedenis

Groep N Gem. Std. deviatie

Kennis van Arubaanse geschiedenis A 135 0,3926 0,56113

B 131 0,2824 0,50038

Bij beide groepen is de gemiddelde score zeer laag. Berekening van Cronbach’s alfa 
heeft bij dergelijke zeer lage scores weinig zin. Bij beide groepen lijkt het niveau van 
voorkennis van Arubaanse geschiedenis zeer laag te zijn. Bij toepassing van een t-toets 
bleek het verschil tussen de groepen statistisch niet significant (t = 1,688; df = 264; p = 
0,093). Het grootste verschil was er bij de eerste kennisvraag (groep A gem. 0,444, st. 
dev. 0,38, groep B gem. 0,388, st.dev. 0,34) over de verovering van Aruba in het begin 
van de zeventiende eeuw. Dat groep A hierop iets beter – zij het statistisch niet signifi-
cant beter – scoorde dan groep B, zou kunnen duiden op een overeenkomst met de iets 
betere algemene beheersing van de chronologie in deze groep blijkend uit de iets betere 
beantwoording van de eerste chronologievraag. Het juist plaatsen van de verovering van 
Aruba in (het begin van) de zeventiende eeuw berust op beheersing van de algemene 
Nederlandse geschiedenis, bijvoorbeeld die over de Verenigde Oost-Indische Compagnie 
en de West-Indische Compagnie, en dus niet op specifieke kennis van de Arubaanse 
geschiedenis.

Een klein aantal leerlingen in beide groepen (13 in groep A en 8 in groep B) ant-
woordde op vraag 3 terecht met ‘goud’. Of dat op specifieke kennis duidt, is onzeker. 
Misschien hebben ze dit afgeleid uit hun algemene kennis over spreekwoordelijke 
goudzoekers in de Nieuwe Wereld. Op de overige punten was de kennis zoals die bleek 
uit gegeven antwoorden vrijwel nihil tot nihil in beide groepen. Iemand die behoorlijk 
op de hoogte is van de Arubaanse geschiedenis, bijvoorbeeld schoolkinderen van Aruba 
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zelf, zou zeker de naam van de Arubaanse leider Betico Croes gekend hebben. Dat bleek 
hier in beide groepen bij geen enkele leerling het geval. Geconcludeerd kan worden dat 
in beide groepen geen specifieke voorkennis over de Arubaanse geschiedenis aanwezig 
was.

Met het oog op hun mogelijke affiniteit met het onderwerp werd aan de leerlingen 
van beide groepen de vraag voorgelegd of ze ooit op Aruba of één van de andere eilan-
den van de Antillen geweest waren. Hierop antwoordden in beide groepen 13 leerlingen 
met ‘ja’ en de overige met ‘nee’. Verder werd gevraagd of ze mensen afkomstig van 
Aruba of één van de andere Antillen kenden, en zo ja of ze die ‘gewoon gemiddeld’ of 
‘heel goed’ kenden. In groep A antwoordden 35 leerlingen dat ze ‘gewoon gemiddeld’ 
mensen van de eilanden kenden, in groep B waren dat 40 leerlingen. ‘Heel goed’ ken-
den de leerlingen van groep A in 18 gevallen iemand van de eilanden en in groep B in 
16 gevallen. Deze verschillen zijn zeer klein en bleken statistisch niet significant.

Met het oog op hun houding ten opzichte van het onderwerp werd aan de leerlingen 
van beide groepen de vraag voorgelegd of de geschiedenis van Aruba voor Nederlanders 
een belangrijk onderwerp is. Daarop konden ze antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’, maar som-
migen schreven erbij dat dat ‘een beetje’ zo was. Bij de scoring werd aan de vraag 0 
punten toegekend voor ‘nee’, 1 punt voor ‘een beetje’ en 2 punten voor ‘ja’. Verder werd 
gevraagd of het de leerlingen leuk leek les te krijgen over de geschiedenis van Aruba. 
Daarop kon geantwoord worden met ‘nee, niet leuk’ (0 punten), ‘ik weet het niet / het 
maakt me niet uit’ (1 punt) of met ‘ja, best leuk’ (2 punten). Door optelling van de sco-
repunten op deze twee vragen kon een variabele ‘houding ten opzichte van het onder-
werp Aruba’ worden bepaald die kon variëren tussen 0 en 4. De gemiddelde scores 
worden weergegeven in tabel 4-5.

Tabel 4.5 Houding ten opzichte van (les over) het onderwerp Aruba

Groep N Gem. Std. deviatie

Houding t.o.v. onderwerp Aruba A 124 2,2419 1,38147

B 116 2,2586 1,42719

Bij beide groepen is de gemiddelde score hoger dan 2, wat een in het algemeen po-
sitieve houding ten opzichte van het onderwerp en het lesexperiment impliceert. De 
verschillen tussen de groepen zijn uiterst klein en bleken dan ook bij toepassing van 
een t-toets statistisch niet significant (t = 0,092; df = 238; p = 0,927)

Conclusie. De verschillen tussen de twee groepen tot aan het moment van afneming 
van de voormeting zijn gering gebleken. Bij de samenstelling van de groepen bleek dat 
in groep A het aandeel vwo-leerlingen iets groter was dan in groep B, maar het verschil 
was statistisch niet significant. Ook in andere opzichten leek groep A in een net iets 
betere uitgangspositie te verkeren dan groep B, zij het dat ook die verschillen statistisch 
niet significant waren. De algemene beheersing van de chronologie leek in groep A iets 
beter te zijn dan in groep B, wat overeenstemt met het gegeven dat in groep A iets meer 
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leerlingen de Nederlandse verovering van Aruba juist in de tijd wisten te plaatsen. De 
verschillen tussen de groepen waren klein, maar voor zover ze van invloed zijn geweest 
op het resultaat van de voor- en nameting, zou te verwachten zijn dat groep A wat beter 
zou presteren dan groep B. 

4.2 De gebruikte toets bij de voor- en nameting

Tijdens de voormeting en de nameting moesten de leerlingen van 25 gebeurtenissen 
uit de Arubaanse geschiedenis aangeven wanneer deze hadden plaatsgevonden (zie ap-
pendix 2, bijlage 4D). Van deze vijfentwintig waren negen tijdens beide lessen expliciet 
door de leraar genoemd, de overige zestien moesten de leerlingen door logisch redene-
ren met behulp van hun historische referentiekader aan het juiste tijdvak of de juiste 
eeuw koppelen. Bij de voormeting maakte dit verschil uiteraard niets uit, omdat de 
leerlingen nog niet beschikten over een referentiekader betreffende de geschiedenis 
van Aruba. Bij de evaluatie van de nameting is echter een verschil gemaakt tussen de 
categorie reproductie (gebeurtenissen die tijdens de lessen waren genoemd) en de cate-
gorie toepassing (gebeurtenissen die niet tijdens de lessen waren genoemd).

Een ander onderscheid dat in verband met dit experiment van belang is, is de aan-
wezigheid van een woord in de omschrijving van een gebeurtenis dat ook voorkomt in 
de naam van een tijdvak bij de beeldend-associatieve aanpak. Dat was bij de omschrij-
ving van acht gebeurtenissen het geval: ‘indianen’ bij gebeurtenis 15 en 17, ‘paarden’ bij 
gebeurtenis 3, 17 en 18, ‘piraten’ bij gebeurtenis 8 en ‘olie’ bij gebeurtenis 6, 16 en 22. 
Bij de voormeting maakte dit onderscheid niets uit, maar bij de nameting konden de 
leerlingen van groep B antwoorden op basis van woordherkenning. Deze bracht hen in 
twee gevallen op een dwaalspoor: bij gebeurtenis 15, waarin een ‘indiaanse’ hoofdman 
wordt genoemd, die ten onrechte een plaatsing in de ‘tijd van de indianen’ zou kunnen 
oproepen, en bij gebeurtenis 17, waarbij zowel indianen als paarden worden genoemd, 
terwijl de gebeurtenis noch in de tijd van de indianen, noch in die van paarden en pira-
ten thuishoort. In de zes andere gevallen kon woordherkenning voor de leerlingen van 
groep B tot een plaatsing van een gebeurtenis in het juiste tijdvak leiden. Door bij de 
verwerking van de gegevens van de nameting onderscheid te maken tussen gebeurte-
nissen waarbij wél en níét gebruik gemaakt wordt van een sleutelwoord in de omschrij-
ving, kon worden nagegaan in hoeverre woordherkenning bij de leerlingen van groep B 
een rol heeft gespeeld. In tabel 4-6 wordt een overzicht gegeven van de toetsitems in de 
verschillende categorieën.

Tabel 4.6 Overzicht van de toetsitems van verschillende categorieën in de tests 

reproductie toepassing

met sleutelwoord 6, 8 3, 15, 16, 17, 18, 22

zonder sleutelwoord 2, 5, 9, 12, 14, 24, 25 1, 4, 7, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 23
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Scoring van de toetsen

Op het toetsformulier was aangegeven dat leerlingen van diverse mogelijkheden ge-
bruik konden maken voor het plaatsen van een gebeurtenis in de tijd: jaartallen, eeu-
wen of aanduidingen als ‘in de tijd van’. Ook konden de leerlingen het vakje ‘ik weet het 
niet’ aankruisen in het geval waarin dat van toepassing was. Dat laatste is gedaan om te 
voorkomen dat leerlingen allerlei ‘wilde gokken’ zouden maken met jaartallen en eeu-
wen ‘om maar iets op te schrijven’, waardoor de zuiverheid van de meting zeer negatief 
zou worden beïnvloed. Een gevolg is echter waarschijnlijk ook geweest dat leerlingen al 
te gemakkelijk gebruik maakten van deze mogelijkheid, ook als het om zaken ging 
waarvan ze redelijkerwijs konden vermoeden wanneer die hadden plaatsgevonden. Zo 
ligt het bijvoorbeeld voor de hand dat de aanleg van een vliegveld en de bouw van een 
winkelcentrum in de twintigste eeuw hebben plaatsgevonden (gebeurtenis 23 en 13). 
Niettemin heeft meer dan de helft van de leerlingen op de voormeting aangegeven dat 
niet te weten of heeft hier een onjuist antwoord ingevuld.

Bij de scoring zijn voor de voormeting en de nameting dezelfde regels gebruikt. Een 
volledig juist antwoord werd gewaardeerd met 2 punten, een volledig onjuist of ‘ik weet 
het niet’-antwoord met 0 punten. Daar tussenin is een categorie ‘enigszins juist’ onder-
scheiden van 1 punt waar antwoorden in de goede richting waren, maar niet volledig 
juist. Deze categorie is vooral gebruikt voor de elf gebeurtenissen uit de twintigste eeuw 
(nrs 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16 en 22). In dit geval werd een nadere specificatie vereist om de 
2 punten te scoren; alleen de vermelding ‘twintigste eeuw’ leverde 1 punt op. Dit is zo 
gedaan omdat de twintigste eeuw in de beeldend-associatieve aanpak twee tijdvakken 
kende (tijd van de olie en tijd van het toerisme) waaruit de juiste moest worden geko-
zen. Daar staat tegenover dat de zeventiende en de achttiende eeuw in de beeldend-as-
sociatieve aanpak als één periode werden beschouwd (de tijd van paarden en piraten), 
zodat voor gebeurtenissen uit die periode (nrs 3, 8, 18 en 19) zowel ‘zeventiende eeuw’ 
als ‘achttiende eeuw’ (of jaartallen uit die periode) met 2 punten werden gescoord. Ook 
een aanduiding als ‘VOC-tijd’ werd in dit geval zo gescoord, omdat deze vrijwel samen-
valt met deze periode. Behalve voor de perioden 1600-1800 en die vóór 1500 zijn tijds-
aanduidingen die verwezen naar een periode van langer dan honderd jaar, maar waarin 
het juiste tijdstip wel voorkwam, gescoord met één punt.

Gebeurtenissen die een ‘moderne indruk’ maken, zoals het bouwen van een winkel-
centrum (13), het aanleggen van een vliegveld (23) of het bouwen van een installatie die 
drinkwater uit zeewater destilleert (24) zijn met nul punten gescoord als ze in het ‘he-
den’, of ‘nu’ of na het jaar 2000 werden geplaatst, omdat ze op deze manier geassoci-
eerd werden met het heden in plaats van met een historisch verleden. Uit zo’n plaatsing 
spreekt geen historisch besef, geen poging om ze in een historische tijd te plaatsen. 
Voor gebeurtenis 4 (de verdwijning van het Amerikaanse meisje Natalee Holloway in 
2005) geldt het omgekeerde: omdat deze gebeurtenis alleen uit de actualiteit bekend 
kon zijn, moesten de leerlingen deze plaatsen in de periode van ‘nu’ of de tijd ná 2000. 
Andere plaatsingen zijn met nul punten gescoord.

Gebeurtenis 1 moest worden geplaatst in de zestiende eeuw of de tijd van het nut-
teloze eiland. Het gaat om de tijd nadat de Spanjaarden de gehele populatie van Aruba 
hebben weggevoerd. Gebeurtenis 9 slaat op de goudkoorts tijdens de negentiende eeuw 
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en moet dus in die eeuw, of in de tijd van het goud, worden geplaatst. Gebeurtenis 11 
moet slaan op de tijd waarin het christendom nog geen invloed had op Aruba, dus elke 
aanduiding vóór de zestiende eeuw (of: ‘de tijd van indianen’) levert twee punten op. 
Aanduidingen tijdens de zestiende eeuw zijn met één punt gescoord, omdat het niet 
uitgesloten is dat nog niet alle indianen op Aruba in die eeuw zich tot het christendom 
hadden bekeerd. Gebeurtenis 12 moest worden geplaatst in de zestiende eeuw of de tijd 
van het nutteloze eiland; het gaat om het deporteren van de indiaanse bevolking door 
de Spanjaarden in die periode. Gebeurtenis 15 moest worden geplaatst in de zestiende 
eeuw of de tijd van het nutteloze eiland omdat het christendom blijkbaar reeds was 
aangekomen (dus na de komst van de Spanjaarden) maar nog niet tot alle indianen 
doorgedrongen (dus voor de verovering door de Nederlanders). Gebeurtenis 20 slaat op 
mijnbouw en dus op goudwinning. De juiste plaatsingen zijn de negentiende eeuw of 
de tijd van het goud. Hetzelfde geldt voor gebeurtenis 21. Gebeurtenis 25 slaat op het 
begin van de koloniale tijd, de tijd ná die van de West-Indische Compagnie, en moest 
dus begin negentiende eeuw worden geplaatst. ‘Rond 1800’, ‘negentiende eeuw’ of ‘tijd 
van het goud’ zijn hier met twee punten gescoord. In appendix 2, bijlage 5 is een over-
zicht van de gebruikte scoringsvoorschriften te vinden. Twintig via een random-genera-
tor willekeurig gekozen combinaties van voormetingen en nametingen werden ge-
scoord door een onafhankelijke tweede beoordelaar. Daarbij bleek een geobserveerde 
overeenkomst bij de scoringen van 98,2% op de voormeting en 93,8% op de nameting, 
Cohen’s kappa resp. 0,98 en 0,96.

Betrouwbaarheid van de toetsen

De interne betrouwbaarheid van de toets (de mate waarin de items hetzelfde meten, in 
dit geval: het vermogen van leerlingen om gebeurtenissen in de juiste tijd te plaatsen) 
is bepaald voor de toepassing tijdens de voormeting en de toepassing tijdens de name-
ting. In het eerste geval was Cronbach’s alfa 0,807, in het tweede geval 0,880. Dat zijn 
hoge waarden. In sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt doorgaans de grens 0,80 
gebruikt als de limiet waarboven een test een hoge interne betrouwbaarheid vertoont; 
door sommige onderzoekers worden ook lagere waarden geaccepteerd.11 Door het weg-
laten van telkens één toetsitem en vervolgens opnieuw Cronbach’s alfa voor de voorme-
ting en de nameting te bepalen is nagegaan of bepaalde items een onevenredige invloed 
hadden op de interne betrouwbaarheid van de toets. Zowel bij de voormeting als de 
nameting was Cronbach’s alfa bij weglating van een item doorgaans lager, met vijf uit-
zonderingen: bij de voormeting maakte het weglaten van item 1, 4, 12, 15 en 19 de waar-
de van alfa hoger, bij de nameting het weglaten van item 1, 4, 17, 19 en 25. Bij zowel de 
voormeting als de nameting hadden items 1, 4 en 19 dus een negatieve invloed op 
Cronbach’s alfa. Een verklaring daarvoor bij item 1 zou kunnen zijn dat een ‘leeg eiland’ 
sterke associaties oproept met de periode vóór de Europese kolonisatie, wat echter on-
juist is. Item 4 is van een andere aard dan de overige, omdat het over kennis van actua-
liteit gaat. Item 19 is een erg lastig item waarbij grondige kennis en het leggen van veel 

11 Cohen, Manion & Morrison (2007), p. 506. Bryman (2008), p. 151.
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verbanden komt kijken: de Nederlanders zijn de baas, die zijn protestants en willen dus 
geen katholieke priesters, maar de indiaanse bevolking van Aruba is (door de 
Spanjaarden) katholiek geworden en moet dus in het geheim bediend worden. Dat kan 
alleen gelden voor de 17e en 18e eeuw, maar er is heel wat redeneerkunst voor nodig om 
dat vast te stellen.

De items 12 en 15 riepen tijdens de voormeting associaties op met resp. de tijd van 
de slavernij en de tijd van de ontdekkingen, wat in beide gevallen onjuist is. Item 17 was 
tijdens de nameting één van de moeilijkste, omdat hij valt in de tussenperiode van het 
einde van het Spaanse gezeg en het moment waarop de Nederlanders het overnamen. 
Item 25 werd vaak in verband gebracht met het moment waarop de Nederlanders voor 
het eerst Aruba veroverden (en dus de balans opmaakten van wat er daar te vinden was), 
maar in werkelijkheid gebeurde dit – zoals tijdens de les vermeld is – aan het begin van 
de negentiende eeuw. De items die Cronbach’s alfa negatief beïnvloedden waren items 
die tijdens de voormeting inspeelden op onjuiste associaties, en tijdens de nameting 
meer vergden dan enkelvoudige associaties met kenmerken van bepaalde tijdvakken of 
perioden. 

Als bij de voormeting alle vijf de items met negatieve invloed worden weggelaten, 
blijkt Cronbach’s alfa voor de overige twintig uit te komen op 0,827. Bij de nameting is 
alfa bij weglating van de vijf items met negatieve invloed voor de overige twintig 0,894. 
Dat zijn weliswaar hogere waarden dan voor de gehele test van 25 items, maar niet zo-
danig hoger dat besloten is de bewuste items in de verdere analyses niet mee te nemen.

De interne betrouwbaarheid van de test bij de vier eerder omschreven subcatego-
rieën van toetsitems (zie tabel 4-6) is bepaald voor de nameting. Voor de voormeting 
heeft dit geen zin, aangezien de categorisering betrekking heeft op de leerstof die tij-
dens de interventie aan de leerlingen is aangeboden. De alfa-waarden voor de diverse 
subcategorieën zijn te vinden in tabel 4-7. De interne betrouwbaarheid van alle vier de 
subcategorieën ligt op een acceptabel niveau. 

Tabel 4.7 Cronbach’s alfa voor subcategorieën van toetsitems tijdens de nameting

Subcategorie Cronbach’s alfa

Mét sleutelwoorden 0,782 / 0,817*

Zonder sleutelwoorden 0,806

Reproductie 0,758

Toepassing 0,813

* De waarde van alfa is bepaald voor alle acht gebeurtenissen met sleutelwoorden en voor de zes die de leerlingen van groep 
B op grond van woordherkenning in de juiste richting leidden. Het tweede getal is de laatste waarde.
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4.3 Resultaten

De voormeting 

Een verschil in scores tussen groep A en groep B tijdens de voormeting zou kunnen 
inhouden dat de ene groep bij voorbaat méér in staat was om gebeurtenissen juist in de 
tijd te plaatsen dan de andere. Daarmee zou dan rekening moeten worden gehouden bij 
de interpretatie van de resultaten van de nameting. Voor elk item was de maximale 
score 2, zoals eerder uiteengezet. De hoge waarde van Cronbach’s alfa rechtvaardigde 
het optellen van de scores op alle vragen van de voormeting bij elkaar, omdat in belang-
rijke mate hetzelfde met deze vragen werd gemeten. Daarom werd de totale score van 
de voormeting bepaald via optelling van de scores op elke afzonderlijke vraag, waardoor 
een maximale score van 50 (25 maal 2) mogelijk werd. Uit het resultaat van de voorme-
ting bleek dat de gemiddelde score van alle 267 leerlingen 8,60 was, de maximale score 
29 en de minimale 0. Tabel 4-8 toont de gemiddelde resultaten uitgesplitst over groep 
A en groep B.

Tabel 4.8 Gemiddelde scores op de voormeting

Groep N Gem. Std. deviatie

Voormeting A 135 10,0000 6,94542

B 132 7,1667 6,05593

Bij vergelijking van de gegevens van de twee groepen blijkt dat het verschil aanzien-
lijk en volgens een toegepaste t-toets statistisch significant is (t = 3,550; df = 265; p < 
0,001). De verwachting dat groep A beter zou scoren dan groep B, wordt door deze ge-
gevens bevestigd. Het verschil is veel groter dan te verwachten zou zijn op grond van de 
eerder geconstateerde kleine verschillen in de beginsituatie. In figuur 4-10 is te zien hoe 
de scores in beide groepen verdeeld zijn: in beide gevallen een ‘scheve’ verdeling naar 
de linkerkant van het histogram, wat wordt aangeduid als ‘positief scheef’. In groep A 
bedraagt deze positieve scheefheid 0,640 en in groep B 0,997, wat inhoudt dat het 
aantal scores in het lagere gebied links op het histogram in groep B relatief groter is dan 
in groep A.
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Figuur 4.10 Scores op de voormeting

Eenenzestig leerlingen scoorden nul, één of twee punten, wat aangeeft dat er inder-
daad nogal vaak voor de verleiding is gezwicht om maar in te vullen ‘ik weet het niet’, 
ook als dat mogelijk niet overeenstemde met wat werkelijk het geval was. Het aantal 
leerlingen dat op de voormeting 0 tot 2 punten scoorde (en dus relatief vaak gezwicht 
was voor de verleiding om overal ‘ik weet het niet’ in te vullen) bedroeg in groep A 25 
(18,5%) en in groep B 36 (27,3%). Dat is een aanzienlijk verschil. Een verklaring voor de  
verschillen tussen beide groepen zou kunnen zijn dat groep A tijdens de voormeting 
beter in staat was gebeurtenissen juist te plaatsen dan groep B. Groep A heeft in dat 
geval een aanmerkelijk beter uitgangsniveau gehad dan groep B, reden waarom de sco-
re op de voormeting als mogelijke beïnvloedende covariabele bij de interpretatie van de 
resultaten van de nameting wordt betrokken. Aangenomen wordt dat de eerder geble-
ken geringe verschillen in beginsituatie tussen groep A en B kunnen worden be-
schouwd als een oorzaak van het verschil op de voormeting, zodat die geringe verschil-
len via het meewegen van de voormeting in de analyses worden meegenomen.

De nameting

Voor de berekening van de resultaten van de nameting werden de totaalscores omgezet 
in percentagescores (het percentage van de maximale score 50 dat behaald was). Dat is 
gedaan om vergelijking met deelscores, ook uitgedrukt in percentages, beter mogelijk 
te maken. De hoge waarde van Cronbach’s alfa rechtvaardigde het optellen van de sco-
res op alle vragen van de nameting bij elkaar, omdat in belangrijke mate hetzelfde met 
deze vragen werd gemeten. Daarom werd de totale score van de nameting bepaald via 
optelling van de scores op elke afzonderlijke vraag en vervolgens het percentage van de 
maximaal mogelijke score te berekenen. Uit het resultaat van de nameting bleek dat de 
gemiddelde percentagescore van alle 267 leerlingen 44,8% was, de maximale percenta-
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gescore 90,0 % en de minimale 0,0%. Tabel 4-9 toont de gemiddelde resultaten uitge-
splitst over groep A en groep B.

Tabel 4.9 Gemiddelde percentagescores op de nameting

Groep N Gem. Std. deviatie

NAMETING A 135 40,0741 18,37326

B 132 49,5758 24,06864

Het verschil tussen beide groepen is omgekeerd ten opzichte van het verschil op de 
voormeting: daar was groep A de groep die hoger scoorde, hier is het groep B. Het ver-
schil is aanzienlijk en volgens een uitgevoerde t-test statistisch significant (t = 3,620; df 
= 245.041; p < 0,001). In figuur 4-11 is te zien hoe de scores in beide groepen verdeeld 
zijn: in het geval van groep A een ongeveer normale verdeling met één uitschieter aan 
de linkerkant, in groep B een scheve verdeling naar rechts. De scheefheid is ten op-
zichte van de voormeting in groep A veranderd van 0,640 naar 0,232, en in groep B van 
0,997 naar – 0,452. Dat impliceert een veel grotere verschuiving in groep B dan in 
groep A. Bij de voormeting was er in beide groepen een overhelling naar het gebied van 
de lagere scores, meer in groep B dan in groep A. Bij de nameting was er in groep A nog 
steeds een geringe overhelling naar het gebied van de lagere scores, minder dan op de 
voormeting. In groep B was de overhelling omgeslagen van het gebied van de lagere 
scores naar dat van hogere scores (van positieve scheefheid naar negatieve scheefheid).

Figuur 4.11 Scores op de nameting

Bij vergelijking van de scores op de afzonderlijke gebeurtenissen (appendix 2, bij-
lage 6) is te zien dat tijdens de voormeting groep A op 24 van de 25 gebeurtenissen 
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hoger scoorde dan groep B. Tijdens de nameting is dat beeld omgekeerd: groep B scoor-
de op 23 van de 25 gebeurtenissen hoger dan groep A. Voor de nameting is met een 
paarsgewijze t-toets vastgesteld op welke items significant hoger werd gescoord op de 
nameting ten opzichte van de voormeting. In groep A bleek dat bij zestien items het 
geval, in groep B bij tweeëntwintig items. In groep B was de t-waarde van het verschil 
in drieëntwintig gevallen groter dan in groep A (appendix 2, bijlage 7).

Voorafgaand aan de vijfentwintig toetsitems waarbij leerlingen gebeurtenissen in 
het juiste tijdvak moesten plaatsen, werd op de nameting aan de leerlingen gevraagd of 
ze in de week tussen de experimentele les en de nameting de uitgereikte schriftelijke 
samenvatting nog hadden gelezen of geleerd (zie appendix 2, bijlage 4E). Het aantal 
leerlingen dat zei te hebben geleerd was in beide groepen heel klein. Bovendien is het 
achteraf de vraag of er een scherp onderscheid tussen de categorieën gelezen en geleerd 
kan worden gemaakt. Daarom werd op basis van deze vragen een nominale variabele 
gecreëerd: gelezen/geleerd ‘ja’ of ‘nee’. Deze blijkt een aanzienlijk effect te hebben op 
de scores van de nameting. In tabel 4-10 zijn de aantallen leerlingen te vinden die in 
beide groepen zeiden te hebben gelezen of geleerd en de gemiddelde scores van de op 
deze wijze te onderscheiden deelgroepen.

Tabel 4.10 [Tabel 4-10] Resultaten van de nameting voor de groepen die zeiden de uitgereikte samenvatting 
van de leerstof wel of niet te hebben gelezen of geleerd 

Groep N Gem. Std. deviatie

Nameting bij NIET gelezen / geleerd A 40 30,90 15,60

B 51 34,78 22,09

Groep N Gem. Std. deviatie

Nameting bij WEL gelezen / geleerd A 95 43,94 18,15

B 80 59,30 20,19

Uit de gegevens blijkt duidelijk de grote invloed van het al dan niet kennisnemen 
van de schriftelijke samenvatting in beide groepen. Dat effect is in groep B het grootst. 
In beide gevallen blijkt het gemiddelde resultaat van groep B hoger te zijn dan dat van 
groep A, maar in het geval van de groep leerlingen die zeiden te hebben gelezen of ge-
leerd was het verschil veel groter dan in het andere geval. Bij toepassing van een t-toets 
bleek het verschil tussen groep A en B bij de leerlingen die zeiden niet te hebben ge-
leerd statistisch niet significant (t = 0,982; df = 88,129; p = 0,329), bij de leerlingen die 
zeiden dat wel te hebben gedaan was het verschil tussen groep A en B statistisch signi-
ficant (t = 5,298; df = 173; p < 0,001). Daarom leek het verstandig bij de verdere verwer-
king van de gegevens onderscheid te maken tussen leerlingen die wel of niet zeiden te 
hebben gelezen of geleerd. Daardoor zijn na de interventie vier condities tot stand 
g ekomen:
- leerlingen die de les volgens de chronologische aanpak hadden gevolgd en wel zei-

den te hebben gelezen of geleerd (conditie 1);
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- leerlingen die de les volgens de beeldend-associatieve aanpak hadden gevolgd en wel 
zeiden te hebben gelezen of geleerd (conditie 2);

- leerlingen die de les volgens de chronologische aanpak hadden gevolgd en niet had-
den gelezen of geleerd (conditie 3);

- leerlingen die de les volgens de beeldend-associatieve aanpak hadden gevolgd en 
niet hadden gelezen of geleerd (conditie 4).

In tabel 4-11 worden de totaalscores en de deelscores op subcategorieën van vragen 
voor alle leerlingen en voor de vier condities bijeengebracht.

Tabel 4.11 Overzicht van percentagescores op de nameting 

Alle leerlingen

Nameting Nameting zonder sleutelwoorden

Groep Tot. Repr. Toep. Tot. Repr. Toep.

A N 135 135 135 135 135 135

Gem. 40,07 37,49 41,53 40,19 36,24 42,96

Std. deviatie 18,37 21,51 19,28 18,28 21,98 19,63

B N 132 132 132 132 132 132

Gem. 49,58* 48,95* 49,93* 47,93* 45,29* 49,77

Std. deviatie 24,07 27,30 23,86 22,72 25,79 23,74

Leerlingen die zeiden te hebben gelezen of geleerd

Nameting Nameting zonder sleutelwoorden

Groep Tot. Repr. Toep. Tot. Repr. Toep.

A N 95 95 95 95 95 95

Gem. 43,94 41,99 45,03 43,44 40,83 45,26

Std. deviatie 18,15 22,03 18,76 18,43 22,68 19,40

B N 80 80 80 80 80 80

Gem. 59,30* 59,10* 59,41* 56,54* 54,46* 58,00*

Std. deviatie 20,19 23,94 20,22 18,89 23,47 20,29

Leerlingen die zeiden niet te hebben gelezen of geleerd

Nameting Nameting zonder sleutelwoorden

Groep Tot. Repr. Toep. Tot. Repr. Toep

A N 40 40 40 40 40 40
Ge. 30,90 26,81 33,20 32,50 25,36 37,50
Std. deviatie 15,60 15,96 18,12 15,59 15,76 19,32

B N 52 52 52 52 52 52
Gem. 34,62 33,33 35,34 34,67 31,18 37,12

Std. deviatie 21,90 24,85 21,70 21,85 22,81 23,25

* Significant verschil van groep B t.o.v. groep A (p < 0,005), zie appendix 2 bijlage 8.
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In het overzicht is met vetgedrukte getallen en het teken * aangegeven waar volgens 
een toegepaste t-toets sprake is van een significant verschil tussen de resultaten van 
groep B ten opzichte van groep A. Bij deze significante verschillen scoort groep B tel-
kens hoger dan groep A. Geen significant verschil kan worden aangetoond voor subca-
tegorie ‘toepassing zonder sleutelwoorden’ bij de meting over alle leerlingen; wel voor 
de leerlingen die zeiden te hebben gelezen of geleerd. In het geval van de leerlingen die 
zeiden niet te hebben gelezen of geleerd is het verschil tussen groep A en groep B ner-
gens statistisch significant.

Het effect van de vier condities op de nameting kan alleen zuiver worden bepaald als 
het gecorrigeerd wordt voor de invloed van de voormeting. Uit de voormeting bleken 
immers significante verschillen tussen de groepen. In hoeverre kan het verschillende 
resultaat van de nameting worden toegeschreven aan de verschillende condities (dus 
aan de interventies) en in hoeverre aan de verschillen tussen de groepen die er reeds 
voor de interventie waren (het resultaat van de voormeting)? Via een variantie-analyse 
met de toegepaste lesmethode en de factor gelezen/geleerd als onafhankelijke variabelen 
(deze bepaalden immers de conditie), voormeting als covariabele, en nameting als afhan-
kelijke variabele kon worden vastgesteld wat het effect van de interventies is geweest 
gecorrigeerd voor het verschil op de voormeting. Deze ANCOVA toonde significante 
effecten van zowel de toegepaste lesmethode (F(1, 261) = 28,969, p < 0,001, ηp

2 = 0.100), 
als de factor gelezen/geleerd (F(1,261) = 54,708, p < 0,001, ηp

2 = 0.173), als voormeting 
(F(1, 261) = 56,308, p < 0.001, ηp

2 = 0.177) op de nameting. Ook was er sprake van een 
significant interactie-effect tussen de toegepaste lesmethode en de factor gelezen/ge-
leerd (F(1,261) = 10,832, p = 0,001, ηp

2 = 0.040), dat wil zeggen dat het al dan niet heb-
ben gelezen of geleerd significant invloed had op het effect van de toegepaste lesme-
thode. Dat effect was in groep B groter dan in groep A: het voor de invloed voormeting 
gecorrigeerde resultaat van de nameting kwam in groep A uit op 31,73% (SD 2,77) voor 
de groep die zei niet te hebben gelezen of geleerd en op 41,13% (SD 1,83) voor de groep 
die zei dat wél te hebben gedaan. In groep B waren deze getallen resp. 36,61% (SD 2,46) 
en 61,06% (SD 1,97). De twee verschillende lesmethoden alsook de verschillen in het al 
dan niet hebben gelezen of geleerd (de interventies) hebben dus aantoonbaar invloed 
gehad op de nameting, ook als rekening gehouden wordt met de verschillen op de voor-
meting. Deze verschillen werden niet veroorzaakt door mogelijke afwijkingen in de 
groepsgemiddelden veroorzaakt door verschillen binnen groepen, maar door verschil-
len tussen groepen. 

Ook op een andere manier kon het effect van de voormeting en dat van de interven-
ties op de nameting worden vastgesteld, namelijk door de Pearson-correlaties te bepa-
len tussen voormeting en nameting. Zijn deze aanzienlijk en significant, dan is er 
sprake van een relatief sterke relatie tussen voormeting en nameting. Zijn ze kleiner en 
niet significant, dan kan worden verondersteld dat de score op de nameting moet wor-
den toegeschreven aan iets anders dan de voormeting, en dat kan eigenlijk alleen de 
interventie zijn. In tabel 4-12 zijn de Pearson-correlaties verzameld voor alle leerlingen 



169Empirisch onderzoek naar oriëntatie in de historische tijd bij leerlingen

en afzonderlijk voor de vier de condities, totalen en uitgesplitst over zes verschillende 
categorieën van toetsitems.

Tabel 4.12 Correlaties tussen voormeting en nameting

Correlaties tussen voormeting en nameting
Alle leerlingen

Nameting Nameting items zonder sleutelwoorden

Groep Tot. Repr. Toep. Tot. Repr. Toep.

A Pearson-correlatie 0,543* 0,385* 0,566* 0,501* 0,330* 0,535*

p  < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

N 135 135 135 135 135 135

B Pearson-correlatie 0,298 0,255 0,305* 0,311* 0,242 0,321*

p 0,001 0,003 < 0,001 < 0,001 0,005 < 0,001

N 132 132 132 132 132 132

Correlaties tussen voormeting en nameting
Leerlingen die zeiden te hebben gelezen of geleerd

Nameting Nameting items zonder sleutelwoorden

Groep Tot. Repr. Toep. Tot. Repr. Toep.

A Pearson-correlatie 0,545* 0,392* 0,565* 0,516* 0,361* 0,539*

p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

N 95 95 95 95 95 95

B Pearson-correlatie 0,164 0,138 0,164 0,146 0,124 0,131

p 0,146 0,222 0,146 0,197 0,275 0,248

N 80 80 80 80 80 80

Correlaties tussen voormeting en nameting
Leerlingen die zeiden niet te hebben gelezen of geleerd

Nameting Nameting items zonder sleutelwoorden

Groep Tot. Repr. Toep. Tot. Repr. Toep.

A Pearson-correlatie 0,435 0,199 0,487* 0,350 0,029 0,463*

p 0,005 0,218 0,001 0,027 0,860 0,003

N 40 40 40 40 40 40

B Pearson-correlatie 0,598* 0,506* 0,618* 0,630* 0,500* 0,664*

p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

N 52 52 52 52 52 52

De correlaties zijn in het geval van alle leerlingen en in het geval van leerlingen die 
zeiden te hebben gelezen of geleerd voor groep A in alle subcategorieën van toetsitems 
groter dan die voor groep B, en voor groep A zijn ze overal significant (p < 0,001, in de 
tabel aangegeven met * en vetgedrukte getallen), in groep B alleen in de beide subcate-
gorieën ‘toepassing’ en de subcategorie ‘totaal, items zonder sleutelwoorden, reproduc-
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tie’ bij alle leerlingen samen. Ook hier was de correlatie echter aanzienlijk minder sterk 
dan die in groep A. Dat wil zeggen dat in het geval van alle leerlingen samen en het 
geval van de leerlingen die zeiden te hebben gelezen of geleerd de voormeting in gro-
tere mate samenhing met de nameting in groep A dan in groep B, m.a.w.: verondersteld 
kan worden dat bij de leerlingen van groep B het resultaat van de nameting in grotere 
mate toe te schrijven is aan iets anders dan de voormeting, dus aan de interventie, het 
duidelijkst bij de groep leerlingen die zeiden de schriftelijke samenvatting te hebben 
gelezen of geleerd. In het geval van de leerlingen die zeiden niet te hebben gelezen of 
geleerd ligt dat precies andersom: daar is de correlatie tussen voormeting en nameting 
sterker in B dan in groep A, en dus waarschijnlijk het effect van de interventie verhou-
dingsgewijs minder. Wat reeds eerder bleek bij de ANCOVA, blijkt ook hier: het effect 
van de beeldend-associatieve aanpak is het duidelijkst vast te stellen onder de leerlingen 
die de schriftelijke samenvatting zeiden te hebben gelezen of geleerd.

Waardering van beide aanpakken door leerlingen 

Eén van de vragen die voorafgaand aan de nameting moesten worden beantwoord was 
de vraag of leerlingen tijdens de experimentele les hadden opgelet of niet (antwoord ja 
(=1) of nee (= 0)). De gemiddelde score van groep A op deze vraag was 0,85 en die van 
groep B 0,92, een klein en statistisch niet significant verschil (t = 1,639; df = 252,523; p 
= 0,102). Aan de mate waarin leerlingen tijdens de les hadden opgelet kan een eventu-
eel verschil in waardering en/of verschil in prestatie dus niet worden togeschreven. 

Aan het einde van de nameting konden de leerlingen hun mening geven over de les 
die ze gevolgd hadden (zie appendix 2, bijlage 4F). Gevraagd werd of ze de les leuk en 
duidelijk vonden. Ook hun mening over de leraar werd gevraagd: vonden ze de leraar 
aardig of niet, en welk rapportcijfer zouden ze hem geven? Bij de vragen over leuk, duide-
lijk en aardig kon gescoord worden op een vijfpuntsschaal, variërend tussen 0 (helemaal 
niet leuk, helemaal niet duidelijk en helemaal niet aardig) en 4 (erg leuk, erg duidelijk en 
erg aardig). Het gemiddelde resultaat van deze meting is te zien in tabel 4-13.

Tabel 4.13 Waardering van leerlingen van de les over Aruba en de leraar.

Groep N Gem. Std. deviatie

Vond les leuk A 134 2,18 0,93

B 130 2,37 0,92

Vond les duidelijk A 134 2,51 0,96

B 130 3,00 0,77

Vond leraar aardig A 134 2,75 0,69

B 130 3,03 0,61

Het verschil tussen groep A en B bij de vraag ‘vond les leuk’ is statistisch niet signi-
ficant (t = 1,678; df = 262; p = 0,95). In beide groepen vonden de leerlingen de les meer 
dan gemiddeld leuk. De leerlingen van groep B vonden de les wel significant duidelijker 
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dan de leerlingen van groep A (t = 4,623; df = 253,229; p < 0,001). Blijkbaar vertaalde 
dat zich ook in de waardering voor de leraar. Het verschil is hier overigens weer kleiner, 
maar nog wel statistisch significant (t = 3,461; df = 262; p = 0,001). Beide groepen von-
den de leraar overigens in behoorlijke mate aardig. Het gemiddelde rapportcijfer dat 
leerlingen de leraar gaven kwam in groep A uit op 7,0, en groep B op 7,6.

4.4 Bespreking van de resultaten

Uit de bespreking van de verschillen tussen groep A en B in 4.1 bleek enige voor-
sprong van groep A ten opzichte van groep B (meer vwo-leerlingen, iets betere beheer-
sing van chronologie) op grond waarvan werd verwacht dat groep A tijdens voor- en 
nameting iets beter zou presteren dan groep B. Wat betreft de voormeting is deze ver-
wachting bevestigd, zij het dat het verschil veel groter was dan het geringe gemeten 
verschil in beginsituatie deed vermoeden: groep A scoorde een aanzienlijk hoger resul-
taat dan groep B, met een statistisch significant verschil. Het lijkt dus duidelijk dat 
voorafgaand aan de interventie groep A een hoger niveau had dan groep B. Na de inter-
ventie bleek het beeld omgekeerd: groep B scoorde nu aanmerkelijk hoger dan groep A 
met een statistisch significant verschil. De verwachting werd hier dus niet bevestigd, 
wat impliceert dat groep B tijdens de interventie een zodanig beter referentiekader 
heeft opgebouwd dan groep A, dat een beter resultaat kon worden gerealiseerd. Aan iets 
anders dan de interventie is dit resultaat moeilijk toe te schrijven, gezien de factoren 
waarvoor is gecontroleerd. Het resultaat van de variantie-analyse maakte duidelijk dat 
de invloed van de resultaten op de voormeting (hoger uitgangsniveau) aanmerkelijk is 
geweest, maar dat verschillen tussen de groepen niet alleen aan de voormeting konden 
worden toegeschreven. Verschillen moeten volgens deze analyse minstens voor een 
deel zijn veroorzaakt door de interventie.

De verdeling van de resultaten zoals die blijkt uit de histogrammen van figuur 4-10 
en 4-11 wijst in dezelfde richting. Op de voormeting is in beide groepen – zoals te ver-
wachten is – sprake van een positief scheve verdeling, d.w.z.: er zijn relatief veel resul-
taten in het gebied van de lagere scores; de leerlingen wisten immers nog weinig of 
niets van het onderwerp. In groep B is deze scheefheid groter dan in groep A, wat 
overeenstemt met het gemiddeld lagere resultaat van groep B op de voormeting. Tijdens 
de nameting is er in groep A nog steeds een licht positief-scheve verdeling, waarschijn-
lijk veroorzaakt door de ene – moeilijk verklaarbare – uitschieter in het gebied rond de 
10%. Voor het overige is de verdeling van de resultaten in groep A op de nameting rede-
lijk ‘normaal’. In groep B is duidelijk iets anders aan de hand. De positief-scheve verde-
ling is omgeslagen in een negatief-scheve, wat een duidelijke omslag suggereert. De 
scheve verdeling in de richting van het gebied tussen 60% en 80% laat zien dat een 
behoorlijk deel van de leerlingen in groep B een relatief hoog resultaat heeft geboekt. 
Daar staat echter tegenover dat aan de andere zijde van het histogram ook enkele uit-
schieters te constateren zijn. Opmerkelijk is dat in het middengebied – waar bij een 
normale verdeling de hoogste aantallen resultaten te verwachten zijn – bij groep B een 
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inzinking is te constateren. Blijkbaar heeft de beeldend-associatieve aanpak vaak óf heel 
goed gewerkt, óf niet goed, maar niet vaak gemiddeld.

Binnen de interventie was sprake van twee ‘media’: de les die volgens de beeldend-
associatieve dan wel de chronologische aanpak werd gegeven, en de schriftelijke sa-
menvatting die conform deze twee aanpakken was vormgegeven. Uit de analyses is 
gebleken dat het al dan niet bestuderen van deze samenvatting een relatief grote in-
vloed heeft gehad op het resultaat van de nameting. Behalve het verschil tussen genum-
merde eeuwen en tijdvakken met beeldende namen vertonen de schriftelijke samenvat-
tingen ook het verschil tussen enerzijds systematisch opgesomde chronologische 
informatie, anderzijds meer beeldmateriaal en losse blokjes informatie met minder 
systematische samenhang (zie appendix 2, bijlage 3). Een vraag is hoe groot de invloed 
van dit beeldmateriaal – dat overigens wel past bij een oriëntatie in de tijd volgens een 
beeldende methode – geweest is. Verondersteld zou kunnen worden dat het op het eer-
ste gezicht aantrekkelijkere uiterlijk van het beeldend-associatieve materiaal positief 
heeft gewerkt op de motivatie daar kennis van te nemen. Dat blijkt niet uit de aantallen 
leerlingen in groep A en B die zeiden de samenvatting te hebben gelezen of geleerd: in 
groep A waren dat 95 leerlingen (70,4%) en in groep B 80 leerlingen (61,1%). Dit wijst 
eerder op grotere ijver en motivatie in groep A – overeenstemmend met hun betere 
beginsituatie. Desondanks heeft groep A op de nameting een minder goed resultaat 
behaald. Hoe groot de invloed van het beeldmateriaal is geweest, is hier niet vast te 
s tellen. 

Het verschil tussen de beide groepen in de gevallen waarin wél was gelezen of ge-
leerd, was veel groter dan het verschil tussen beide groepen in de gevallen waarin niet 
was gelezen of geleerd, en ook groter dan het verschil in het algemeen tussen beide 
groepen. Het verschil tussen de groepen leerlingen die zeiden niet te hebben gelezen of 
geleerd, was statistisch niet significant. Dat zou kunnen inhouden dat de les op zichzelf 
geen sterk genoeg middel is geweest om een verschil tussen beide aanpakken te gene-
reren. Het groepje leerlingen dat niet had gelezen of geleerd was echter ook klein, en 
naarmate een groepje kleiner is, wordt het moeilijker een significant verschil aan te 
tonen – anders gezegd: worden er hogere ‘eisen’ aan het verschil gesteld om nog signi-
ficant te kunnen zijn.12 Ook kan worden verondersteld dat de leerlingen die zeiden niet 
te hebben gelezen of geleerd minder ijverige, geïnteresseerde leerlingen zijn geweest, 
op wie wellicht ook de les een minder grote invloed heeft gehad. In elk geval is bij de 
minderheid van leerlingen die de schriftelijke samenvattingen niet zei te hebben gele-
zen of geleerd, geen verschil tussen de aanpakken aangetoond. De leeropbrengst van de 
lessen, zo zou men kunnen concluderen, is dus nogal gering geweest. Dat is begrijpe-
lijk omdat het slechts om één les ging die bovendien in beide gevallen de vorm had van 
een lang hoorcollege – niet direct een optimale omstandigheid om veel kennis op te 
doen. Het is daarom gerechtvaardigd te veronderstellen dat een beeldend-associatieve 
aanpak in een reguliere onderwijssituatie, waarin meer ruimte is voor een gevarieerd 
onderwijsaanbod, leerlingen hun huiswerk leren en zich grondig voorbereiden op toet-
sen, tot meer leerwinst leidt dan een op chronologie gebaseerde aanpak.

12 Cohen, Manion & Morrison (2007), p. 516-517.



173Empirisch onderzoek naar oriëntatie in de historische tijd bij leerlingen

 Hoe groot is het effect is geweest van het voorkomen van bepaalde overeenkomen-
de woorden in de namen van tijdvakken en de omschrijvingen van gebeurtenissen? Het 
lijkt logisch dat leerlingen van groep B een gebeurtenis waarbij (bijvoorbeeld) ‘olie’ in 
de beschrijving voorkomt relatief gemakkelijk associeerden met ‘de tijd van de olie’. 
Groep A beschikte niet over deze gemakkelijke associaties. In hoeverre was het grotere 
leereffect in groep B aan dit soort mechanismen toe te schrijven? Indien in grote mate, 
dan is relatief minder sprake geweest van echte historische oriëntatie en meer van iden-
tificatie op grond van woordherkenning. Zoals al eerder is opgemerkt, is woordherken-
ning niet in alle gevallen voor de leerlingen van groep B positief geweest. Bij twee ge-
beurtenissen brachten woorden in de omschrijving hen op een dwaalspoor: bij 
gebeurtenis 15, waarin een ‘indiaanse’ hoofdman wordt genoemd, die ten onrechte een 
plaatsing in de ‘tijd van de indianen’ zou kunnen oproepen, en bij gebeurtenis 17, waar-
bij zowel indianen als paarden voorkomen, terwijl de gebeurtenis noch in de tijd van de 
indianen, noch in die van paarden en piraten thuishoort. Gebeurtenis 17 is dan ook één 
van de gebeurtenissen waarop groep A een hoger resultaat scoort dan groep B (zie ap-
pendix 2, bijlage 6 en 7). In zes andere gevallen werkte deze koppeling echter wél in het 
voordeel van de leerlingen van groep B. Nu is het wegcijferen hiervan wellicht niet he-
lemaal terecht, omdat de beeldend-associatieve wijze van zich oriënteren in de tijd 
mede op dit soort associaties gebaseerd is en dus met reden een voordeel voor groep B 
heeft opgeleverd. Geconstateerd is echter dat ook bij weglating van de acht gebeurtenis-
sen met sleutelwoorden in de omschrijving groep B nog steeds aanmerkelijk hoger 
scoorde dan groep A met een statistisch significant verschil. Het verschil was echter wat 
minder groot dan bij de nameting over alle 25 gebeurtenissen: groep A haalde een re-
sultaat dat vrijwel exact overeenkwam met de meting over alle 25 gebeurtenissen, ter-
wijl groep B een resultaat scoorde dat iets onder het totaalresultaat over 25 gebeurtenis-
sen lag. Bij paarsgewijze t-toetsen op het verschil tussen voor- en nameting blijkt in de 
acht gevallen waarin groep B wél een significante vooruitgang boekt en groep A níét er 
slechts één te zijn waarbij deze vooruitgang deels aan de herkenning van een sleutel-
woord kan worden toegeschreven (item 8), terwijl er vier gevallen zijn van items uit de 
categorie toepassing zonder sleutelwoorden (items 4, 7, 10 en 11). Het grotere leereffect 
van de leerlingen in groep B is dus in geringe mate gebaseerd geweest op het herken-
nen van woorden uit de namen van tijdvakken. Echt ‘associatieve’ factoren zullen waar-
schijnlijk een grotere rol hebben gespeeld.

Als leerlingen zich gebeurtenissen herinnerden die in de lessen waren genoemd en 
deze juist konden plaatsen, kwam dat neer op reproductie van kennis. Bij gebeurtenis-
sen die niet in de lessen voorkwamen, ging het bij juiste plaatsing om toepassing van 
kennis, een hogere categorie van onderwijsdoelstellingen dan reproductie. Geconstateerd 
is dat leerlingen van groep B in alle gevallen een hoger resultaat scoorden op de name-
ting dan leerlingen van groep A, zij het dat het verschil in het geval van het niveau 
‘toepassing’ alleen significant is als dat gemeten wordt over de leerlingen die zeiden te 
hebben gelezen en geleerd (zie tabel 4-11). Dat betekent dat de beeldend-associatieve 
aanpak leerlingen niet alleen beter helpt bij het zich herinneren van gebeurtenissen die 
in de les zijn behandeld, maar ook bij het plaatsen van ‘nieuwe’ gebeurtenissen. De 
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vraag is in hoeverre dat laatste in het geval van dit experiment bepaald werd door het 
voorkomen van een overeenkomstig woord in de naam van een tijdvak en de beschrij-
ving van een gebeurtenis. Uit de gegevens van tabel 4-11 voor de totale groep en de groep 
die zei te hebben gelezen en geleerd (de groep die zei dat niet te hebben gedaan laten 
we hier buiten beschouwing, omdat het effect van de interventie daar sowieso gering is 
geweest) blijkt dat dat in geringe mate het geval is. Groep A scoort in de situatie van 
weglating van toetsitems met sleutelwoorden op een ongeveer vergelijkbaar niveau als 
bij alle 25 toetsitems, wat ook te verwachten is, omdat de sleutelwoorden voor groep A 
uiteraard geen sleutelwoorden waren. In het geval van groep B zien we bij weglating 
van de toetsitems met sleutelwoorden een licht lagere score dan bij alle 25 gebeurtenis-
sen, vooral in de categorie reproductie. Het verschil tussen de beide groepen wordt dus 
minder groot, wat erop wijst dat woordherkenning bij groep B enige rol heeft gespeeld, 
maar zeker niet in een zodanige mate dat het gehele verschil erdoor kan worden ver-
klaard. Zowel bij reproductie van kennis als bij toepassing hebben waarschijnlijk echt 
associatieve factoren bij groep B een rol gespeeld. Bij een uitbreiding van dit onderzoek 
met (bijvoorbeeld) hardop denkende leerlingen of interviews zou duidelijk kunnen 
worden of en zo ja op welke wijze zulke associaties plaats vinden.

Merkwaardig is dat de scores wat betreft reproductie vergeleken met die betreffende 
toepassing in alle gevallen lager uitvallen, zowel in groep A als in groep B, terwijl repro-
ductie van stof geacht wordt een lager niveau te vertegenwoordigen. Waaraan dat ligt is 
moeilijk vast te stellen. Misschien is de confrontatie met de leerstof in één les en op 
grond van niet zeer grondige kennisname van de schriftelijke samenvatting daarvan te 
oppervlakkig geweest om een goed reproductief resultaat te genereren.

Op grond van zowel het resultaat van de ANCOVA als van de vergelijking van de 
Pearson-correlaties wordt het meer dan aannemelijk dat de geconstateerde verschillen 
tussen groep A en groep B werkelijk aan de interventie, en niet aan iets anders zijn toe 
te schrijven. De ANCOVA toont een significant effect van zowel de toegepaste lesme-
thode als het al dan niet lezen of leren na correctie daarvan voor de invloed van de 
voormeting. Er zijn, met andere woorden, door de interventie significante verschillen 
tussen groepen ontstaan die niet slechts verklaarbaar zijn uit vreemde verdelingen van 
verschillen binnen groepen en ook niet op grond van een betere beginsituatie.

Dit wordt nog eens bevestigd door de Pearson-correlaties tussen voormeting en 
nameting. Uit tabel 4-12 bleek dat de correlaties tussen voormeting en nameting, be-
paald voor alle leerlingen en voor alleen de leerlingen die zeiden te hebben gelezen 
en geleerd, in groep A voor alle subcategorieën van toetsitems sterker is dan in groep 
B. Hierdoor kan worden verondersteld dat het resultaat in groep B in die gevallen in 
sterkere mate door iets anders dan de voormeting is bepaald, dus door de (in het geval 
van groep B beeldend-associatieve) interventie. Dat geldt zowel voor reproductie als 
voor toepassing, en zowel voor de situatie waarin wél als de situatie waarin níét van 
woordherkenning gebruik kon worden gemaakt. Bij het groepje leerlingen dat zei niet 
te hebben gelezen of geleerd, was in groep B de relatie tussen voormeting en nameting 
sterker dan in groep A. Dat beklemtoont nog eens dat het effect van de beeldend-asso-
ciatieve interventie niet aan te tonen is voor de groep leerlingen die zei niet te hebben 
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gelezen of geleerd. Al eerder werd geconstateerd dat dat bij het volgen van één les in de 
vorm van een lange, door powerpoint ondersteunde voordracht, ook niet zo vreemd is, 
zeker niet als verondersteld wordt dat de leerlingen die niet de moeite hebben genomen 
de samenvatting nog eens in te zien, waarschijnlijk ook tot de minder goede, minder 
gemotiveerde leerlingen hebben behoord. Dat laatste kan overigens niet worden vast-
gesteld op grond van gegevens die tijdens dit experiment zijn gemeten. De groep die 
zei niet te hebben gelezen of geleerd was ook een aanmerkelijk kleinere groep, waarin 
moeilijker significante verschillen of effecten kunnen worden aangetoond.

Wat betreft de waardering van de leerlingen voor beide aanpakken is gebleken dat 
leerlingen van beide groepen de les in behoorlijke mate leuk en de leraar in behoorlijke 
mate aardig vonden. De leerlingen van beide groepen zeiden ook in ongeveer dezelfde 
mate dat ze tijdens de les goed hadden opgelet. De leerlingen van groep B vonden de les 
echter in veel grotere mate duidelijk. Dat stemt overeen met het feit dat ze een veel 
groter leereffect hebben bereikt. De standaarddeviatie van de antwoorden op de vraag 
over duidelijkheid is bij groep B veel lager dan bij groep A, wat erop duidt dat er grote 
overeenstemming was in de meningen van de leerlingen over de duidelijkheid van de 
beeldend-associatieve aanpak. Aan een verschil in het optreden van de leraren kan dit 
niet worden toegeschreven, aangezien telkens in parallelle groepen sprake was van de-
zelfde gastdocent die de les aan de klassen heeft gegeven.

4.5 Conclusies

Om te kunnen vaststellen of oriëntatie in de historische tijd meer ondersteund wordt 
door chronologische hulpmiddelen of meer door beeldend-associatieve hulpmiddelen, 
is een parallel onderwijsaanbod gegeven aan twee vergelijkbare groepen leerlingen. De 
vergelijkbaarheid van de twee groepen was essentieel om conclusies te kunnen trekken. 
Aangetoond werd dat de twee groepen in hoge mate vergelijkbaar waren, maar dat de 
groep die geconfronteerd werd met de chronologische aanpak hogere prestaties ver-
toonde op de voormeting, wat overeenstemde met een aantal andere kenmerken van 
die groep (meer vwo-leerlingen en een iets betere score op chronologische vaardighe-
den). Niettemin bereikte deze groep op de nameting geen beter resultaat dan de andere 
groep. Tijdens de nameting is aangetoond dat de groep die met de beeldend-associatie-
ve aanpak is geconfronteerd op vrijwel alle punten een hoger leereffect bereikte dan de 
groep die met de chronologische aanpak werd geconfronteerd. De beeldend-associatie-
ve hulpmiddelen lijken dus beter te werken bij een oriëntatie in de historische tijd dan 
de chronologische. Dat is niet alleen het geval waar sprake is van woordherkenning in 
de naam van een tijdvak en de beschrijving van een gebeurtenis, maar ook bij toepas-
sing van het aangeleerde kader op onbekende gebeurtenissen. De beeldend-associatie-
ve tijdvakken kunnen dienen als geheugenlocaties waarmee zaken in verband kunnen 
worden gebracht zonder dat sprake is van woordherkenning of identificatie op grond 
van jaartallen. Dit geldt zowel op het reproductieve niveau als op het niveau van toepas-
sing: het niveau van correct in de tijd plaatsen van gebeurtenissen die niet in de leerstof 
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zijn behandeld. De beeldend-associatieve aanpak werd door leerlingen duidelijker ge-
vonden dan de chronologische en meer door hen gewaardeerd. De hier beschreven ef-
fecten zullen waarschijnlijk sterker zijn als sprake is van regulier onderwijs waarin 
leerlingen hun huiswerktaken serieus bestuderen om zich voor te bereiden op een 
toets.

Geconstateerd kan worden dat de hypothese die aan het begin van dit hoofdstuk is 
gesteld, is bevestigd op beide punten, zowel wat betreft het zich herinneren van infor-
matie als wat betreft het gebruik van de informatie als referentiekader. Merkwaardig 
was echter wel dat op de categorie reproductie relatief minder werd gescoord dan op de 
categorie toepassing, wat zou kunnen betekenen dat het zich herinneren van informa-
tie door de beeldend-associatieve aanpak minder wordt bevorderd dan het gebruik van 
informatie als referentiekader.

Op grond van de theorie van de ‘tijdseilanden’ van Friedman en op grond van het 
onderzoek dat door Levstik en Barton is verricht onder basisschoolleerlingen kon wor-
den verwacht dat de beeldend-associatieve methode beter zou werken dan de chronolo-
gische. Het werk van Friedman gaat echter over het autobiografisch geheugen. Het was 
tot dusverre niet zeker of soortgelijke mechanismen ook bij het leren van geschiedenis, 
waarbij sprake is van andere tijdsdimensies en waarbij geen sprake is van herinnerin-
gen aan zaken die men persoonlijk heeft meegemaakt, ook zouden opgaan. Het in dit 
hoofdstuk beschreven experiment lijkt daarin verandering te hebben gebracht. Het on-
derzoek van Barton en Levstik maakte uitsluitend gebruik van beelden. Van gebeurte-
nissen was bij hen geen sprake. De leerlingen die de afbeeldingen van Barton en Levstik 
in de tijd lokaliseerden, maakten gebruik van een aantal strategieën die bij het hier be-
schreven experiment nauwelijks een rol hebben kunnen spelen.13 Alleen de strategie 
van ‘vooruitgang’ (‘wat meer op ons lijkt moet in een recentere tijd worden geplaatst’) is 
door een aantal leerlingen waarschijnlijk gebruikt waar zij modern lijkende zaken als 
het openen van een winkelcentrum en het aanleggen van een vliegveld in het ‘nu’ of de 
jaren na 2000 plaatsten, wat in dit geval geen succes opleverde. Aannemelijk is ge-
maakt dat leerlingen van het voortgezet onderwijs van de leeftijdsgroep 13 tot 16 jaar op 
beeldend-associatieve wijze geheugenlocaties creëren waaraan zij historische gebeurte-
nissen met meer succes kunnen koppelen dan in het geval van het gebruik van jaartal-
len en eeuwen. Dit stemt overeen met de constatering dat oriëntatie in de tijd met 
chronologische middelen relatief ver af staat van de wijze waarop mensen zich door-
gaans met tijd omgaan.

Het ontwerp van de tijdvakken voor de geschiedenis van Aruba dat bij het hier be-
schreven experiment is gebruikt, doet denken aan dat van de tien tijdvakken die in 2001 
werden voorgesteld in het rapport van de Commissie Historische en Maatschappelijke 
Vorming.14 Dat is geen toeval. Toen de Commissie HMV het op tien tijdvakken geba-
seerde curriculum voorstelde, werd verondersteld dat leerlingen zich hierdoor gemak-
kelijker in de tijd zouden kunnen oriënteren en dat het geleerde referentiekader bruik-
baarder zou zijn en beter zou beklijven dan de tot dan toe gebruikelijke kaders van het 

13 Barton (2002), p. 171-174. Zie ook hoofdstuk 3.

14 CHMV (2001), p. 32, 44 en 98.
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geschiedenisonderwijs.15 Een wetenschappelijk fundament voor deze veronderstelling 
ontbrak. Dit gemis werd onderkend. Zowel de Commissie HMV als de aan haar vooraf-
gaande Commissie Geschiedenisonderwijs wezen op het gebrek aan geschiedenisdi-
dactisch onderzoek en bepleitten een versterking van de wetenschappelijke basis van de 
geschiedenisdidactiek.16

Het voorstel voor een geschiedeniscurriculum gebaseerd op tien tijdvakken werd in 
de loop van de jaren 2005, 2006 en 2007 ingevoerd in de Nederlandse programma’s 
van kerndoelen voor basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs en in het eind-
examenprogramma geschiedenis voor havo en vwo. De tien tijdvakken hebben sinds-
dien een algemene geldigheid en bekendheid gekregen. Het is daarom niet langer mo-
gelijk het effect van het gebruik van dat curriculum te meten zonder te maken te krijgen 
met de storende omstandigheid dat er op de ene school anders aandacht aan wordt be-
steed dan op de andere. In ieder geval zal de onderzoeker te maken krijgen met leerlin-
gen met voorkennis, nooit met leerlingen die met een schone lei beginnen. Daarom 
werd in het hier beschreven experiment gekozen voor leerstof uit een totaal onbekende 
context en voor daarop geënte beeldend-associatieve tijdvakken. Een van de bedoelin-
gen van dit experiment was ondertussen wel te testen of de veronderstellingen waarop 
de Commissie HMV in 2001 haar curriculum baseerde, juist waren. Het resultaat van 
dit onderzoek suggereert dat dat het geval was.

15 CHMV (2001), p. 20-21.

16 Commissie Geschiedenisonderwijs (1998), p. 34. CHMV (2001), p. 156.
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(…) if history is a universal human interest (…) there are already as many historians as 
there are human beings, and the question is not ‘shall I be an historian or not?’ but ‘how 

good an historian shall I be?”1 (R.G. Collingwood)

‘The best we can usually do is to forget about time, but life soon finds a way to remind us 
(…)’2 (S. Grondin)

Voor een mens is het onmogelijk zich niet met het verleden bezig te houden. Iedereen 
doet het omdat een menselijk bestaan buiten de tijd om niet denkbaar is. Niemand kan 
leven zonder enige gedachten over verleden, heden en toekomst. Ook al besteedt men 
doorgaans niet zoveel bewuste aandacht aan het verloop van de tijd, de tijdelijkheid van 
alles in het bestaan dringt zich onweerstaanbaar aan mensen op. Het is dus geen vraag 
of het verleden aandacht verdient, maar op welke manier er aandacht aan wordt be-
steed. In dit boek is een speciale vorm van tijdsbewustzijn bestudeerd, namelijk het 
historische tijdsbewustzijn. Dat is een bewustzijn dat mensen niet komt aanwaaien. 
Men kan er, om met Collingwood te spreken, goed in worden of niet. Voor het geschie-
denisonderwijs geldt dat niet iedere omgang met tijd even goed is. In dat onderwijs 
moet de vraag luiden: hoe goed zullen wij worden in de omgang met het verleden?

Welke oriëntatie op het verleden in het onderwijs centraal zou moeten staan, is vaak 
een onderwerp van heftige discussie, niet alleen onder vakgenoten, maar ook onder het 
algemene publiek, onder politici, in de pers en onder opiniemakers. Geschiedenis is 
meer dan menig ander schoolvak een vak van iedereen. Een belangrijke controverse is 
bijvoorbeeld de vraag of geschiedenisonderwijs zich vooral zou moeten concentreren 
op het doorgeven van een min of meer vastliggend geheel van kennis - een cultureel 
erfgoed of ‘canon’ - of op het aankweken van bepaalde historische houdingen, denk- en 
redeneerwijzen. In het eerste hoofdstuk van dit boek is duidelijk geworden hoe het ge-
schiedenisonderwijs in de loop van zijn bestaan heeft geworsteld met de kern van zijn 
opdracht: een poging doen het eenzijdige perspectief van het heden te doorbreken en 
het perspectief van andere tijden serieus te nemen. Duidelijk werd dat maatschappe-
lijke en politieke imperatieven het doorgaans moeilijk maken recht te doen aan het 
perspectief van andere tijden. Historisch tijdsbewustzijn relativeert niet alleen heden-
daagse vanzelfsprekendheden en waarden, maar ook de al te gemakkelijke projecties 
vanuit het heden in het verleden die samenhangen met een verhaal van ‘hoe wij gewor-
den zijn wie wij zijn’. Het is de vraag hoe identiteiten op gemeenschappelijke nationale 
of andere groepsverledens kunnen worden gebouwd als historisch tijdsbewustzijn 
daarbij serieus wordt genomen. Dit verklaart de spanning tussen de opdracht van het 
geschiedenisonderwijs om een relativerend historisch tijdsbewustzijn bij leerlingen te 
ontwikkelen en de eisen van een maatschappelijk-politieke realiteit die vaak uit is op 
versterking van een vaststaande nationale identiteit en vaststaande gedeelde waarden. 
Dat maatschappelijk-politieke eisen het geschiedenisonderwijs niet slechts de laatste 

1 Collingwood (1930), p. 3

2 Grondin (2008), p. xi.
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jaren, maar eigenlijk gedurende zijn gehele bestaan onder druk hebben gezet, is in het 
eerste hoofdstuk duidelijk geworden. Dit boek is mede geschreven om aan deze druk 
enig tegenwicht te bieden.

Het verloop van de tijd is iets dat de gemiddelde mens als vanzelfsprekend en on-
problematisch ervaart. Wie zich echter, zoals een historicus, bewust bezig houdt met 
tijdsverloop en beelden van tijd, realiseert zich hoe ondoorgrondelijk het verschijnsel 
tijd is. De schijnbare vanzelfsprekendheid en bij nader inzien grote ongrijpbaarheid 
van de tijd – door Augustinus onder woorden gebracht in zijn veel geciteerde antwoord 
op de vraag naar het wezen van de tijd3 – levert een voor het geschiedenisonderwijs 
specifieke context op. Leerlingen brengen waarschijnlijk een aantal vanzelfsprekende 
gewaarwordingen over tijdsverloop mee in de les die voor een historisch tijdsbewust-
zijn niet of maar gedeeltelijk opgaan. In het onderwijskundige jargon wordt dan ge-
sproken van ‘misconcepties’. In het tweede hoofdstuk van dit boek werd duidelijk hoe 
historisch tijdsbewustzijn beantwoordt aan enerzijds objectiverende chronologische 
maatstaven en aan de andere kant subjectiverende beeldvorming. Voor beide aspecten 
gelden ‘regels’ die in geschiedenislessen moeten worden geleerd – regels die soms te-
gen spontane intuïties ingaan. Zo is een objectiverende chronologische ‘regel’ dat het 
aantal jaren de ‘werkelijke lengte’ van een periode bepaalt, en dat dus – bijvoorbeeld - de 
Middeleeuwen langer hebben geduurd dan de tijdsafstand die ons van het einde van de 
Middeleeuwen scheidt. ‘Middeleeuwse toestanden’ kunnen betrekking hebben op een 
diversiteit van duizend jaar; dat is wat anders dan men zich doorgaans in het spraakge-
bruik bij die uitdrukking voorstelt. 

Eén van de regels uit het subjectiverende gebied is dat een historisch tijdsbewustzijn 
vereist dat men een poging doet het eigen standpunt in de tijd te verlaten – temporal 
decentering – wat strijdig is met sterke intuïties om dat juist niet te doen. Intuïtief tijds-
bewustzijn, zo werd in het tweede hoofdstuk duidelijk, bestaat vaak uit de componen-
ten dagelijks/cyclisch tijdsbewustzijn, sociaal tijdsbewustzijn en een bewustzijn van 
een ver, ‘mythisch’ verleden. Daar tegenover konden de disciplinaire regels worden ge-
plaatst van lineaire chronologie en periodisering, van een op historische wijze omgaan 
met generaties en overblijfselen, en van anachronisme en contingentie. De historicus 
plaatst de relativeringen en onzekerheden van een gedifferentieerd, onvoorspelbaar en 
grillig beeld van het tijdsverloop tegenover de eeuwige waarheid van de mythe. De zes 
sleutelconcepten van een historisch tijdsbewustzijn zijn verbonden met disciplinaire 
regels die moeten worden geleerd, want ze komen een mens nu eenmaal niet a anwaaien.

Hoe het met dat leren gesteld is, werd verkend in het derde hoofdstuk. Een tijd lang 
is het leren van een historisch tijdsbewustzijn niet als zodanig op zichzelf bestudeerd. 
Tijdsbewustzijn werd opgevat als één categorie: de min of meer vanzelfsprekende, da-
gelijkse, natuurlijke tijd. Dat kinderen er moeite mee hebben hier goed in thuis te ra-
ken, werd onderkend, maar dat was, zo meende men, alleen een probleem tot en met 
de lagere-schoolleeftijd. Daarna hadden kinderen het onder de knie. Deze vaststelling 
had tweeërlei gevolg: aan de ene kant meende men dat geschiedenisonderwijs aan jon-

3 ‘Wat is dan tijd? Wanneer niemand het mij vraagt, weet ik het. Wanneer ik het iemand die het mij vraagt zou willen 
uitleggen, weet ik het niet.’ Augustinus, Confessiones, Boek XI, 14:17.
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gere kinderen eigenlijk zinloos was, aangezien ze toch geen besef van tijd hadden. Aan 
de andere kant werd het specifieke van een historisch tijdsbewustzijn nauwelijks onder-
kend en werd ervan uitgegaan dat kinderen die eenmaal een behoorlijk besef van tijd 
hadden ontwikkeld, ook zonder veel problemen een historisch beeld van het verleden 
zouden kunnen opbouwen. Beide veronderstellingen bleken onjuist toen in het onder-
zoek begonnen werd het historische tijdsbewustzijn als speciale categorie te onder-
scheiden: enerzijds bleken kinderen zich veel eerder een beeld te kunnen vormen van 
vroeger tijden dan tot dan toe werd aangenomen, anderzijds bleken met het ontwikke-
len van een volwaardig historisch tijdsbewustzijn meer en andere moeilijkheden sa-
men te hangen dan men zich had gerealiseerd.

Een geschiedenisdidactiek die expliciet is gebaseerd op het ontwikkelen van histo-
risch tijdsbewustzijn - zoals in hoofdstuk 2 van dit boek ontwikkeld rond de zes sleutel-
concepten chronologie, periodisering, generaties, overblijfselen, anachronisme en con-
tingentie – is tot dusverre niet tot stand gekomen. Misschien komt dat doordat zo vaak 
andere eisen aan geschiedenisonderwijs werden gesteld dan die van het ontwikkelen 
van zo’n tijdsbewustzijn, zoals in hoofdstuk 1 duidelijk is geworden. Dat neemt niet weg 
dat heel wat geschiedenisdidactisch onderzoek bij de zes sleutelconcepten kan worden 
betrokken. Het onderzoek heeft zich vooral gericht op wat leerlingen spontaan geneigd 
zijn te doen – op hun ‘misconcepties’ – en tot dusverre niet zozeer op het ontwikkelen 
van didactische strategieën om iets aan die misconcepties te doen. De omschrijving van 
historisch tijdsbewustzijn in zes sleutelconcepten bracht ook belangrijke lacunes aan 
het licht in het onderzoek naar (mis)concepties bij leerlingen, vooral rond de concepten 
chronologie, periodisering en het historische generatieconcept: de relatie tussen een 
historisch en een sociaal verleden zoals die tot uiting komt in het gebruik van een wij-, 
dan wel een zij-perspectief. Op basis van wat wél uit onderzoek bekend is, kon worden 
geconcludeerd dat de geschiedenisdidactiek nog een lange weg heeft te gaan bij het 
ontwikkelen van onderwijsaanpakken die iets zouden kunnen doen aan de vele miscon-
cepties die onder leerlingen heersen met betrekking tot anachronisme (met name pre-
sentisme, het gebruik van de maatstaf van het heden) en contingentie (met name het 
gebruik van afloopkennis en het beoordelen van de historische ontwikkeling als een 
rechte lijn met het heden als logische uitkomst). Een onderzoeksagenda voor de ge-
schiedenisdidactiek kon aan het einde van hoofdstuk 3 worden gepresenteerd.

In het vierde hoofdstuk is op bescheiden schaal een begin gemaakt met de uitvoe-
ring van deze onderzoeksagenda. Besloten werd die vragen nader te onderzoeken waar-
voor - gebaseerd op de gegevens uit de voorgaande hoofdstukken – een duidelijke hypo-
these kon worden opgesteld. Het ging in hoofdstuk 4 bovendien om een vraagstuk dat 
in het hart van het geschiedenisonderwijs staat en dat ook de huiswerktaak van menige 
leerling zwaar belast: hoe moet worden aangekeken tegen de waarde van jaartallen en 
tijdbalken als ankerpunten in de historische tijd? Op basis van psychologisch en didac-
tisch onderzoek kon worden vermoed dat de waarde van jaartallen en tijdbalken wel 
eens veel geringer kon zijn dan doorgaans in het geschiedenisonderwijs wordt veron-
dersteld. Dat vermoeden werd door het empirische onderzoek bevestigd. Leerlingen die 
werden geconfronteerd met associatieve tijdvakken en verhalen bleken veel beter in 
staat een historisch referentiekader op te bouwen over een voor hen onbekend stuk 
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geschiedenis dan leerlingen die werden geconfronteerd met jaartallen en eeuwen. Dat 
gold niet alleen voor het reproduceren van kennis, maar ook voor toepassing: het plaat-
sen van voor leerlingen tot dan toe onbekende gebeurtenissen in de juiste tijd. En het 
gold niet alleen voor gebeurtenissen die rechtstreeks met de naam van een tijdvak in 
verband konden worden gebracht, maar ook voor andere gebeurtenissen die alleen via 
indirecte associatie aan een tijdvak konden worden gekoppeld. De tijdvakken hadden 
met opzet namen gekregen van een type dat ook is gebruikt bij de tien tijdvakken van 
het geschiedeniscurriculum uit de voorstellen van de Commissie Historische en 
Maatschappelijke Vorming uit 2001 dat sinds enige jaren in Nederland is ingevoerd. Tot 
dusverre ontbrak een wetenschappelijk fundament voor dat curriculum. Dat funda-
ment lijkt met het resultaat van het onderzoek dat in hoofdstuk 4 is beschreven, te zijn 
geleverd.

Het onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk 4 is niet meer dan een begin van de 
uitvoering van een onderzoeksagenda zoals die via de in hoofdstuk 2 en 3 beschreven 
studie is tot stand gekomen. Het beantwoorden van de vele vraagstellingen die daarin 
zijn opgeworpen – niet alleen de vragen die aan het eind van hoofdstuk 2 letterlijk zijn 
geformuleerd, maar ook vragen die naar aanleiding van de verzamelde geschiedtheore-
tische, psychologische en geschiedenisdidactische inzichten nog zouden kunnen wor-
den gesteld – zou een lange reeks van geschiedenisdidactische studies vergen.

De belangrijkste bijdragen die dit boek aan de ontwikkeling van de geschiedenisdi-
dactiek heeft geleverd, zijn samen te vatten in de volgende punten:
-  Van ‘historisch tijdsbewustzijn’ is een voor het geschiedenisonderwijs werkbare 

omschrijving ontwikkeld rond zes sleutelconcepten: chronologie, periodisering, ge-
neraties, overblijfselen, anachronisme en contingentie.

-  Dit historisch tijdsbewustzijn is geplaatst naast en tegenover zijn alternatieven in de 
vorm van dagelijks/cyclisch, sociaal en mythisch tijdsbewustzijn. Aannemelijk is 
gemaakt dat de sleutelconcepten chronologie en periodisering een tegenhanger vor-
men voor dagelijks/cyclisch tijdsbewustzijn, de sleutelconcepten generaties en over-
blijfselen een tegenhanger voor sociaal tijdsbewustzijn en de sleutelconcepten ana-
chronisme en contingentie een tegenhanger voor mythisch tijdsbewustzijn. Deze 
combinaties van begrippen kunnen voor de ontwikkeling van de geschiedenisdidac-
tiek van belang zijn omdat leerlingen wellicht dagelijks/cyclisch, sociaal en my-
thisch tijdsbewustzijn meebrengen als vanzelfsprekende intuïties, waartegenover 
een op historisch tijdsbewustzijn gebaseerd geschiedenisonderwijs zou kunnen 
worden geplaatst.

-  Er is een verband aannemelijk gemaakt tussen de resultaten van psychologisch on-
derzoek betreffende het autobiografisch geheugen en didactisch onderzoek naar het 
leren van historisch tijdsbewustzijn. Op grond van bestaande onderzoeksresultaten, 
maar ook op grond van de empirische studie die in hoofdstuk 4 is beschreven, is 
aannemelijk gemaakt dat de locatietheorie van het geheugen volgens welke mensen 
bij hun herinneringen gebruik maken van associatieve ‘tijdseilanden’ ook geldig-
heid heeft voor het leren van geschiedenis.

-  Op grond van empirisch onderzoek is duidelijk geworden dat jaartallen en eeuwen 
(rekenkundige chronologie) niet zo’n belangrijke rol spelen waar het gaat om het 
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greep krijgen op de chronologie van een onbekend stuk geschiedenis en dat gebruik 
van associatieve contexten daarbij de voorkeur verdient. Op deze wijze is een weten-
schappelijke basis gecreëerd voor het gebruik van een tijdvakkencurriculum zoals 
dat via de voorstellen van de Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming 
uit 2001 in het Nederlandse geschiedenisonderwijs is geïntroduceerd.

Gevolgtrekkingen voor het onderwijs

Van een vakdidactische studie mag worden verwacht dat zij nut heeft voor het vakon-
derwijs waarop zij betrekking heeft. Jammer genoeg is het didactische onderzoek nog 
niet ver genoeg gevorderd om met een grote mate van garantie op succes recepten voor 
goed onderwijs op tafel te leggen. De onderhavige studie heeft maar een bescheiden 
bijdrage geleverd aan de voortgang van het geschiedenisdidactische onderzoek. 
Conclusies voor de praktijk van het onderwijs kunnen dan ook slechts tastenderwijs 
worden getrokken.

Met het grootste vertrouwen kunnen adviezen voor het onderwijs worden gegeven 
op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven empirische studie. Daaruit volgt dat voor het 
greep krijgen op de tijd geheugenlocaties zouden moeten worden gecreëerd in de vorm 
van associatieve contexten waaraan leerlingen historische kennis kunnen relateren. 
Het onthouden van jaartallen en werken met tijdbalken heeft waarschijnlijk weinig zin 
als daarbij geen verhalende, beeldende contexten (ook letterlijk beeldende contexten, 
dus met gebruik van veel afbeeldingen) worden gebruikt. Dateringen en jaartallen cor-
responderen niet met de wijze waarop mensen zich ‘van nature’ een beeld vormen van 
verloop van tijd. Het gebruik van kalender en jaartelling is een kunstmatige toevoeging 
aan de tijdservaring, een toevoeging die ons niet zo gemakkelijk afgaat. Jaartallen ver-
dienen dus geen belangrijke plaats in het geschiedenisonderwijs als ankerpunten. 

Een tweede advies is niet gebaseerd op eigen onderzoek, maar op onderzoek van 
anderen. Het heeft echter veel met de beeldende geheugenlocaties te maken en daarom 
volgt het hier. Onderwijs over één tijdvak tegelijk maakt het voor leerlingen overbodig 
om verschillende tijden met elkaar te vergelijken en daarbij hun diverse geheugenloca-
ties ook werkelijk te gebruiken. Daardoor zullen ze niet gemakkelijk een historisch refe-
rentiekader ontwikkelen. Het advies is dus om af te zien van al te zeer chronologisch 
geordend onderwijs, maar verschillende tijden meerdere malen aan bod te laten ko-
men, in vergelijkende studies, in verschillende volgorden en diverse combinaties. Om 
tijdsbesef te bevorderen zou – enigszins paradoxaal – vaker moeten worden afgezien 
van chronologisch geordend onderwijs. Wie niet door de tijd reist maar steeds op één 
plaats in de tijd blijft steken, ontwikkelt geen denkwijzen om verschillende tijden naast 
elkaar te zien en dus perspectieven van verschillende tijden met elkaar te vergelijken. 
En juist die vergelijking van verschillende tijdsperspectieven is een basis voor histo-
risch tijdsbewustzijn.

Een derde advies is tamelijk praktisch en redelijk gemakkelijk op te volgen. Men zou 
moeten proberen in het geschiedenisonderwijs het gebruik van ‘nog niet’ en ‘al wel’ 
(met impliciet het heden als maatstaf) systematisch te vermijden, en bij het spreken 
over een historisch verleden altijd gebruik te maken van het zij-perspectief en nooit van 
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het wij-perspectief. Dit zou niet alleen door geschiedenisleraren kunnen worden toege-
past in hun eigen spraakgebruik, maar ook systematisch aan leerlingen kunnen wor-
den geleerd (tot en met ‘fout rekenen’ van het gebruik van de gewraakte uitdrukkingen 
in proefwerken en werkstukken, of zelfs in mondelinge bijdragen in de klas). Uiteraard 
heeft dit het meest zin als de leerlingen ook begrijpen waarom ze bepaalde bewoordin-
gen niet zouden moeten gebruiken.

In het geschiedenisonderwijs wordt veel moeite gedaan om leerlingen de juiste 
f eiten over diverse culturen in het verleden te leren. De resultaten van de inventarisatie 
in hoofdstuk 3 – voor zover die ook op de Nederlandse situatie van toepassing zouden 
zijn – laten echter zien, dat leerlingen nauwelijks leren hoe ze over die feiten zouden 
kunnen denken en oordelen: is het juist om het verleden met de maatstaven van het he-
den te beoordelen? En als we dat niet doen, keuren we dan alle slachtpartijen, slavernij 
en ellende van het verleden zomaar goed? Is het waar dat ‘wij’ een eigen nationale ge-
schiedenis hebben die ‘ons’ heeft gemaakt tot wie wij zijn? Wordt de loop van de ge-
schiedenis gekenmerkt door vooruitgang? Is er in de geschiedenis vaak sprake van toe-
val en onbedoelde gevolgen? Is het heden de logische uitkomst van een 
‘voorgeschiedenis’? Het lijkt waarschijnlijk dat iedere geschiedenisleraar wel eens één 
of meer van deze vragen in zijn of haar les aan de orde stelt. Maar er is ook een grote 
kans dat dat dan in het voorbijgaan gebeurt in de zijlijn van ‘de leerstof’, die eigenlijk 
gaat over de Romeinen, het feodalisme of de Russische revolutie. Zouden het echter 
geen hoofdzaken van de leerstof moeten zijn? Zou het niet een veel blijvender en bete-
kenisvoller resultaat van geschiedenisonderwijs kunnen opleveren, als leerlingen de 
denkwijzen die behoren bij een historisch tijdsbewustzijn als vanzelfsprekend leren 
vertonen, dan dat zij zich herinneren wanneer Caesar de Rubicon overstak? Bij die 
vraag moet ook worden betrokken dat leerlingen de gememoriseerde feiten met zeer 
grote waarschijnlijkheid weer zullen vergeten. Maar een eenmaal aangeleerde denk-
houding verdwijnt waarschijnlijk niet meer zo snel.

Maatschappelijke betekenis

Daarmee komen we terug bij de maatschappelijke taken van het geschiedenisonder-
wijs, waarmee dit boek ook is begonnen. Systematisch ontwikkelen van de denkwijzen 
die behoren bij een historisch tijdsbewustzijn kan wellicht grote betekenis hebben voor 
de samenleving. Daarbij zijn de denkwijzen rond de begrippen chronologie en periodi-
sering een eerste voorwaarde en geen doel in zichzelf: wie een gedifferentieerd en ge-
nuanceerd beeld van het verleden wil ontwikkelen, moet eerst inzicht hebben in ‘welke 
perioden er allemaal geweest zijn’, hoe die op volgorde kunnen worden gezet en welke 
karakteristieken bij verschillende perioden behoren. 

Systematisch vermijden van de maatstaf van het heden en het niet naar zich toe 
trekken van het ‘eigen’ verleden door gebruik van een wij-perspectief kunnen dienen 
om inzicht in en respect voor het andere te bevorderen. Dat kan in een samenleving 
waarin diversiteit een belangrijk verschijnsel is, van nut zijn. Niet slechts het eigen 
standpunt – niet alleen in de zin van ‘mening’, maar ook in de zin van standplaats, po-
sitie, ook als daarmee positie in de tijd wordt bedoeld – is belangrijk, maar ook andere 
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standpunten, die soms zó radicaal van het eigen standpunt verschillen, dat een eerste 
reactie vaak alleen maar kan zijn dat hier iets bizars of waanzinnigs aan de hand is. 
Leren inzien dat het verleden geen rechte en logische lijn is die het heden als vanzelf-
sprekend resultaat heeft opgeleverd kan dienen om het bestaande te relativeren, in te 
zien dat ook iets heel anders mogelijk was geweest en in de toekomst wellicht mogelijk 
zal zijn. Het leert in te zien dat eigen meningen, culturele verworvenheden, waarden, 
politieke en godsdienstige overtuigingen het resultaat zijn van voor een belangrijk deel 
door toeval bepaalde ontwikkelingen. Dat zou kunnen helpen om het eigen standpunt 
niet te verabsoluteren, verdraagzaam te zijn voor de – even toevallige – standpunten van 
anderen, en zo bijvoorbeeld maatschappelijke conflicten te voorkomen of in ieder geval 
te verzachten.

Leren inzien dat in de historische ontwikkeling vaak sprake is van onbedoelde gevol-
gen kan ertoe bijdragen dat men minder gelooft in de maakbaarheid van de samenle-
ving, in grootse, soms totalitaire, ideologische perspectieven over een toekomst ‘die op 
ons afkomt’ en dat men zich eerder toelegt op voor een open, liberaal-democratische 
samenleving kenmerkende ‘piecemeal social engineering’.4

Al deze inzichten en denkwijzen kunnen bijdragen aan burgerschap in een demo-
cratische samenleving. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw wees Kocka erop dat 
deze soort van geschiedenis niet alleen slechts in open democratische samenlevingen 
kan bestaan, maar ook een fundament is voor dergelijke samenlevingen. Geschiedenis 
kan dat fundament niet zijn via het meegeven van een nationaal erfgoed en het opbou-
wen van een nationale identiteit die gebaseerd is op gedeelde, vaststaande waarden en 
normen. Historisch tijdsbewustzijn levert zo’n fundament op een veel diepzinnigere en 
betekenisvollere manier.

4  Een concept van Karl Popper.
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Appendix 1

Exploratief onderzoek naar het gebruik van wij- en zij-perspectieven

Op grond van de in hoofdstuk 3 geciteerde gegevens uit door leerlingen geschreven 
teksten en mondelinge uitlatingen van leerlingen werd duidelijk dat zij het wij-perspec-
tief niet systematisch vermijden bij het spreken over de geschiedenis van het eigen 
land. Onduidelijk bleef waarom ze nu eens voor een wij-perspectief en dan weer voor 
een zij-perspectief kozen, en of zij hun keuze al dan niet bewust maakten. Om hierover 
meer duidelijkheid te verkrijgen is een klein verkennend onderzoek uitgevoerd onder 
een groep eerstejaars studenten van de lerarenopleiding geschiedenis van de Hogeschool 
van Amsterdam. Het onderzoek was gericht op het vinden van een antwoord op de 
volgende vragen:
-  Kiezen de respondenten bewust voor een wij- dan wel een zij-perspectief?
-  Is er een verschil in deze keuze waar het gaat om een relatief recent verleden of een 

periode die (veel) langer geleden is?

De onderzochte groep

De groep studenten bestond uit eerstejaars die in september 2009 juist met hun studie 
begonnen waren. In hun eerste collegeweek werd hun een vraagformulier voorgelegd. 
Daardoor kan worden aangenomen dat er nog geen invloed was van de geschiedenis-
studie die ze zojuist waren begonnen; ze antwoordden vanuit het perspectief van een 
gediplomeerde van het Nederlandse voortgezet onderwijs. De groep bestond uit 126 
studenten, van wie 85 man en 41 vrouw waren. De meesten (91, 72%) waren 17, 18, 19 of 
20 jaar oud, één student was 16, en de overigen ouder dan 20. Van 99 studenten (78%) 
was de vooropleiding havo. Zeventien studenten beschouwden zich als allochtoon, de 
overigen als autochtoon. Vrijwel alle studenten (124 van de 126) zeiden Nederlandse 
geschiedenis belangrijk te vinden. Van de twee die dat niet vonden, was er één alloch-
toon en één autochtoon. De studenten woonden voor het grootste deel in een stedelijke 
of voorstedelijke omgeving (72%), de overigen in een plattelandsomgeving.

De groep kan niet doorgaan voor een aselecte steekproef van Nederlandse abituriën-
ten van het voortgezet onderwijs. De mannelijke respondenten waren sterk oververte-
genwoordigd, allochtone respondenten ondervertegenwoordigd. Bovendien ging het 
om personen die voor een studie geschiedenis hadden gekozen, waardoor een meer 
dan gemiddelde belangstelling voor dat vak bij hen kan worden verondersteld.
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De methode

Er werd een formulier ontworpen waarop telkens drie uitspraken voorkwamen over een 
vijftal onderwerpen uit de Nederlandse of Europese geschiedenis: Romeinen in 
Nederland, de kerstening van Europa, Rembrandt, de industriële revolutie, en de Duitse 
bezetting van Nederland (zie bijlage). Bij drie van deze onderwerpen (Romeinen, 
Rembrandt en Duitse bezetting) waren er telkens twee zinnen die vanuit een wij-per-
spectief (of een ‘ons land’-perspectief) waren opgesteld en één zin waarbij dat niet het 
geval was. Voor het overige moest de inhoud van de zinnen ongeveer gelijkluidend zijn, 
maar er werd voor gekozen om het al dan niet hanteren van het wij-perspectief niet het 
enige verschil tussen de zinnen te laten zijn, omdat anders misschien al te duidelijk 
zou zijn waarom het onderzoek ging, waardoor respondenten zouden kunnen worden 
beïnvloed. Daarom was er meer variatie in de zinnen. Om diezelfde reden werden ook 
twee onderwerpen toegevoegd (kerstening en industriële revolutie) waarbij het niet om 
het verschil tussen een wij- en zij-perspectief ging. Deze onderwerpen dienden alleen 
als afleiders en speelden verder geen rol in het onderzoek.

Het formulier werd vóór de afname voorgelegd aan zes collega’s, historici, docenten 
van de lerarenopleiding geschiedenis, met als vraag of uit de opstelling van dit formu-
lier op voorhand duidelijk was wat de onderzoeker wilde weten. Deze collega’s bekeken 
het formulier zonder dat hen werd verteld wat de bedoeling van het onderzoek was. 
Drie van hen kwamen op het idee dat het misschien om een verschil tussen ‘wij’ en ‘zij’ 
zou kunnen gaan, drie van hen kwamen niet op die gedachte. Aangezien het hier om 
deskundigen ging, kan worden aangenomen dat de bedoeling van het onderzoek niet al 
te duidelijk uit het formulier bleek en dat respondenten hierdoor dus ook niet of nau-
welijks zouden worden beïnvloed.

De studenten kregen het formulier voorgelegd voorafgaand aan een hoorcollege in 
de eerste week van hun studie. Hun werd niet meegedeeld waarom het onderzoek ging. 
Gevraagd werd elkaar bij het invullen zo min mogelijk te beïnvloeden; daaraan werd in 
het algemeen gevolg gegeven, hoewel enige onderlinge beïnvloeding niet geheel uit te 
sluiten valt.

De resultaten werden opgeslagen in een database, waaruit de hierna volgende uit-
komsten konden worden opgemaakt.

Resultaten

In tabel A-1 wordt een kwantitatief overzicht gegeven van de aantallen respondenten die 
voor elk van de drie zinnen kozen bij de onderwerpen ‘Romeinen’, ‘Rembrandt’ en 
‘Duitse bezetting’.
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Tabel A-1

Aantallen respondenten die kozen voor een wij-perspectief dan wel een zij-perspectief bij uitspraken over 
drie historische onderwerpen.

Onderwerp Romeinen

In de eerste eeuwen na Christus heersten de 
Romeinen over het Zuiden van ons land.

47 Wij-perspectief:
63 respondenten (50%)
Zij-perspectief:
62 respondenten (49%)
Eén respondent had deze keuze niet ingevuld.

In de eerste eeuwen na Christus hoorde het 
Zuiden van Nederland bij het Romeinse Rijk.

62

In de eerste eeuwen na Christus waren wij 
door de Romeinen onderworpen.

16

Onderwerp Rembrandt

Rembrandt is de belangrijkste van onze schil-
ders uit de Gouden Eeuw.

19 Wij-perspectief:
86 respondenten (68%)
Zij-perspectief:
40 respondenten (32%)Rembrandt is de belangrijkste Hollandse schil-

der uit de Gouden Eeuw.
40

Met Rembrandt hadden wij in de 17e eeuw een 
groot schilder in ons land.

67

Onderwerp Duitse bezetting

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren wij in 
oorlog met de Duitsers.

4 Wij-perspectief:
21 respondenten (17%)
Zij-perspectief:
105 respondenten (83%)Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Neder-

land door de Duitsers bezet.
105

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerde 
Hitler ons in te lijven in zijn Germaanse Rijk.

17

De deelgroepen vrouwelijke en allochtone studenten laten een licht afwijkend beeld 
zien in de mate waarin zij kozen voor een wij-perspectief of een zij-perspectief. Opmerkelijk 
is dat de allochtonen bij twee onderwerpen in grotere mate een wij-perspectief kozen dan 
de totale groep. In tabel A-2 een overzicht van de vergelijkende percentages.

Tabel A-2

Percentages respondenten die kozen voor een wij-perspectief en een zij-perspectief bij drie historische 
onderwerpen: totaal, vrouwelijke respondenten, allochtone respondenten

Onderwerp Romeinen

wij-perspectief zij-perspectief

totaal 50% 49%

vrouwelijke resp. 63% 37%

allochtone resp. 76% 24%

Onderwerp Rembrandt

wij-perspectief zij-perspectief

totaal 68% 32%

vrouwelijke resp. 60% 40%

allochtone resp. 71% 29%
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Onderwerp Duitse bezetting

wij-perspectief zij-perspectief

totaal 17% 83%

vrouwelijke resp. 25% 75%

allochtone resp. 12% 88%

Bij het onderwerp ‘Romeinen’ blijkt het totale aantal respondenten dat kiest voor het 
wij- en het zij-perspectief ongeveer gelijk te zijn. Bij de andere twee onderwerpen was 
dat duidelijk anders. Hierop is echter de formulering van de zinnen van doorslagge-
vende invloed geweest. Uit de toelichtingen die studenten bij hun keuze konden schrij-
ven, bleek dat bij het onderwerp ‘Rembrandt’ veel respondenten bezwaar hadden tegen 
de bewoording ‘belangrijkste’. Zo’n subjectieve uitspraak was niet gerechtvaardigd: 
waar bleven de andere belangrijke Nederlandse schilders en wie zou uitmaken welke 
‘de belangrijkste’ was? Van de 67 respondenten die kozen voor de laatste zin, motiveer-
den 41 hun keuze op deze manier: in hun ogen was de laatste uitspraak neutraler en 
objectiever omdat het gaat om ‘een groot schilder’ in plaats van ‘de belangrijkste’, zo 
bleek uit de toelichtingen.

Bij het onderwerp ‘Duitse bezetting’ bleek ook sprake te zijn van invloed van de 
formulering van de alternatieve zinnen. Zo kozen velen niet voor de eerste zin, omdat 
in hun ogen nauwelijks sprake was van oorlog (‘maar een paar dagen’), en niet voor de 
derde omdat Hitler niet iets probeerde, maar het gewoon deed. De zin met het woord 
bezetting omschreef in hun ogen het meest adequaat wat er tijdens de Tweede 
Wereldoorlog het geval was. Opvallend genoeg kozen 31 respondenten die voor de twee-
de zin kozen in hun toelichting toch voor een wij-perspectief: ‘Omdat we ons nauwelijks 
hebben kunnen verzetten, we werden overrompeld’, ‘We waren niet in oorlog, maar bezet. We 
hebben bijna geen oorlog gevoerd’, en dergelijke formuleringen. Deze 31 respondenten, 
onder wie drie allochtonen, moeten dus eigenlijk worden opgeteld bij degenen die een 
wij-perspectief kozen, waardoor het eindresultaat zou uitkomen op 52 wij-perspectie-
ven tegenover 74 zij-perspectieven, resp. 41% en 59%. Daarmee komt dit item meer in 
de buurt van het item over de Romeinen.

Er waren twintig respondenten (16%) die bij elk van de drie onderwerpen kozen 
voor het zij-perspectief: drie allochtonen en zeventien autochtonen (wat goed overeen-
stemt met de verhouding tussen autochtonen en allochtonen in de totale groep). Van 
deze twintig maakten zes respondenten in hun toelichtingen duidelijk dat zij bewust op 
deze manier kozen omdat het wij-perspectief volgens hen beter niet kon worden ge-
bruikt: ‘Wij en ons is een relatief begrip’ (toelichting bij Rembrandt en bezetting), ‘Toen 
was er geen ‘wij’ of ‘ons’ (toelichting bij Romeinen), ‘Wij en ons is niet duidelijk. Nederland 
wel’ (bij Romeinen) en dezelfde respondent bij Rembrandt: ‘Hollandse is duidelijker i.p.v. 
onze, ons land’ en bij Duitse bezetting: ‘Spreken over Nederland is beter dan wij’. In elk van 
de zes gevallen gaat het om autochtone respondenten die hun keuze op deze wijze mo-
tiveerden. Vier respondenten uit de groep van twintig kozen in de toelichting bij het 
onderwerp ‘Duitse bezetting’ toch weer voor een wij-perspectief, en drie (anderen) bij 
het onderwerp Romeinen, zodat tenminste zeven van de twintig niet consequent voor 



204 Beelden van Tijd

het zij-perspectief kozen. Van de dertien die dan overblijven, maakten zes hun keuze in 
hun toelichtingen volledig duidelijk, zodat er bij hen geen twijfel overblijft.

Bespreking

De ongelijkwaardige formuleringen van de zinnen bij het onderwerp ‘Rembrandt’ en 
het onderwerp ‘Duitse bezetting’ hebben de uitkomsten van dit onderzoek duidelijk 
beïnvloed. Juist uit dit gegeven valt echter op te maken dat respondenten zich bij hun 
keuze voor een bepaalde zin in overwegende mate niet hebben laten leiden door het 
onderscheid tussen een wij- en een zij-perspectief. Blijkbaar werd dit verschil in de 
formuleringen ofwel door hen niet opgemerkt, ofwel van ondergeschikt belang geacht 
ten opzichte van andere verschillen. Dit blijkt duidelijk in het grote aantal toelichtingen 
op de keuze voor de tweede zin (vanuit zij-perspectief) bij het onderwerp Duitse bezet-
ting, waarin tóch een wij-perspectief werd gekozen. Duidelijk is dan dat het onder-
scheid tussen het wij- en het zij-perspectief voor deze respondenten irrelevant was of 
niet door hen werd opgemerkt. Daarom kunnen we uit de hier gepresenteerde gege-
vens concluderen dat de respondenten zich in grote meerderheid niet bewust waren 
van het verschil in deze perspectieven bij hun keuze voor één van de drie zinnen. Zij 
vermeden het wij-perspectief niet, maar kozen er ook niet gemotiveerd voor. Dat laatste 
komt althans in geen enkele toelichting naar voren. Slechts 5 tot hooguit 10% (zes tot 
dertien) van de respondenten kozen er bewust voor het wij-perspectief te vermijden. Bij 
zes van hen was sprake van een motivering van de keuze die gaat in de richting van het 
historisch tijdsbewustzijn zoals dat dit punt in hoofdstuk 2 is omschreven.

 Vergelijking van de relatieve grootte van groepen die voor één van beide per-
spectieven kozen, is niet echt goed mogelijk omdat in het formulier telkens twee keu-
zemogelijkheden voorkwamen met een wij-perspectief en slechts één met een zij-per-
spectief. Achteraf was het beter geweest deze aantallen gelijk te laten zijn, zodat de kans 
op het kiezen van één van beide perspectieven even groot was geweest. Over de mate 
waarin respondenten tot het kiezen van één van beide perspectieven geneigd waren, 
valt op grond van dit onderzoek dus geen conclusie te trekken.

 Voor zover dat uit de kleine groep allochtone respondenten valt op te maken, 
was het verschil in gedrag tussen allochtone en autochtone respondenten wat betreft de 
keuze van een perspectief niet groot. Allochtone respondenten hadden eerder een gro-
tere dan een geringere neiging een wij-perspectief te kiezen.

 Terugkerend naar de vragen die aan het begin van dit onderzoek gesteld zijn, 
kunnen we concluderen dat respondenten zich in overgrote meerderheid niet bewust 
waren van het verschil in een wij- en een zij-perspectief bij het omgaan met onderwer-
pen uit de Nederlandse geschiedenis. Op de tweede vraag, of er een verschil is tussen 
oudere en meer recente onderwerpen, valt op basis van dit onderzoek geen goed ant-
woord te geven, omdat de percentage-uitkomsten te zeer zijn beïnvloed door de afwij-
kende formuleringen bij het onderwerp Rembrandt en het onderwerp Duitse bezetting. 
Een onderlinge vergelijking tussen onderwerpen uit de Oudheid, de zeventiende eeuw 
en de twintigste eeuw was hierdoor niet meer goed mogelijk.
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Bijlage

Jouw gegevens (vul in of omcirkel wat van toepassing is):

Leeftijd: Geslacht: m / 

Vooropleiding:  mbo / havo / vwo / anders nl:

Woonplaats:

Ik beschouw mijzelf als:  autochtoon / allochtoon.

Ik vind Nederlandse geschiedenis belangrijk: ja / nee.

Welke weergave heeft jouw voorkeur? Zet een kruis in het hokje erachter. Omschrijf rechts waarom je deze 
weergave kiest.

In de eerste eeuwen na Christus heersten de Romei-
nen over het Zuiden van ons land.

Reden voor keuze:

In de eerste eeuwen na Christus hoorde het Zuiden 
van Nederland bij het Romeinse Rijk.

In de eerste eeuwen na Christus waren wij door de 
Romeinen onderworpen.

Welke weergave heeft jouw voorkeur? Zet een kruis in het hokje erachter. Omschrijf rechts waarom je deze 
weergave kiest.

In de vroege Middeleeuwen bekeerden missionaris-
sen de Germanen tot het christendom.

Reden voor keuze:

In de vroege Middeleeuwen werd het christendom in 
heel Europa verspreid door missionarissen.

In de vroege Middeleeuwen kwam er langzamerhand 
een eind aan het heidendom.

Welke weergave heeft jouw voorkeur? Zet een kruis in het hokje erachter. Omschrijf rechts waarom je deze 
weergave kiest.

Rembrandt is de belangrijkste van onze schilders uit 
de Gouden Eeuw.

Reden voor keuze:

Rembrandt is de belangrijkste Hollandse schilder uit 
de Gouden Eeuw.

Met Rembrandt hadden wij in de 17e eeuw een 
groot schilder in ons land.

Welke weergave heeft jouw voorkeur? Zet een kruis in het hokje erachter. Omschrijf rechts waarom je deze 
weergave kiest.

De industriële revolutie bracht veel vooruitgang 
maar ook sociale ellende met zich mee.

Reden voor keuze:

Tijdens de industriële revolutie kwam fabrieksarbeid 
in plaats van arbeid op het land.

De industriële revolutie is vooral de tijd van veel 
technische uitvindingen.
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Welke weergave heeft jouw voorkeur? Zet een kruis in het hokje erachter. Omschrijf rechts waarom je deze 
weergave kiest.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren wij in oorlog 
met de Duitsers.

Reden voor keuze:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nederland 
door de Duitsers bezet.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerde Hitler 
ons in te lijven in zijn Germaanse Rijk.
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Appendix 2

Bijlagen bij het in hoofdstuk 4 beschreven empirisch onderzoek

Bijlage 1: Powerpointpresentaties gebruikt bij de lessen volgens de chronologische en 
de beeldend-associatieve aanpak.
Bijlage 2: Inhoudsprotocollen voor de lessen gebaseerd op de chronologische en de 
beeldend-associatieve aanpak, als leidraad gebruikt door de gastdocenten.
Bijlage 3: Samenvattingen van de leerstof na afloop van de les verstrekt aan de leerlin-
gen.
Bijlage 4: Vragen gebruikt bij de voor- en nametingen.
Bijlage 5: Voorschriften gebruikt bij het scoren van de voormeting en nameting.
Bijlage 6: Gemiddelde scores op alle vijfentwintig items tijdens de voormeting en de 
nameting.
Bijlage 7: Resultaten van paarsgewijze t-toetsen uitgevoerd op het verschil tussen item-
scores op voormeting en nameting in groep A en groep B.
Bijlage 8: Significantie van verschillen tussen groep A en B zoals weergegeven in tabel 
4-11.
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Bijlage 1

Powerpointpresentaties gebruikt bij de lessen volgens de chronologische en de beel-
dend-associatieve aanpak

A Chronologisch
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   Beeldend-associatief
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Bijlage 2

Inhoudsprotocollen voor de lessen gebaseerd op de chronologische en de beeldend-as-
sociatieve aanpak, als leidraad gebruikt door de gastdocenten

Chronologisch Beeldend-associatief

Dia 1 (Titelbeeld) Dia 1 (Titelbeeld)

Dia 2 (De vraag van de les)
Wat we willen weten is: Hoe is Aruba geworden wat 
het is? Waarom is het een apart land in het Koninkrijk 
der Nederlanden? En waarom willen de Arubanen dat 
graag zo houden? Om op zulke vragen een antwoord 
te vinden, moet je naar de geschiedenis van een land 
kijken. We gaan de geschiedenis van Aruba bespre-
ken in zes eeuwen. Na elke eeuw staan we even stil 
om de belangrijkste dingen op te schrijven. Aan het 
eind van de les kun je hopelijk antwoord geven op 
de vragen.

Dia 5 (titeldia vijftiende eeuw)
De eerste eeuw die we gaan bespreken is de vijf-
tiende eeuw. Dat is dus de tijd van 1400 tot 1500.

Dia 6 (vijftiende eeuw, dia 1: Arowakken)
In de vijftiende eeuw was Aruba bewoond door Indi-
anen. Uit opgravingen weten we dat er eeuwen lang 
Indianen op Aruba hebben gewoond. De Indianen die 
er woonden toen Europeanen in dit gebied aankwa-
men, behoorden tot de Arowakken, die over een groot 
gebied in Zuid-Amerika waren verspreid. De Arowak-
ken waren een vredelievend, vriendelijk volk, helemaal 
niet oorlogszuchtig, niet voor elkaar en ook niet voor 
de Europeanen. De bevolking van Aruba behoorde tot 
dezelfde stam als de bewoners van het schiereiland 
Paraguaná, dat tegenwoordig tot Venezuela behoort. 
Ze zullen wel vaak heen en weer gevaren zijn naar het 
vasteland. We weten dat ze kano’s gebruikten gemaakt 
uit boomstammen. Zulke grote bomen komen op 
Aruba namelijk niet voor.
De Indianen leefden van eenvoudige landbouw (een 
soort kleine tuintjes waar ze wat groenten en vruch-
ten verbouwden) en vooral van visserij. Er waren op 
Aruba maar een paar kleine dorpjes, waar honderd 
tot tweehonderd mensen woonden. Erg weinig dus.

Dia 2 (De vraag van de les)
Wat we willen weten is: Hoe is Aruba geworden wat 
het is? Waarom is het een apart land in het Konink-
rijk der Nederlanden? En waarom willen de Aruba-
nen dat graag zo houden? Om op zulke vragen een 
antwoord te vinden, moet je naar de geschiedenis 
van een land kijken. We gaan de geschiedenis van 
Aruba bespreken in zes tijdvakken. Na elk tijdvak 
staan we even stil om de belangrijkste dingen op 
te schrijven. Aan het eind van de les kun je hopelijk 
antwoord geven op de vragen.

Dia 3 (titeldia Tijd van de Indianen)
Het eers e tijdvak dat we gaan bespreken is de Tijd 
van de Indianen. Dat is de tijd vóór het jaar 1500.

Dia 4 (archeologie)
VERHAAL Op de foto zie je opgravers die op Aruba 
onderzoek hebben gedaan naar de oudste bewo-
ners. Ze deden spannende vondsten. Er waren grote 
vaten van aardewerk die blijkbaar door de Indianen 
waren gemaakt. In die vaten werden de resten van 
skeletten gevonden. De Indianen gebruikten die va-
ten blijkbaar om er hun overledenen in te begraven. 
Wat voor volk heeft daar achter gezeten?

Dia 5 (opgravingsplaats Tanki Flip)
Bij de plaats ‘Tanki Flip’ (die naam is afkomstig van 
een plaats waar vroeger regenwater werd verzameld, 
een ‘tanki’, die blijkbaar van een zekere Flip was) 
werd een groot terrein opgegraven waar vroeger een 
Indiaans dorp was. Daar werden nog meer van die 
begraaf-urnen gevonden. Een opvallend kenmerk 
ervan was het mensenhoofdje er bovenop. Blijkbaar 
wilden de Indianen op die manier de herinnering 
aan hun voorouders levend houden. Verder vond 
men van alles van de Indianen: ook resten van 
de huizen of hutten waarin ze gewoond hadden, 
bijvoorbeeld.

Dia 7 (vijftiende eeuw, dia 2: opgravingen)
Uit opgravingen zijn we meer te weten gekomen over 
de Indianen van Aruba. In het archeologisch mu-
seum van het eiland vind je grote urnen zoals deze. 
De geraamten van doden werden erin begraven. Mis-
schien was het hoofdje erop een herinnering aan de 
dode. Deze urn is helemaal mooi nagemaakt, maar 
dit is er één die echt is opgegraven - en die is natuur-
lijk niet meer zo mooi heel. Je ziet weer zo’n hoofdje 
er bovenop. Op Aruba zijn ook rotstekeningen van 
Indianen gevonden. Het zijn ‘abstracte´ tekeningen, 
dat wil zeggen dat ze geen

Dia 6 (Arowakken)
Al eerder waren op Aruba rotstekeningen van 
Indianen gevonden. Het zijn ‘abstracte´ tekeningen, 
dat wil zeggen dat ze geen dieren, mensen, of iets 
anders voorstellen. Wat ze betekenen, weten we niet.
Wat we wel weten is dat de Indianen die op Aruba 
woonden toen Europeanen in dit gebied aankwa-
men, behoorden tot de Arowakken. De Arowakken 
waren een vredelievend, vriendelijk volk, helemaal 
niet oorlogszuchtig, niet voor elkaar en ook niet voor 
de Europeanen. De bevolking van Aruba behoorde 
tot dezelfde stam als de bewoners van het schier
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dieren, mensen, of iets anders voorstellen. Wat ze 
betekenen, weten we niet.

Dia 8 (vijftiende eeuw, dia 3: Alonso de Ojeda)
Helemaal aan het eind van de vijftiende eeuw, in het 
jaar 1499, kwam de Spanjaard Alonso de Ojeda langs 
Aruba varen. Alonso was een ondercommandant 
van Columbus op diens tweede reis. Jullie weten 
misschien nog dat Columbus in 1492 Amerika had 
‘ontdekt’. Na die eerste reis kwam hij nog vaker terug 
in het gebied van de Caribische Zee. Eén van zijn 
onderaanvoerders verkende voor hem het zuidelijke 
gebied, en kwam daarbij ook langs Aruba. Zijn schip 
moet net zo’n schip geweest zijn als het schip van 
Columbus. Alonso was de eerste Europeaan die 
Aruba, Curaçao en Bonaire bezocht.

Dia 9 (de balans van de vijftiende eeuw)
(Leerlingen mogen twee belangrijke ‘dingen’ (ge-
beurtenissen, of iets anders) van de vijftiende eeuw 
noemen.)

eiland Paraguaná, dat tegenwoordig tot Venezuela 
behoort. Ze zullen wel vaak heen en weer gevaren 
zijn naar het vasteland. We weten dat ze kano’s 
gebruikten gemaakt uit boomstammen. Zulke grote 
bomen komen op Aruba namelijk niet voor.
De Indianen leefden van eenvoudige landbouw (een 
soort kleine tuintjes waar ze wat groenten en vruch-
ten verbouwden) en vooral van visserij. Er waren op 
Aruba maar een paar kleine dorpjes, waar honderd 
tot tweehonderd mensen woonden. Erg weinig dus. 
Hier zie je een afbeelding van zo’n dorpje.

Dia 7 (balans van de Tijd van de Indianen)
(In een gesprek met de leerlingen wordt een aantal 
kenmerken van de Tijd van de Indianen verzameld. 
De leerlingen doen suggesties over wat er in de lege 
cirkels zou moeten komen.)

Dia 10 (titeldia zestiende eeuw)
De tweede eeuw die we gaan bespreken is de zestien-
de eeuw. Dat is dus de tijd van 1500 tot 1600.

Dia 11 (zestiende eeuw, dia 1: nutteloze eilanden)
Na de reis van Alonso de Ojeda kwamen er al gauw 
meer Spanjaarden om de eilanden te bezetten. Ze 
hoopten er waardevolle dingen te vinden, liefst 
goud. Maar na enig onderzoek kwamen ze er achter 
dat er niets te vinden was, geen goud, en ook niets 
anders van waarde. Het was er droog, rotsachtig en 
onvruchtbaar. Daarom verklaarden ze de eilanden 
al gauw tot ‘nutteloze eilanden’ (islas inutiles). Dat 
gebeurde in 1513. Twee jaar daarna gebruikten ze het 
enige van de eilanden dat nog een beetje nut had: de 
bevolking. Ze voerden alle Indianen weg om ze op 
een ander eiland in de Caribische Zee, waar wél goud 
gevonden was, in de mijnen als slaven te gebruiken. 
Wat er van die Indianen geworden is, kun je wel 
raden. Er is er nooit één op Aruba teruggekeerd.
Weer wat later voerden de Spanjaarden paarden en 
geiten in op Aruba, om toch nog íéts met het eiland 
te doen. Ze lieten ze daar los rondlopen. Zo werd 
het hele eiland één grote ‘rancho’, dat is een Spaans 
woord waarmee een heel grote boerderij (eigenlijk 
meer een landstreek) wordt aangeduid, waar de 
dieren in kuddes los rondlopen. Natuurlijk kwamen 
er ook weer Indianen van het vasteland. Dat lag zó 
dichtbij, dat dat niet anders kon. De Indianen bleken 
bijzonder goed met de paarden te kunnen omgaan. 
Ze waren handig in het vangen en temmen van de 
paarden. Al gauw waren ze uitstekende ruiters, die 
alles te paard deden.

Dia 12 (zestiende eeuw, dia 2: katholicisme)
Eén ding vonden de Spanjaarden bijzonder be-
langrijk: hun katholieke geloof. Hoe weinig ze zich 
misschien ook om de Indianen bekommerden, ze 
vonden wél dat ze christenen moesten worden, 

Dia 8 (titeldia Tijd van het Nutteloze Eiland)
Het tweede tijdvak dat we gaan bespreken is de Tijd 
van het Nutteloze Eiland. Dat is de tijd van onge-
veer 1500 tot ongeveer 1600, ongeveer honderd jaar.

Dia 9 (wegvoering Indianen)
VERHAAL  Waarom heeft dit tijdvak zo’n rare naam? 
Dat komt zo. Toen de Spanjaarden op Aruba aan-
kwamen (dat gebeurde al gauw na de reizen van Co-
lumbus) vonden ze niks op het eiland dat ze konden 
gebruiken. Daarom deden ze iets heel vreselijks. Het 
enige van het eiland dat ze konden gebruiken, waren 
de mensen die er woonden. Verder vonden ze Aruba 
totaal nutteloos. Daarom voerden ze de hele India-
nenbevolking weg om ze ergens anders als slaaf te 
gebruiken. De Indianen verzetten zich nauwelijks. 
Vechtersbazen waren ze immers niet. Wat er van ze 
terecht is gekomen, kun je wel raden. Er was er niet 
één die ooit zijn eiland nog terug zag.

Dia 10 (reuzeneiland)
Overigens noemden de Spanjaarden Aruba niet 
meteen een ‘nutteloos eiland’ (isla inutile). Eerst 
hadden ze het over het ‘reuzeneiland’. Toen Alonso 
de Ojeda - een ondercommandant van Columbus 
op diens tweede reis - op Aruba aankwam, vond hij 
de bewoners daar erg groot. Blijkbaar waren de In-
dianen langer dan de vrij kleine Spanjaarden. Dit is 
een reuzeneiland (isla de los gigantes), dacht Ojeda. 
Maar lang was hij niet onder de indruk. Al gauw 
ontdekten de Spanjaarden dat ze van deze Indianen 
niets te vrezen hadden.

Dia 11 (nutteloos eiland)
Hoe goed ze ook zochten, de Spanjaarden vonden 
niks van waarde op Aruba. Alleen kale rotsen, cac-
tussen en divi-divi-bomen. Ze hoopten waardevolle 
dingen te vinden, liefst goud. Maar ze kwamen er al 
gauw achter dat er niets te vinden was, geen goud, 
en ook niets anders van waarde. Het was er droog,



224 Beelden van Tijd

en wel katholieke christenen. Dus stuurden ze 
priesters naar het eiland om de Indianen te dopen. 
De eerste priester zette een houten kruis ergens 
midden op het eiland en leerde de Indianen dat ze 
daar naartoe moesten komen om er hun Rozen-
kransgebed op te zeggen. Of de Indianen veel van de 
nieuwe godsdienst begrepen hebben, weten we niet. 
Ze leerden wel langzamerhand wat Spaans, want dat 
was de taal waarin de priester sprak en de taal waarin 
ze moesten bidden.

Dia 13 (de balans van de zestiende eeuw)
(Leerlingen mogen twee belangrijke ‘dingen’ (ge-
beurtenissen, of iets anders) van de zestiende eeuw 
noteren. De leraar bemoeit zich daar vooralsnog niet 
mee.)

rotsachtig en onvruchtbaar. Hier was niets te halen. 
Dit was een nutteloos eiland, zo stelden de Span-
jaarden officieel vast.

Dia 12 (paarden en geiten)
Om toch nog íéts met het nutteloze eiland te doen, 
voerden de Spanjaarden paarden en geiten in op 
Aruba. Ze lieten ze daar los rondlopen. Zo werd het 
hele eiland één grote ‘rancho’, dat is een Spaans 
woord waarmee een heel grote boerderij (eigenlijk 
meer een landstreek) wordt aangeduid, waar de 
dieren in kuddes los rondlopen.
Natuurlijk kwamen er ook weer Indianen van het 
vasteland. Dat lag zó dichtbij, dat dat niet anders 
kon. De Indianen bleken bijzonder goed met de 
paarden te kunnen omgaan. Ze waren handig in het 
vangen en temmen van de paarden. De eerste Ne-
derlandse bezoekers die op Aruba kwamen, viel het 
ook op hoe de Indianen aan hun paard verknocht 
waren. (Tekst van scherm voorlezen).
 
Dia 13 (katholicisme)
Eén ding vonden de Spanjaarden bijzonder belang-
rijk: hun katholieke geloof. Hoe weinig ze zich ook 
om de Indianen bekommerden, ze vonden wél dat 
ze christenen moesten worden, en wel katholieke 
christenen. Dus stuurden ze priesters naar het 
eiland om de Indianen te dopen. De eerste priester 
zette een houten kruis ergens midden op het eiland 
en leerde de Indianen dat ze daar naartoe moesten 
komen om er hun Rozenkransgebed op te zeggen. 
Of de Indianen veel van de nieuwe godsdienst 
begrepen hebben, weten we niet. Ze leerden wel 
langzamerhand wat Spaans, want dat was de taal 
waarin de priester sprak en de taal waarin ze moes-
ten bidden.

Dia 14 (balans van de Tijd van het Nutteloze Eiland)
(In een gesprek met de leerlingen wordt een aantal 
kenmerken van de Tijd van het Nutteloze Eiland 
verzameld. De leerlingen doen suggesties over wat 
er in de lege cirkels zou moeten komen.)

Dia 14 (titeldia zeventiende eeuw)
De derde eeuw die we gaan bespreken is de zeven-
tiende eeuw. Dat is dus de tijd van 1600 tot 1700.

Dia 15 (zeventiende eeuw 1)
Ongeveer honderd jaar nadat de Spanjaarden 
waren aangekomen, verschenen ook Hollanders en 
Engelsen in de Caribische Zee. Een oorzaak daarvan 
was dat Portugal, met zijn belangrijke haven Lis-
sabon, eind zestiende eeuw door Spanje was bezet. 
Nederland en Engeland waren in oorlog met Spanje 
en konden nu ook niet meer in Lissabon terecht. 
Daarom gingen ze zelf maar op weg. Voor de Neder-
landers was het vinden van zout heel belangrijk. Dat 
hadden ze nodig voor de visserij, want met zout kon 
je de vis goed houden. De Spanjaarden schade toe-
brengen was een andere reden. Ze waren tenslotte 
in oorlog.

Dia 15 (titeldia Tijd van Paarden en Piraten)
Het derde tijdvak dat we gaan bespreken is de Tijd 
van Paarden Piraten. Dat is de tijd van ongeveer 
1600 tot ongeveer 1800. Dit tijdvak duurt dus zo’n 
tweehonderd jaar.

Dia 16 (De verovering)
VERHAAL Op de afbeelding zie je hoe de Neder-
lander Johannes van Walbeeck het eiland Curaçao 
veroverde. Het lijkt een hele vloot en die met geweld 
de Spanjaarden verjoeg, maar de werkelijkheid was 
anders. Het schip ‘Groot Hoorn’ bereikte, vergezeld 
van twee jachten en twee sloepen, na een moeilijke 
zoektocht eindelijk de baai van Curaçao. Van de Ka-
mer van Amsterdam van de West-Indische Compag-
nie hadden ze de opdracht Curaçao te veroveren om 
er een marinebasis te stichten voor de oorlog tegen 
Spanje (Nederland was nog steeds verwikkeld



225Appendix 2

Op Curaçao vonden ze een prachtige marinebasis, 
vlak voor de kust van het Spaanse gebied. Curaçao 
heeft een grote baai die een natuurlijke haven vormt. 
Daarom besloten de Nederlanders dat eiland in 
1634 te veroveren. Op Bonaire was zout te vinden, 
dus ook dat kwam goed uit. Maar wat ze met Aruba 
moesten, was minder duidelijk. Tenslotte besloten ze 
ook Aruba maar te bezetten, want anders zouden de 
Spanjaarden het misschien gebruiken als uitvalsbasis 
om Curaçao terug te veroveren. Maar de bezetting 
mocht niet teveel kosten, want Aruba leverde weinig 
of niets op. Er kwam een Nederlandse commandeur 
met vijftien soldaten. Dat was alles. Voor de rest 
bleven de Indianen, de paarden en de geiten gewoon 
op Aruba, zoals altijd.
Zo ontstond een situatie waarbij Curaçao een belang-
rijke Nederlandse basis was, en Aruba en Bonaire er 
zo’n beetje bij hingen als leveranciers van zout, en 
paarden.

Dia 16 (kaart situatie in zeventiende eeuw)
Op deze kaart zie je hoe de West-Indische Com-
pagnie (de Nederlandse handelsonderneming die 
de kolonie veroverd had) de toestand op de drie 
eilanden had ingericht. Alles draaide om Curaçao. 
De andere eilanden waren alleen toeleveranciers, 
en eigenlijk hoofdzakelijk bezet om de Spanjaarden 
geen kans te geven.

Dia 17 (balans van de zeventiende eeuw)
(Leerlingen mogen twee belangrijke ‘dingen’ 
(gebeurtenissen, of iets anders) van de zeventiende 
eeuw noemen.)

Dia 18 (titeldia achttiende eeuw)
De vierde eeuw die we gaan bespreken is de acht-
tiende eeuw. Dat is dus de tijd van 1700 tot 1800.

Dia 19 (achttiende eeuw 1)
Ook in deze eeuw blijft Aruba bezit van de West-Indi-
sche Compagnie. Er verandert heel weinig op het ei-
land. Er is een commandeur met vijftien soldaten. En 
er zijn Indianen. Nu en dan komt er een katholieke 
priester van het Spaanse vasteland om de mis op te 
dragen. Dat moet een beetje stiekem gebeuren, want 
eigenlijk mag het niet van de Nederlandse comman-
deur. Maar met zijn paar soldaten kan hij nooit het 
hele eiland controleren. Alles gaat dus gewoon door. 
In 1750 krijgen de Indianen zelfs hun eerst kerkje (tot 
dan toe gebeurde alles altijd in de open lucht). Dat 
was een heel eenvoudig gebouwtje met muren van 
losse stenen en klei en een dak van palmbladeren. 
Dat kerkje bestaat natuurlijk niet meer, maar in 1950 
- tweehonderd jaar later - hebben de Arubanen op 
die plek een kapelletje gebouwd om zich de plek van 
het eerste kerkje te herinneren. Het heet ‘Alto Vista’, 
hoog uitzichtpunt (want je kan naar de zee kijken 
vanaf dat punt). Er is een oud houten Spaans kruis 
in dat kerkje, maar of dat uit het echte eerste kerkje 
komt, weet niemand.

in de Tachtigjarige Oorlog met Spanje). Curaçao had 
namelijk een prachtige baai, die zich goed leende als 
natuurlijk haven. De Spaanse gouverneur verscheen 
met een vredesvlag en vroeg wat de bedoeling was: 
oorlog of onderhandelen. Al gauw had hij in de 
gaten dat het de Hollanders ernst was, en vluchtte 
weg van de baai, het eiland op. De Hollanders 
vingen een Indiaan en kregen te horen dat er maar 
zes Spanjaarden en honderd Indianen op Curaçao 
waren. Zo bezetten de Hollanders het eiland zonder 
slag of stoot en begonnen een fort te bouwen. De 
Spanjaarden mochten in vrede vertrekken.

Dia 17 (De drie Antillen)
Vanaf Aruba en Bonaire probeerden de Spanjaarden 
het verloren eiland te heroveren. Daarom besloten 
de Hollanders ook die twee eilanden te bezetten. Op 
Bonaire bleek zout te vinden en dat kwam goed uit. 
De Hollanders hadden zout nodig voor hun visserij, 
want met zout kon je de vis goed houden. Maar wat 
ze met Aruba moesten, was minder duidelijk. De 
bezetting van dat eiland mocht niet teveel kosten, 
want Aruba leverde weinig of niets op. Er kwam een 
Nederlandse commandeur met vijftien soldaten. 
Dat was alles. Voor de rest bleven de Indianen, de 
paarden en de geiten gewoon op Aruba, zoals altijd.
Zo ontstond een situatie waarbij Curaçao een 
belangrijke Nederlandse basis was, en Aruba en 
Bonaire er zo’n beetje bij hingen als leveranciers van 
zout, en paarden.

Dia 18 (Geiten)
Tegenwoordig lopen er nog steeds kuddes geiten los 
op Aruba rond. Niet zo veel, maar soms kom je ze 
tegen. Dat herinnert nog aan de tijd dat het eiland 
een grote veeboerderij was.

Dia 19 (Piraten)
Deze tijd is ook de tijd van de ‘Pirates of the Carri-
bean’. Niet helemaal zoals in de film, maar toch. De 
vele eilanden in de Caribische Zee waren allemaal in 
handen van verschillende Europese mogendheden, 
die er soms nauwelijks echt gezag uitoefenden, 
zoals de Nederlanders op Aruba. Piraten konden 
dus makkelijk van eiland naar eiland vluchten, en 
ondertussen hun slag slaan. De commandeur met 
zijn vijftien soldaten kon niks doen om de veiligheid 
van Aruba te garanderen. Hij had niks om het eiland 
te verdedigen, geen fort, geen kanon. Dat vond de 
WIC namelijk te duur. En zo kwamen er regelmatig 
piraten op Aruba langs om de boel te verbouwen en 
weer eens een lading paarden mee te nemen zonder 
betaling. Dat leverde soms schadeposten op van 
vele honderden guldens (in geld van nu duizenden, 
misschien tienduizenden euro’s).

Dia 20 (Indianen)
Op Aruba wonen in deze tijd nog steeds een paar 
honderd Indianen. Zij zijn het grootste deel van de 
bevolking en de Nederlandse commandeur is
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De WIC wil eigenlijk niet dat er zich blanke kolonis-
ten op Aruba vestigen, want dat beschouwt ze als 
concurrentie. De Compagnie heeft het hele eiland 
met zijn paarden en geiten in beheer, en daar moet 
niemand zich verder mee bemoeien. Maar lang-
zamerhand komen er toch blanken die op Aruba 
een plantage of veebedrijf willen beginnen. Mozes 
Maduro, een kolonist uit een joodse familie, was de 
eerste. Ze moeten plechtig ‘trouw’ beloven aan de 
Compagnie, ongeveer zoals een leenman in de Mid-
deleeuwen. Ze krijgen ook de grond ‘in leen’.
Echte grote plantages met slaven komen er op Aruba 
niet, in tegenstelling tot Curaçao. Daarom is de 
bevolking van Aruba vandaag de dag ook heel anders 
dan die van Curaçao. Op Aruba wonen alleen men-
sen van Indiaanse en gemengd-Latijns-Amerikaanse 
afkomst, terwijl op Curaçao ook heel veel mensen 
wonen van wie de wortels in Afrika liggen. Dit is een 
verklaring voor het feit dat die twee volken niet bij 
elkaar willen horen.

Dia 20 (achttiende eeuw 2)
Hoewel de WIC er eigenlijk niks aan wil doen, neem 
de handel in de ‘Paardenbaai’ op Aruba langzamer-
hand toe als er meer blanke kolonisten komen. (Die 
baai is tegenwoordig de haven voor Oranjestad, waar 
de toeristische cruiseschepen aanleggen. Dat hij zo 
heet, heeft natuurlijk te maken met de grote aantal-
len paarden die van daaruit werden geëxporteerd). 
De commandeur met zijn vijftien soldaten kan niks 
doen om de veiligheid van Aruba en de Paarden-
baai te garanderen. Hij heeft niks om het eiland te 
verdedigen, geen fort, geen kanon. Dat vindt de WIC 
namelijk te duur. Toch leidt de Compagnie soms 
behoorlijke schade door piraten die brutaal aan land 
komen en de paarden wegkapen. In de achttiende 
eeuw waren er veel piraten in de Caribische Zee. Dat 
kwam doordat er veel eilanden en eilandjes zijn die 
allemaal bestuurd werden door verschillende Euro-
pese landen. Je kon je dus makkelijk verstoppen of 
wegvluchten van het ene naar het andere eiland.
De Compagnie rekent uit dat meer verdediging altijd 
nog meer kost dan de schade die ze oploopt, en doet 
dus niks. Tegen het eind van de achttiende eeuw 
wonen er ongeveer duizend mensen op Aruba. Nog 
steeds erg weinig.

Dia 21 (Fort Zoutman)
Ten slotte wordt de piraterij de Compagnie kennelijk 
te erg. Ze besluiten om toch maar wat geld te beste-
den aan een piepklein fortje en wat kanonnen. Dat is 
Fort Zoutman (zo genoemd naar een Nederlandse 
admiraal die net daarvóór in de Noordzee een over-
winning op de Engelsen had behaald, de naam heeft 
dus niets met Aruba te maken).
Op de foto zie je het fortje dat in 1796-’97 werd ge-
bouwd, rechts. Lage muren en een paar kanonnen. De 
toren, die de meeste aandacht trekt, hoort er eigenlijk 
niet bij. Die is veel later gebouwd als een uitkijk- en 
vuurtoren, in de tijd van koning Willem III.

eigenlijk niet meer dan hun ‘opperhoofd’. Nu en dan 
komt er een katholieke priester van het Spaanse vas-
teland om de mis op te dragen. Dat moet een beetje 
stiekem gebeuren, want eigenlijk mag het niet van 
de Nederlandse commandeur. Maar met zijn paar 
soldatenkan hij nooit het hele eiland controleren. Al-
les gaat dus gewoon door. De Indianen krijgen zelfs 
hun eerst kerkje (tot dan toe gebeurde alles altijd 
in de open lucht). Dat was een heel eenvoudig ge-
bouwtje met muren van losse stenen en klei en een 
dak van palmbladeren. Dat kerkje bestaat natuurlijk 
niet meer, maar tweehonderd jaar later hebben de 
Arubanen op die plek een kapelletje gebouwd om 
zich de plek van het eerste kerkje te herinneren. Het 
heet ‘Alto Vista’, hoog uitzichtpunt (want je kan naar 
de zee kijken vanaf dat punt). Er is een oud houten 
Spaans kruis in dat kerkje, maar of dat uit het echte 
eerste kerkje komt, weet niemand.
Plantages met slaven komen er op Aruba niet, in 
tegenstelling tot Curaçao. Daarom is de bevolking 
van Aruba vandaag de dag ook heel anders dan 
die van Curaçao. Op Aruba wonen alleen mensen 
van Indiaanse en gemengd-Latijns-Amerikaanse 
afkomst, terwijl op Curaçao ook heel veel mensen 
wonen van wie de wortels in Afrika liggen. Dit is een 
verklaring voor het feit dat die twee volken niet bij 
elkaar willen horen.

Dia 21 (Paardenbaai, Fort Zoutman)
De WIC wil eigenlijk niet dat zich blanke kolonis-
ten op Aruba vestigen, want dat beschouwt ze als 
concurrentie. De Compagnie heeft het hele eiland 
met zijn paarden en geiten in beheer, en daar moet 
niemand zich verder mee bemoeien. Maar langza-
merhand komen er toch blanken die op Aruba een 
plantage of veebedrijf willen beginnen. Zo neemt 
de handel in de ‘Paardenbaai’ op Aruba langzamer-
hand toe. (Die baai is tegenwoordig de haven voor 
Oranjestad, waar de toeristische cruiseschepen 
aanleggen. Dat hij zo heet, heeft natuurlijk te maken 
met de grote aantallen paarden die van daaruit wer-
den geëxporteerd). En natuurlijk komen er dan ook 
steeds meer piraten langs, want er is meer te halen. 
Soms spelen de piraten gewoon de baas op het 
eiland. Op een keer knopen ze zelfs de Hollandse 
commandeur op.
Ten slotte wordt de piraterij de Compagnie kennelijk 
te erg. Ze besluiten om toch maar wat geld te beste-
den aan een piepklein fortje en wat kanonnen. Dat is 
Fort Zoutman (zo genoemd naar een Nederlandse 
admiraal die net daarvóór in de Noordzee een over-
winning op de Engelsen had behaald, de naam heeft 
dus niets met Aruba te maken). Op de foto zie je het 
fortje rechts. Lage muren en een paar kanonnen. De 
toren, die de meeste aandacht trekt, hoort er eigen-
lijk niet bij. Die is veel later gebouwd als een uitkijk- 
en vuurtoren, in de tijd van koning Willem III.

Dia 22 (balans van de Tijd van Paarden en Piraten)
(In een gesprek met de leerlingen wordt een aantal 
kenmerken van de Tijd van Paarden en Piraten 
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Dia 22 (balans van de achttiende eeuw)
(Leerlingen mogen twee belangrijke ‘dingen’ (ge-
beurtenissen, of iets anders) van de achttiende eeuw 
noemen.)

verzameld. De leerlingen doen suggesties over wat 
er in de lege cirkels zou moeten komen.)

Dia 23 (titeldia negentiende eeuw)
De vijfde eeuw die we gaan bespreken is de negen-
tiende eeuw. Dat is dus de tijd van 1800 tot 1900.

Dia 24 (negentiende eeuw 1)
Begin negentiende eeuw worden alle Nederlandse 
kolonies door de Engelsen bezet. De Compagnieën 
worden opgeheven. De Engelsen zijn de grote vijan-
den van Napoleon, en Nederland staat aan de Franse 
kant. Maar na de Franse tijd geven de Engelsen de 
meeste kolonies weer terug aan Nederland. Nu gaat 
de staat ze besturen.
Om eens te zien wat men nu eigenlijk in bezit heeft, 
laat de regering een uitgebreid rapport opmaken over 
Aruba. De gezaghebber moet een lange lijst met vra-
gen beantwoorden. Op de vraag welke producten het 
eiland voortbrengt, is het antwoord kort: ‘Geene’. Hij 
voegt eraan toe dat het eiland net genoeg opbrengt 
voor de bewoners, maar verder niets. Kortom: hier 
hebben we niets aan. Er wonen nog steeds maar erg 
weinig mensen op het eiland.

Dia 25 (goud 1)
Maar een paar jaar later komt er een ander bericht 
uit Aruba: er is goud gevonden. Goud- en geluk-
zoekers stromen naar het eiland. Je begrijpt dat de 
regering nu ineens ook veel meer belangstelling 
krijgt voor Aruba. Ze proberen eerst te verbieden dat 
particulieren naar goud zoeken (ze zetten terreinen 
af, maar het is natuurlijk moeilijk te controleren). Ze 
willen een goudmaatschappij de zaak laten exploite-
ren (en natuurlijk een flink deel van de winst aan de 
Staat laten afdragen). Maar er blijkt maar zo weinig 
goud te zijn, dat winstgevende exploitatie door een 
maatschappij niet mogelijk is. Dus geven ze het 
zoeken van goud maar weer vrij. Totdat in 1870 een 
nieuw procédé wordt gevonden om via een smeltpro-
ces uit het gouderts meer goud te winnen. Nu komt 
er wel een echte goudmaatschappij (de Aruba Gold 
Mining Company) die smelterijen bouwt: één aan 
de westkust (bij Balashi) en één aan de oostkust (bij 
Bushiribana). De resten ervan zijn tegenwoordig nog 
te zien. Overigens is het nog steeds niet winstgevend 
dat de maatschappij zelf naar goud graaft. Men laat 
dus ‘vrije gravers’, de zogenaamde ‘tributers’ zoeken 
naar de stenen waar mogelijk goud in zit. Die doen 
dat onder de slechtste omstandigheden en soms 
met halsbrekende toeren. Ze nemen een groot risico, 
want de maatschappij betaalt alleen als ze met ste-
nen komen waar goud in zit. Zelf kunnen de tributers 
dat niet of nauwelijks zien, dus je begrijpt dat de 
maatschappij steeds probeerde ze met te weinig 
betaling af te schepen. 

Dia 23 (titeldia Tijd van het Goud)
Het vierde tijdvak dat we gaan bespreken is de Tijd 
van het Goud. Dat is de tijd van ongeveer 1800 tot 
ongeveer 1900. Dit tijdvak duurt dus zo’n honderd 
jaar.

Dia 24 (Willem Rasmijn)
VERHAAL Op Aruba wordt het verhaal verteld van 
de herdersjongen Willem Rasmijn, die steeds zon-
der schoenen de kuddes schapen en geiten moest 
hoeden voor zijn vader. De rotsachtige bodem met 
scherpe stenen en stekels van cactussen waren 
een kwelling voor zijn voeten. Al heel vaak had hij 
zijn vader om schoenen gevraagd. Maar zijn vader 
had altijd gezegd: ‘Schoenen krijg je als je ze kunt 
verdienen’. En zo zat hij weer eens op een grote 
kei om een stekel uit zijn voet te trekken, toen hij 
opeens iets zag glinsteren in de zon. Hij pakte het 
op en haastte zich ermee naar zijn vader. Er bleek 
goud in die steen te zitten. Zo kreeg Willem eindelijk 
zijn schoenen. De dagen erna ging de vader steeds 
opnieuw naar die plek en vond steeds meer goud. 
Zorgvuldig hield hij geheim waar het vandaan kwam. 
Maar toen hij zijn vreugde om zijn nieuwe rijkdom 
eens té uitbundig vierde en teveel drank op had, 
praatte hij zijn mond voorbij. Toen eenmaal bekend 
was waar het goud te vinden was, ging iedereen er 
natuurlijk op af. Ook van buiten Aruba stroomden 
gelukzoekers toe. Er ontstond een soort goldrush.

Dia 25 (goudzoekers)
Kennelijk hadden de Spanjaarden destijds niet goed 
genoeg gezocht. Maar zoveel goud was er op Aruba 
nu ook weer niet, en het was moeilijk te vinden. 
Toch nam de bevolking behoorlijk toe, want op goud 
komen altijd wel mensen af. Ook de onveiligheid 
op het eiland werd groter, met al die goudzoekers 
die elkaar naar het leven stonden. Dus moest de 
Nederlandse overheid nu wel wat steviger het gezag 
handhaven. Het eiland was inmiddels niet meer van 
de WIC, die failliet was gegaan. Het was nu staat-
bezit. De Nederlandse regering beschouwde het als 
een kolonie. Om eens te zien wat men nu eigenlijk 
in bezit had, had de regering eerder een uitgebreid 
rapport laten opmaken over Aruba. De gezaghebber 
moest een lange lijst met vragen beantwoorden. Op 
de vraag welke producten het eiland voortbrengt, 
was het antwoord kort: ‘Geene’. Het eiland bracht 
net genoeg op voor de bewoners, maar verder niets. 
Met de ontdekking van het goud veranderde dat. De 
regering was wel geïnteresseerd in het goud, want 
dan leverde de kolonie tenminste nog wat op.
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Dia 26 (goud 2)
Veel goud is er nooit gevonden. Het duurde een hele 
tijd voordat de maatschappij een behoorlijke staaf 
kon maken. De productie van een heel jaar werd 
dan in een eenvoudig houten kistje naar Europa 
gestuurd. Op de foto zie je het houten kistje. In 
totaal is in de negentiende eeuw ongeveer 1340 
kilo goud op Aruba geproduceerd. Dat zou met de 
tegenwoordige goudprijs 34½ miljoen euro waard 
zijn. Dat klinkt als heel veel, maar het is maar zo’n 
400 000 euro per jaar. Niet echt indrukwekkend, als 
je de kosten daar nog af moet trekken.

Dia 26 (goudmaatschappijen)
Er was zo weinig goud op Aruba, dat exploitatie 
door een grote maatschappij een tijd lang niet 
loonde. Dat kostte meer dan het opleverde. Pas 
toen een nieuw procédé werd uitgevonden om goud 
te winnen uit erts door het te smelten, werd er een 
Gold Mining Company opgericht en werden twee 
smelterijen op Aruba gebouwd: één aan de westkust 
(bij Balashi) en één aan de oostkust (bij Bushiri-
bana). De resten ervan zijn tegenwoordig nog te 
zien. Overigens was het nog steeds niet winstge-
vend dat de maatschappij zelf naar goud groef. Men 
liet dus ‘vrije gravers’, de zogenaamde ‘tributers’ 
zoeken naar de stenen waar mogelijk goud in zat. 
Die deden dat onder de slechtste omstandigheden 
en soms met halsbrekende toeren. Ze namen een 
groot risico, want de maatschappij betaalde alleen 
als ze met stenen kwamen waar goud in zat. Zelf 
konden de tributers dat niet of nauwelijks zien, dus 
je begrijpt dat de maatschappij steeds probeerde ze 
met te weinig betaling af te schepen.

Dia 27 (goudstaven)
Veel goud is er nooit op Aruba gevonden. Het 
duurde een hele tijd voordat de maatschappij een 
behoorlijke staaf kon maken. De productie van een 
heel jaar werd dan in een eenvoudig houten kistje 
naar Europa gestuurd. Op de foto zie je het houten 
kistje. In totaal is in de Tijd van het Goud ongeveer 
1340 kilo goud op Aruba geproduceerd. Dat zou 
met de tegenwoordige goudprijs 34½ miljoen euro 
waard zijn. Dat klinkt als heel veel, maar het is maar 
zo’n 400 000 euro per jaar. Niet echt indrukwekkend, 
als je de kosten daar nog af moet trekken.

Dia 27 (fosfaat)
Veel belangrijker dan het goud was het fosfaat dat 
in 1874 op Aruba werd ontdekt. Fosfaat kan zich 
vormen doordat eeuwen lang vogelpoep op een be-
paalde plaats zich ophoopt. De stof die dan ontstaat, 
bevat veel meststoffen die geschikt zijn om er kunst-
mest van te maken. Toen op het zuiden van Aruba 
grote hoeveelheden van deze stof werden ontdekt, 
werd de Aruba Phosphaat Maatschappij opgericht in 
1879. De Gold Mining Company was best jaloers. Ze 
voerden nog een proces om ook de rechten op het 
fosfaat te krijgen, want, zeiden ze, wij hebben van 
de regering het recht op alle delfstoffen op dit eiland 
gekregen. Maar de rechtbank zei dat dat niet gold 
voor een delfstof die was ontstaan uit vogelmest. 
Dus kreeg de Phosphaat Maatschappij het exploita-
tierecht. Ze was veel succesvoller dan de goudmaat-
schappij. Eindelijk werd Aruba winstgevend. Maar 
de Arubanen zelf profiteerden er n iet echt van. Het 
verdiende geld verdween naar Nederland, en naar ‘de 
kolonie’, d.w.z. naar Curaçao, want dat werd als het 
echte centrum van de kolonie beschouwd. Zo werd 
Aruba in deze tijd een beetje de melkkoe van Cura-
çao, wat ze niet snel zouden vergeten op Aruba.

Dia 28 (fosfaat)
Veel belangrijker dan het goud was het fosfaat dat 
op Aruba werd ontdekt. Fosfaat kan zich vormen 
doordat eeuwen lang vogelpoep op een bepaalde 
plaats zich ophoopt. De stof die dan ontstaat, bevat 
veel meststoffen die geschikt zijn om er kunstmest 
van te maken. Toen op het zuiden van Aruba grote 
hoeveelheden van deze stof werden ontdekt, werd 
de Aruba Phosphaat Maatschappij opgericht. De 
Gold Mining Company was best jaloers. Ze voerden 
nog een proces om ook de rechten op het fosfaat te 
krijgen, want, zeiden ze, wij hebben van de regering 
het recht op alle delfstoffen op dit eiland gekregen. 
Maar de rechtbank zei dat dat niet gold voor een 
delfstof die was ontstaan uit vogelmest. Dus kreeg 
de Phosphaat Maatschappij het exploitatierecht. Ze 
was veel succesvoller dan de goudmaatschappij. 
Eindelijk werd Aruba winstgevend. Maar de Aruba-
nen zelf profiteerden er niet echt van. Het verdiende 
geld verdween naar Nederland, en naar ‘de kolonie’, 
d.w.z. naar Curaçao, want dat werd als het echte 
centrum van de kolonie beschouwd. Zo werd Aruba 
in deze tijd een beetje de melkkoe van Curaçao, wat 
ze niet snel zouden vergeten op Aruba.
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Ondertussen was in de Tijd van het Goud de bevol-
king door de goudkoorts en de fosfaatindustrie snel 
gegroeid. Voor zoveel mensen was niet eens genoeg 
geld in omloop, zodat de Phosphaat Maatschappij 
zich maar behielp met zelf uitgegeven geldbonnen.

Dia 28 (fosfaathaven)
Het enige echte voordeel voor Aruba was dat er bij 
Sint-Nicolaas een behoorlijke haven werd aangelegd 
voor de fosfaatschepen. Dit is een foto die in de fos-
faathaven van Sint-Nicolaas is gemaakt. Je kunt zien 
dat de ladingen via karretjes op spoorrails worden 
aangevoerd. Een modern systeem.

Dia 29 (balans van de negentiende eeuw)
(Leerlingen mogen twee belangrijke ‘dingen’ (ge-
beurtenissen, of iets anders) van de negentiende 
eeuw noemen.)

Ondertussen was in de negentiende eeuw de bevol-
king door de goudkoorts en de fosfaatindustrie snel 
gegroeid. Voor zoveel mensen was niet eens genoeg 
geld in omloop, zodat de Phosphaat Maatschappij 
zich maar behielp met zelf uitgegeven geldbonnen.

Dia 29 (fosfaathaven)
Het enige echte voordeel voor Aruba was dat er bij 
Sint-Nicolaas een behoorlijke haven werd aangelegd 
voor de fosfaatschepen. Dit is een foto die in de fos-
faathaven van Sint-Nicolaas is gemaakt. Je kunt zien 
dat de ladingen via karretjes op spoorrails worden 
aangevoerd. Een modern systeem.

Dia 30 (balans van de Tijd van het Goud)
(In een gesprek met de leerlingen wordt een aantal 
kenmerken van de Tijd van het Goud verzameld. De 
leerlingen doen suggesties over wat er in de lege 
cirkels zou moeten komen.)

Dia 30 (titeldia twintigste eeuw)
De zesde en laatste eeuw die we gaan bespreken is 
de twintigste eeuw. Dat is dus de tijd van 1900 tot 
2000, of eigenlijk tot nu.

Dia 31 (olie)
In 1914 werd door een Nederlandse maatschappij 
(de Bataafsche Petroleum Maatschappij, voorloper 
van Shell) olie ontdekt rond de baai van Maracaïbo 
in Venezuela. Die baai is nogal ondiep, zodat er 
geen grote olietankers kunnen komen. Daarom is 
het handig als de olie ergens wordt overgeladen in 
grote zeetankers. Op het kaartje kun je wel zien dat 
de Nederlandse Antillen uitstekend geschikt zijn als 
overlaadstation. Geen wonder dat Shell de haven van 
Curaçao hiervoor ging gebruiken. En het duurde niet 
lang voordat er op Curaçao ook een grote olieraffina-
derij werd gebouwd.

Dia 32 (Robert Rogers)
Als een oliemaatschappij ergens succes heeft, 
krijgen de concurrenten natuurlijk ook belangstel-
ling. Begin jaren twintig verschenen Amerikaanse 
oliemaatschappijen op het toneel, waaronder één 
die later zou worden overgenomen door Standard 
Oil (Esso), de grote concurrent van Shell. Namens 
deze maatschappij werd kapitein Robert Rodgers, 
een Schotse zeeman met veel ervaring in zeevaart en 
zeehandel, op verkenning gestuurd. Curaçao was al 
‘bezet’ door Shell, en dus ging hij in 1924 eens kijken 
op Aruba. Daar bereikte hij al snel overeenstemming 
met de Nederlandse gezaghebber Quast (die eerlijk 
gezegd nooit iets belangrijks om handen had, dus hij 
was heel vereerd met dit bezoek) voor een overlaad-
station. De haven van Sint-Nicolaas was nog niet 
echt geschikt voor grote tankers, maar R odgers had 
geen zin om jaren te wachten, dus legde hij een grote 
tanker voor de kust om als opslagplaats te dienen. 
De kleine schepen uit Maracaïbo meerden daarnaast 
af om hun lading te lossen. En eens in de zoveel tijd 
kwam er een groot 

Dia 31 (titeldia Tijd van de Olie)
Het vijfde tijdvak dat we gaan bespreken is de Tijd 
van de Olie. Dat is de tijd van ongeveer 1900 tot on-
geveer 1980. Dit tijdvak duurt dus zo’n tachtig jaar.

Dia 32 (Robert Rodgers)
VERHAAL Op de foto zie je een voor Aruba 
belangrijke bezoeker. Het was de Schotse zeeman 
kapitein Robert Rodgers. Je ziet hem in het midden 
zitten met om hem heen belangrijke leden van zijn 
bemanning. Hij kwam met het stoomschip Brion 
naar Aruba, de eerste keer dat in de Paardenbaai 
een schip binnenvoer dat niet door de wind werd 
aangedreven. Dat zal zeker bekijks getrokken heb-
ben. Rodgers was een zeeman met veel ervaring, 
een avonturier en een ondernemer. Voor de Eerste 
Wereldoorlog had hij zich vooral bezig gehouden 
met passagierstransport, tijdens de oorlog had hij 
meegevochten, en nu wilde hij zich concentreren op 
een soort transport dat de toekomst leek te hebben: 
dat van olie in zeetankers. Van een Amerikaanse 
oliemaatschappij had hij de opdracht gekregen te 
onderzoeken waar de olie uit Venezuela het best 
in grote olietankers kon worden overgeladen. De 
eilanden voor de kust lagen daarvoor natuurlijk 
erg gunstig. Op Curaçao ontdekte Rodgers dat de 
geschikte locaties al door een andere oliemaat-
schappij bezet waren, namelijk door de Nederlandse 
Koninklijke Shell. Maar een loods die in de haven 
van Curaçao werkte attendeerde Rodgers op een ge-
schikte plek op het naburige eiland Aruba, waar aan 
de Sint-Nicolaasbaai een prima plek voor een haven 
bestond die sinds het einde van de fosfaatwinning 
niet meer gebruikt werd. Op Aruba namen de be-
zoekers hun intrek in het enige hotel dat Aruba rijk 
was in die tijd, het Pension Aruba in Oranjestad. De 
heren kwamen zich oriënteren voor de vestiging van 
een overlaadplaats voor ruwe olie, afkomstig van 
het Meer van Maracaibo in Venezuela. Hun gastheer 
bracht de heren per auto naar Sint Nicolaas, een 
niet zo eenvoudige tocht aangezien de route over
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zeeschip om de hele lading over te nemen. Onder-
tussen werd de haven van Sint-Nicolaas uitgediept. 
Na drie jaar was het klaar en konden er olietanks op 
het land op Aruba gebouwd worden.

een belabberde onverharde weg naar de andere 
kant van het eiland leidde. Eenmaal in Sint Nicolaas 
aangekomen werd het buitenhuis van gastheer aan 
de gasten ter beschikking gesteld. De heren bleven 
veertien dagen en in die tijd werden besprekingen 
gevoerd met gezaghebber Quast, onder meer over 
de mogelijkheid om de in Sint-Nicolaasbaai een 
vaargeul te maken die door het rif moest worden 
aangelegd. Na een verblijf van twee weken vertrok-
ken Rodgers c.s. weer maar een maand later waren 
zij weer terug. Het besluit was gevallen dat bij Sint 
Nicolaas een overslagplaats voor ruwe olie en een 
nederzetting gebouwd zouden worden. Gezagheb-
ber Quast, die op het verarmde eiland sinds het 
einde van de fosfaat- en goudwinning bijna niets 
meer te doen had, zal ervan opgekeken.

Dia 33 (olie)
De olie kwam uit het gebied rond de baai van Mara-
caïbo in Venezuela. Die baai is nogal ondiep, zodat 
er geen grote olietankers kunnen komen. Daarom is 
het handig als de olie ergens wordt overgeladen in 
grote zeetankers. Op het kaartje kun je wel zien dat 
de Nederlandse Antillen uitstekend geschikt zijn als 
overlaadstation. 

Dia 34 (de haven van Sint-Nicolaas)
De haven van Sint-Nicolaas was nog niet echt 
geschikt voor grote tankers, maar Rodgers had geen 
zin om jaren te wachten, dus legde hij een grote 
tanker voor de kust om als opslagplaats te dienen. 
De kleine schepen uit Maracaïbo meerden daarnaast 
af om hun lading te lossen. Eens in de zoveel tijd 
kwam er een groot zeeschip om de hele lading over 
te nemen. Ondertussen werd de haven van Sint-
Nicolaas uitgediept. Na drie jaar was het klaar en 
konden er olietanks op het land op Aruba gebouwd 
worden. Op de foto zie je een groot schip in de 
uitgediepte haven van Sint-Nicolaas liggen. Op de 
achtergrond vaart een kleinere ‘meer-tanker’  uit het 
meer van Maracaïbo. 

Dia 33 (raffinaderij)
Toen er eenmaal zoveel olie beschikbaar was, leek 
het handig om bij Sint-Nicolaas ook een raffinaderij 
te bouwen. Nog in hetzelfde jaar als waarin de haven 
klaar was, werd dat besluit genomen en het duurde 
niet lang voordat de raffinaderij in werking was. Op 
Aruba werd hij ‘Lago’ genoemd, dat is de naam van 
de maatschappij die door Esso was overgenomen.
De maatschappij heette ‘Lago’ naar het Spaanse 
woord voor ‘meer’, omdat de olie uit het ‘meer’ van 
Maracaïbo kwam.

Dia 34 (revolutie op Aruba)
De komst van de olie-industrie betekende een revolu-
tie voor Aruba. In de jaren twintig en dertig werd het 
eiland in hoog tempo gemoderniseerd. Tot die tijd 
was er bijvoorbeeld nog geen enkele verharde weg, 
zodat het uren duurde voor je de korte afstand van 
Oranjestad naar Sint-Nicolaas had afgelegd. Dat

Dia 35 (raffinaderij)
Toen er eenmaal zoveel olie beschikbaar was, leek 
het handig om bij Sint-Nicolaas ook een raffinade-
rij te bouwen. Nog in hetzelfde jaar als waarin de 
haven klaar was, werd dat besluit genomen en het 
duurde niet lang voordat de raffinaderij in werking 
was. Op Aruba werd hij ‘Lago’ genoemd, dat is de 
naam van een oliemaatschappij die door Esso (de 
grote concurrent van Shell) was overgenomen. 
De maatschappij heette ‘Lago’ naar het Spaanse 
woord voor ‘meer’, omdat de olie uit het ‘meer’ van 
Maracaïbo kwam.

Dia 36 (revolutie op Aruba)
De komst van de olie-industrie betekende een revo-
lutie voor Aruba. In de jaren twintig en dertig werd 
het eiland in hoog tempo gemoderniseerd. Tot die 
tijd was er bijvoorbeeld nog geen enkele verharde 
weg, zodat het uren duurde voor je de korte afstand
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veranderde nu snel. Wegen, waterleiding (water uit 
zeewater, want het regende niet genoeg voor zoveel 
mensen), elektriciteit, scholen (want er moest nu op 
kantoren gewerkt kunnen worden), enzovoort. Als 
Nederlandse gezaghebber werd nu ook iemand van 
formaat aangesteld, met ervaring in het koloniale be-
stuur in Nederlands-Indië. Dus niet meer zo’n Quast 
die alleen maar op de winkel paste. Wagenaar werkte 
goed samen met de directeur van de Amerikaanse 
oliemaatschappij. Die deed veel meer dan alleen 
zijn bedrijf besturen. Hij was zo ongeveer de tweede 
gouverneur van Aruba, die voor alles zorgde wat het 
eiland nodig was. Tegenwoordig heet de belangrijkste 
weg op Aruba dan ook ‘L.G. Smith Boulevard’.

Dia 35 (de oorlog)
De raffinaderij werd één van de grootste en belang-
rijkste ter wereld. Tijdens de tweede wereldoorlog 
kwam 80% van alle vliegtuigbrandstof van de Geal-
lieerden uit de Antillen. Daardoor werd Aruba eiland 
ook een doelwit voor de Duitsers. Speciaal om de raf-
finaderij op Aruba aan te vallen, stuurden ze in 1942 
een onderzeeër helemaal de Atlantische Oceaan 
over. Deze begon met het torpederen van een paar 
tankers die uit Maracaïbo afkomstig waren. Daarna 
dook het schip op om met het boordkanon de raffi-
naderij te gaan beschieten, maar daarmee maakte de 
bemanning een fout, waardoor het kanon ontplofte. 
De beschieting ging dus niet door. Anders had het lot 
van Aruba er misschien heel anders uitgezien.

Dia 36 (de jaren vijftig)
Na de oorlog beleefde de raffinaderij een bloeitijd. 
Zo’n zestig procent van de Arubanen werkte er. 
Bij de raffinaderij kwam een Amerikaanse kolonie, 
geheel afgescheiden van de rest van het eiland (een 
gewone Arubaan mocht er niet in), waar in villa’s de 
Amerikaanse werknemers woonden, met een eigen 
high school, een eigen kerk, winkels, etc., zelfs eigen 
politie. En Aruba werd steeds rijker en zelfbewuster.
In 1954 kwam er een eind aan de koloniale status 
van Suriname en de Nederlandse Antillen. Het 
werden onafhankelijke, zelfstandige landen binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden. Dat betekent dat de 
koningin ook staatshoofd was van de Nederlandse 
Antillen en Suriname, en dat buitenlandse zaken en 
defensie samen met Nederland (of eigenlijk door Ne-
derland) werden gedaan. Maar voor de rest hadden 
de landen een eigen regering, die door het eigen volk 
was gekozen. Ze hoefden de Nederlandse regering 
niet meer te gehoorzamen.
Maar de Nederlandse Antillen (zes eilanden) werden 
samen één land. Daarvan Curaçao natuurlijk het 
belangrijkste. In plaats van door Nederland hadden 
de Arubanen nu het gevoel dat ze door Curaçao 
overheerst werden. Daar voelden ze niets voor. Ze 
wilden een eigen regering, los van de andere Antillen. 
Maar Nederland vond dat een klein eiland op zichzelf 
geen behoorlijk ‘land’ kon zijn. Hoe kon je nu een 
land vormen met maar 50 000 inwoners? Dus wilde 
Nederland de zes eilanden bij elkaar houden.

van Oranjestad naar Sint-Nicolaas had afgelegd. Dat 
veranderde nu snel. Wegen, waterleiding (water uit 
zeewater, want het regende niet genoeg voor zoveel 
mensen), elektriciteit, scholen (want er moest nu op 
kantoren gewerkt kunnen worden), enzovoort.

Dia 37 (revolutie op Aruba)
De Arubanen werden rijker. In de stad verrezen win-
kels en er werd steeds meer met auto’s gereden.

Dia 38 (Lago groot)
De raffinaderij werd één van de grootste en be-
langrijkste ter wereld. Zo’n zestig procent van de 
Arubanen werkte er. Bij de raffinaderij kwam een 
Amerikaanse kolonie, geheel afgescheiden van de 
rest van het eiland (een gewone Arubaan mocht er 
niet in), waar in villa’s de Amerikaanse werknemers 
woonden, met een eigen high school, een eigen 
kerk, winkels, etc., zelfs eigen politie. En Aruba werd 
steeds rijker en zelfbewuster.

Dia 39 (de oorlog)
De raffinaderij werd één van de grootste en belang-
rijkste ter wereld. Tijdens de tweede wereldoorlog 
kwam 80% van alle vliegtuigbrandstof van de Gealli-
eerden uit de Antillen. Daardoor werd Aruba ook een 
doelwit voor de Duitsers. Speciaal om de raffinaderij 
op Aruba aan te vallen, stuurden ze in 1942 een on-
derzeeër helemaal de Atlantische Oceaan over. Deze 
begon met het torpederen van een paar tankers die 
uit Maracaïbo afkomstig waren. Daarna dook het 
schip op om met het boordkanon de raffinaderij te 
gaan beschieten, maar daarmee maakte de beman-
ning een fout, waardoor het kanon ontplofte. De 
beschieting ging dus niet door. Anders had het lot 
van Aruba er misschien heel anders uitgezien.

Dia 40 (het einde)
Na de oorlog beleefde de raffinaderij nog een 
bloeitijd van zo’n vijfentwintig jaar. Het hele eiland 
draaide om Lago. Maar op den duur kwamen de 
Amerikanen tot de conclusie dat de raffinaderij op 
Aruba grondig gemoderniseerd moest worden. Maar 
in de jaren tachtig waren de olieprijzen erg laag. De 
moderniseringen waren niet op te brengen. Daarom 
besloten ze de inmiddels verouderde raffinaderij 
Lago te sluiten. Het was een ramp voor het eiland, 
want het was helemaal afhankelijk van de raffina-
derij.

Dia 41 (balans van de Tijd van de Olie)
(In een gesprek met de leerlingen wordt een aantal 
kenmerken van de Tijd van de Olie verzameld. De 
leerlingen doen suggesties over wat er in de lege 
cirkels zou moeten komen.)
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Dia 37 (begin toerisme)
In de jaren vijftig was er nog maar één hotel op Aru-
ba, en dat lag niet eens aan het strand. Veel toeristen 
kwamen er niet. Maar daar kwam langzamerhand 
verandering in. In 1955 meerde het eerste krakkemik-
kige cruiseschip af. Voor de passagiers was er aan de 
wal nog bijna niks te beleven, maar toch, het begin 
was er. De maatschappij zei wel dat ze niet terug zou 
komen als Aruba niet voor wat meer vermaak voor 
de passagiers zou zorgen.
In 1959 werd het eerste echte toeristenhotel geopend 
aan het strand van Aruba. Dat lag toen in een 
paradijselijke omgeving van een vrijwel verlaten 
palmenstrand.

Dia 38 (MEP)
Ondertussen was Aruba nog steeds ontevreden met 
zijn status binnen de Nederlandse Antillen. Hoe 
meer de Arubanen verdienden met de olie en de toe-
risten, hoe zelfbewuster ze werden. In 1971 richtte de 
oud-onderwijzer Betico Croes een nieuwe partij op, 
de Movimiento Electoral di Pueblo (MEP, betekent: 
Kiezersbeweging van het Volk) die harde actie ging 
voeren voor een eigen regering voor Aruba, los van 
Curaçao. Een ‘aparte status’ noemden ze dat. De 
MEP kreeg veel aanhang op Aruba en er waren zelfs 
relletjes waarbij de orde moest worden hersteld door 
Curaçaose politieagenten, wat voor de Arubanen 
natuurlijk alleen maar olie op het vuur was.

Dia 39 (onderhandelingen)
De Nederlandse regering vond nog steeds dat losse 
eilandjes geen land konden zijn. Maar voor onafhan-
kelijkheid waren ze eventueel wel te vinden. In 1975 
kreeg Suriname bijvoorbeeld de onafhankelijkheid. 
Aruba bleef vasthouden aan zijn ‘aparte status’. Na 
jaren lang touwtrekken werd een akkoord bereikt in 
1983. Aruba zou in 1986 zijn aparte status krijgen, 
op voorwaarde dat het tien jaar later helemaal 
onafhankelijk zou worden. In 1996 moest het dus het 
Koninkrijk uit.

Dia 40 (het jaar 1986)
Zoals afgesproken kreeg Aruba in 1986 zijn status 
aparte. Maar in datzelfde jaar gebeurde er nog iets. 
Het was toeval dat het in hetzelfde jaar was. Al lang 
waren de Amerikanen tot de conclusie gekomen dat 
de raffinaderij op Aruba grondig gemoderniseerd 
moest worden. Maar in de jaren tachtig waren de 
olieprijzen erg laag. De moderniseringen waren niet 
op te brengen. Daarom besloten ze de inmiddels 
verouderde raffinaderij Lago te sluiten.
Het was een ramp voor het eiland. De kersverse on-
afhankelijke regering besloot dat ze zich nu helemaal 
op het toerisme moest werpen om werk voor Aruba 
te creëren. En ze vroeg steun aan Nederland. Die 
afspraak over onafhankelijkheid in tien jaar, die klonk 
nu ineens een beetje gewaagd. Kon Aruba het wel 
alleen aan? Dus werd na een paar jaar afgesproken 
dat Aruba definitief als apart land in het Koninkrijk 
zou blijven.

Dia 42 (titeldia Tijd van het Toerisme)
Het zesde en laatste tijdvak dat we gaan bespreken 
is de Tijd van het Toerisme. Dat is de tijd vanaf 
ongeveer 1980, dus zo’n dertig jaar tot nu toe.

Dia 43 (het paradijselijke palmenstrand en de 
hotelplanners)
VERHAAL De stranden van Aruba in het noordwes-
ten lagen er in de Tijd van de Olie nog maagdelijk 
bij: prachtig wit zand, wuivende palmbomen, en 
nauwelijks een mens te vinden. Arubaanse onderne-
mers dachten dat daar mogelijkheden in moesten 
zitten. Om zich te oriënteren reisden ze naar Florida 
in de Verenigde Staten, naar Miami Beach met zijn 
luxe hotels. Ze kwamen tot de conclusie dat de 
stranden op Aruba veel mooier waren. Ook veel 
mooier dan op Puerto Rico, waar ze ook gingen 
kijken. Ze bonden gesprekken aan met de beroemde 
Amerikaanse hotelarchitect Morris Lapidus en 
troonden hem mee naar hun eiland. Op de foto’s 
zie je de plannenmakers bezig temidden van de 
palmen. Ze maken plannen voor een nieuw luxe 
strandhotel, het Aruba Carribean Hotel. Het moest 
zo fraai worden dat de rijkste Amerikaanse toeristen 
erdoor zouden worden aangelokt. Er werd een NV 
opgericht om het hotel te financieren. De grootste 
aandeelhouder was de overheid van Aruba zelf.

Dia 44 (Aruba Carribean)
Zo werd het eerste hotel aan het strand geopend. 
Zoals je ziet ligt het er prachtig bij in het uitge-
strekte palmengebied. Nog steeds waren er maar 
heel weinig toeristen op het strand. De hotelgasten 
konden in de waan leven dat dit paradijselijke eiland 
helemaal voor hen was.

Dia 45 (De kust volgebouwd)
Maar lang zou dat niet duren. Toen de olieraffina-
derij werd gesloten, moest uitgekeken worden naar 
een andere bron van inkomsten voor de inmiddels 
zeer gegroeide eilandbevolking. Dus werd helemaal 
ingezet op het toerisme. De regering van het eiland 
stimuleerde de bouw van zoveel mogelijk hotels. 
Daarbij gaf ze ook overheidsgaranties, waarvoor ze 
zich soms behoorlijk in de schulden stak.

Dia 46 (cruiseschepen)
Een andere vorm van toerisme waren de cruisesche-
pen. Om zoveel mogelijk schepen te lokken moest 
er aan de wal het nodige te beleven zijn voor de 
passagiers. Ook daarin investeerde de regering van 
Aruba. In Oranjestad werden winkelcentra gebouwd, 
casino’s, nachtclubs, restaurants, enz. Hoewel er 
op Aruba nooit Hollandse geveltjes te vinden waren 
geweest (op Curaçao waren wel oude gebouwen in 
Hollandse stijl), stond het voor de cruiseschepen 
natuurlijk leuk als ze door een ‘schilderachtig’ stadje 
werden verwelkomd. Dus werden er namaak Holland-
se geveltjes gebouwd, in vrolijke tropische kleuren. 
Achter die nepgevels gingen de nieuwe winkelcentra 
schuil. Oranjestad werd een soort Disneyland.
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Ondertussen stimuleerde de Arubaanse regering de 
bouw van allerlei toeristische projecten: hotels, uit-
gaansoorden, casino’s, restaurants, shopping malls. 
Ze gaven ook overheidsgaranties, waarvoor ze zich 
soms behoorlijk in de schulden staken.

Dia 41 (het resultaat)
Het resultaat was dat Aruba veranderde in een 
groot toeristenoord, waar het prachtige verlaten 
palmenstrand geheel schuil ging achter een reeks 
Amerikaanse hotels, waar het ene cruiseschip na 
het andere afmeerde, waarvan de passagiers werden 
ontvangen in een Oranjestad met namaak-oud-
Hollandse geveltjes in vrolijke kleuren, een groot Dis-
neyland eigenlijk. Het toerisme leverde veel op, maar 
het was ook kwetsbaar. Als het een paar jaar niet zo 
goed ging in de Verenigde Staten, kwamen er meteen 
minder toeristen. Aruba werd erg afhankelijk.

Dia 47 en 48 (Oranjestad Disneyland)
Op deze foto’s zie je hoe Oranjestad er tegenwoor-
dig uit ziet.

Dia 49 (De aparte status)
De regering van Aruba heeft het toerisme met kracht 
bevorderd. In dit tijdvak heeft het eiland namelijk 
ook een eigen onafhankelijke regering gekregen. In 
de Tijd van de Olie waren de Nederlandse Antillen al 
onafhankelijk geworden binnen het Koninkrijk. Dat 
betekent dat de koningin ook staatshoofd was van 
de Nederlandse Antillen en dat buitenlandse zaken 
en defensie samen met Nederland (of eigenlijk 
door Nederland) werden gedaan. Maar voor de rest 
hadden de Antillen een eigen regering, die door het 
eigen volk was gekozen. Ze hoefden de Nederlandse 
regering niet meer te gehoorzamen.
Maar de Nederlandse Antillen (zes eilanden) waren 
samen één land. Daarvan was Curaçao natuurlijk het 
belangrijkste. In plaats van door Nederland hadden 
de Arubanen nu het gevoel dat ze door Curaçao 
overheerst werden. Daar voelden ze niets voor. Ze 
wilden een eigen regering, los van de andere Antil-
len. Maar Nederland vond dat een klein eiland op 
zichzelf geen behoorlijk ‘land’ kon zijn. Hoe kon je 
nu een land vormen met maar 50 000 inwoners? 
Dus wilde Nederland de zes eilanden bij elkaar 
houden. Op Aruba voerde een nieuwe politieke 
partij van de oud-onderwijzer Betico Croes, de 
Movimiento Electoral di Pueblo (MEP, betekent: Kie-
zersbeweging van het Volk) echter harde actie voor 
een eigen regering, los van Curaçao. Een ‘aparte 
status’ noemden ze dat. De MEP kreeg veel aanhang 
op Aruba en er waren zelfs relletjes waarbij de orde 
moest worden hersteld door Curaçaose politieagen-
ten, wat voor de Arubanen natuurlijk alleen maar 
olie op het vuur was.

Dia 50 (onderhandelingen)
De Nederlandse regering vond dat losse eilandjes 
geen land konden zijn. Maar voor onafhankelijk-
heid waren ze wel te vinden. Zo kreeg Suriname 
bijvoorbeeld ook de onafhankelijkheid. Aruba bleef 
vasthouden aan zijn ‘aparte status’. Na jaren lang 
touwtrekken werd een akkoord bereikt. Aruba zou 
in 1986 zijn aparte status krijgen, op voorwaarde 
dat het tien jaar later helemaal onafhankelijk zou 
worden. In 1996 moest het dus het Koninkrijk uit. 
Maar dat laatste is er nooit van gekomen. Toen de 
olieraffinaderij werd gesloten, waren de Arubanen 
wat minder zeker van zichzelf. Misschien hadden 
ze Nederland ooit nog wel eens nodig. Nu ze van 
Curaçao af waren, wilden ze best in het Koninkrijk 
blijven als apart ‘one happy island’. Dus zo bleef de 
toestand voortaan.
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Dia 42 (de toestand nu)
Op Aruba wordt goed verdiend. Het is één van de 
welvarendste eilanden van de Caribische Zee. Maar 
de regering heeft grote risico’s gelopen met het 
steunen van al die toeristische projecten. Bovendien 
moet er een complete regering in stand gehouden 
worden voor maar honderdduizend inwoners: erg 
veel ambtenaren voor een kleine bevolking. Al met 
al zit de overheid met een grote schuld. Aruba is 
helemaal afhankelijk van het toerisme en dus van de 
Amerikanen, die het leeuwendeel van de toeristen 
uitmaken. Hoewel Aruba eigen geld heeft, kun je 
overal gewoon met dollars betalen. Het hele leven op 
het eiland is sterk ‘geamerikaniseerd’. 

Dia 43 (balans van de twintigste eeuw)
(Leerlingen mogen twee belangrijke ‘dingen’ (ge-
beurtenissen, of iets anders) van de twintigste eeuw 
noemen.)

Dia 44 (balans van zes eeuwen)
(De leerlingen kiezen elk voor zich een vijftal belang-
rijke gebeurtenissen. Eventueel opschrijven als daar 
tijd voor is. De leraar bespreekt hun keuzes met hen, 
en vergelijkt die met de vijf die hij zelf heeft uitgeko-
zen op de tijdbalk. In de negentiende eeuw is fosfaat 
belangrijker dan goud, bijvoorbeeld).

Dia 51 (de toestand nu)
Op Aruba wordt goed verdiend. Het is één van de 
welvarendste eilanden van de Caribische Zee. Maar 
de regering heeft grote risico’s gelopen met het 
steunen van al die toeristische projecten. Bovendien 
moet er een complete regering in stand gehouden 
worden voor maar honderdduizend inwoners: erg 
veel ambtenaren voor een kleine bevolking. Al met 
al zit de overheid met een grote schuld. Aruba is 
helemaal afhankelijk van het toerisme en dus van de 
Amerikanen, die het leeuwendeel van de toeristen 
uitmaken. Hoewel Aruba eigen geld heeft, kun je 
overal gewoon met dollars betalen. Het hele leven 
op het eiland is sterk ‘geamerikaniseerd’. 

Dia 52 (balans van de Tijd van het Toerisme)
(In een gesprek met de leerlingen wordt een aantal 
kenmerken van de Tijd van het Toerisme verzameld. 
De leerlingen doen suggesties over wat er in de lege 
cirkels zou moeten komen.)

Dia 53 (balans van zes tijdvakken)
(De leerlingen kiezen elk voor zich een aantal be-
langrijke kenmerken van de zes tijdvakken. De leraar 
bespreekt hun keuzes met de klas.)

Dia 45 (Hoe is Aruba zou geworden en waarom wil 
het apart)
De bevolking van Aruba is anders dan die van Cura-
çao. Aruba heeft geen geschiedenis van slavernij. Het 
grootste deel van de bevolking is er in de twintigste 
eeuw gekomen via migratie uit (vooral) Latijns Ame-
rika en uit het Caribisch gebied. Het eiland is vooral 
geworden wat het nu is door de geschiedenis van 
de olie-industrie. Zonder die industrie had het nooit 
zoveel inwoners gekregen. Op Bonaire bijvoorbeeld, 
een groter eiland dan Aruba, maar zonder olie, 
wonen tegenwoordig maar 13000 mensen. Doordat 
Aruba ‘groot’ en welvarend werd, kon het zich ‘even 
goed’ gaan voelen als Curaçao, en daardoor gaan 
hameren op een aparte status. Omdat er in de jaren 
tachtig nu eenmaal veel mensen woonden en een be-
hoorlijk welvaartspeil was bereikt, moest de regering 
wel vol inzetten op het toerisme om de welvaart van 
het eiland overeind te houden. Daardoor werd Aruba 
de toeristenkermis die het nu is.
De sluiting van Lago toonde echter ook hoe kwets-
baar het eiland was. Daarom wilden de Arubanen 
toch maar liever niet helemaal los van Nederland. 
Toen de lastige Curaçaoenaars achter de horizon 
waren verdwenen, vonden ze de band met Nederland 
wel een goede rugdekking, ook tegenover Venezuela 
(stel dat die hun eiland zouden bezetten, dan konden 
ze daar niks tegen doen...). Dus toen de aparte 
status was bereikt, vonden de Arubanen het prima 
om een apart land in het Koninkrijk der Nederlanden 
te blijven.

Dia 54 (Hoe is Aruba zou geworden en waarom wil 
het apart)
De bevolking van Aruba is anders dan die van 
Curaçao. Aruba heeft geen geschiedenis van 
slavernij. Het grootste deel van de bevolking is 
er in de twintigste eeuw gekomen via migratie uit 
(vooral) Latijns Amerika en uit het Caribisch gebied. 
Het eiland is vooral geworden wat het nu is door 
de geschiedenis van de olie-industrie. Zonder die 
industrie had het nooit zoveel inwoners gekregen. 
Op Bonaire bijvoorbeeld, een groter eiland dan 
Aruba, maar zonder olie, wonen tegenwoordig maar 
13000 mensen. Doordat Aruba ‘groot’ en welvarend 
werd, kon het zich ‘even goed’ gaan voelen als 
Curaçao, en daardoor gaan hameren op een aparte 
status. Omdat er in de jaren tachtig nu eenmaal veel 
mensen woonden en een behoorlijk welvaartspeil 
was bereikt, moest de regering wel vol inzetten op 
het toerisme om de welvaart van het eiland overeind 
te houden. Daardoor werd Aruba de toeristenkermis 
die het nu is.
De sluiting van Lago toonde echter ook hoe kwets-
baar het eiland was. Daarom wilden de Arubanen 
toch maar liever niet helemaal los van Nederland. 
Toen de lastige Curaçaoenaars achter de horizon wa-
ren verdwenen, vonden ze de band met Nederland 
wel een goede rugdekking, ook tegenover Venezuela 
(stel dat die hun eiland zouden bezetten, dan kon-
den ze daar niks tegen doen...). Dus toen de aparte 
status was bereikt, vonden de Arubanen het prima 
om een apart land in het Koninkrijk der Nederlanden 
te blijven.
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Bijlage 3

Samenvattingen van de leerstof na afloop van de les verstrekt aan de leerlingen

Chronologisch 

Geschiedenis van Aruba 
 

 
 

De vijftiende eeuw (1400-1500) 
 
In deze tijd was Aruba bewoond door Indianen. Het was een vredelievend en vriendelijk volk. Ze 
leefden van visserij en eenvoudige landbouw. Waarschijnlijk woonden er op Aruba een paar honderd 
Indianen. Dat weten we uit opgravingen. 
1499 In dit jaar kwam de Spanjaard Alonso de Ojeda op Aruba aan. Hij was een officier op één van de 
schepen van de tweede reis van Columbus. 

 

De zestiende eeuw (1500-1600) 
 
Toen Alonso de Ojeda het eiland had ontdekt, werd het al gauw in bezit genomen door de 
Spanjaarden. Ze hoopten er nuttige dingen of rijkdommen te vinden, bijvoorbeeld goud. Maar ze 
vonden niets. 
1513 De Spanjaarden verklaren Aruba en de andere eilanden officieel ‘nutteloos’. 
1515 In dit jaar voerden de Spanjaarden de hele Indiaanse bevolking weg van Aruba. Ze werden 
ergens anders als slaven gebruikt. 
1530 De Spanjaarden voeren geiten en paarden in. Er komen weer Indianen terug op Aruba vanaf het 
vasteland. Ze worden door de Spanjaarden bekeerd tot het katholieke geloof. 

 

De zeventiende eeuw (1600-1700) 
 
In deze tijd verschenen Engelsen en Nederlanders in de Caribische Zee. Ze waren in oorlog met de 
Spanjaarden en probeerden hen dwars te zitten. Voor Nederland werd dat gedaan door de West-
Indische Compagnie (WIC). 
1634 De Nederlanders veroveren Curaçao als marinebasis tegen de Spanjaarden. 
1636 De Nederlanders veroveren ook Aruba, hoewel ze weinig met het eiland kunnen. 
De Nederlanders gebruiken Aruba en Bonaire als hulpbronnen voor Curaçao. Aruba levert vlees en 
huiden van paarden en geiten. Bonaire levert zout. 
Op Aruba leven een paar honderd Indianen, de Nederlandse commandeur en een stuk of vijftien 
soldaten. 
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De achttiende eeuw (1700-1800) 
 
Aruba blijft bezit van de WIC. Er verandert niet veel, maar er zijn toch een paar ontwikkelingen: 
1750 De Indianen krijgen hun eerste vaste, katholieke kerk. 
1754 De eerste blanke kolonist vestigt zich op Aruba. 
Op Aruba zijn geen plantages met slaven. De weinige slaven die er zijn, werken als huisdienaren. (Op 
Curaçao werken duizenden slaven op plantages). 
Langzamerhand wordt het eiland iets belangrijker voor de handel, vooral in paarden. Daarom krijgen 
ze op Aruba ook meer last van piraten die de paarden willen stelen. Er waren maar zó weinig 
Nederlandse soldaten, dat die daar niks tegen konden doen. Een fort bouwen vond de WIC eigenlijk 
te duur. Maar uiteindelijk deden ze het toch. 
1796/’97 Fort Zoutman wordt gebouwd. 
Er wonen nog geen tweeduizend mensen op Aruba. 

 

De negentiende eeuw (1800-1900) 
 
In deze tijd was Aruba geen bezit meer van de WIC, maar een kolonie van Nederland.  
1816 De regering neemt het gezag over. Ze wil weten wat er op Aruba te vinden is en wat het eiland 
oplevert. Antwoord: niets. 
1824 Er wordt goud op Aruba ontdekt. Goudzoekers stromen toe. Maar het is maar zó weinig goud, 
dat er geen goudmaatschappij kan worden opgericht. 
1870 Er wordt tóch een goudmaatschappij opgericht, omdat met een nieuw procédé meer goud uit het 
erts kan worden gewonnen. Smelterijen. 
1874 Er wordt fosfaat gevonden. Daarvan kan kunstmest worden gemaakt. 
Met het fosfaat wordt veel meer geld verdiend dan met het goud. Maar beide winningen houden 
omstreeks de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) op. Het goud is uitgeput. En er is goedkoper fosfaat 
gevonden op andere plaatsen in de wereld. Aruba verarmt. 
Toch wonen er nu bijna tienduizend mensen, aangetrokken door het goud en het fosfaat. 

 

De twintigste eeuw (1900-2000) 
 
1914 Er wordt olie gevonden in de baai van Maracaibo in Venezuela. 
1924 Aruba krijgt bezoek van kapitein Rodgers die een plaats zoekt om olie over te laden. Curaçao is 
al ‘bezet’ door Shell, en Rodgers werkt voor Esso. De haven die voor de fosfaatexport is aangelegd bij 
Sint-Nicolaas, lijkt een geschikte plaats. 
1927 Er wordt ook een raffinaderij bij Sint-Nicolaas gebouwd. 
Door de olie-industrie verandert Aruba snel. Het wordt in één klap een modern land, terwijl het nogal 
achtergebleven was. Duizenden immigranten komen in de olie-industrie werken. 
1942 De raffinaderij wordt aangevallen door de Duitsers. Het was één van de belangrijkste 
leveranciers van vliegtuigbrandstof voor de Geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. 
1954 De Nederlandse Antillen worden een onafhankelijk land binnen het Koninkrijk. De Arubanen zijn 
ontevreden: ze willen zélf een land zijn, en niet ‘onder Curaçao’.  
1955 Het eerste cruiseschip legt aan op Aruba. 
1959 Het eerste toeristenhotel aan het strand wordt geopend. 
1971 Croes richt de MEP op en gaat actie voeren voor een ‘aparte’ status. 
1986 Aruba krijgt de ‘aparte’ status: een eigen regering in het Koninkrijk der Nederlanden. 
1986 De raffinaderij wordt gesloten: grote werkloosheid. 
De Arubaanse regering gaat het toerisme bevorderen. Er komen tientallen hotels en veel vermaak 
voor de passagiers van de cruiseschepen. 
De bevolking is in de 20e eeuw snel gegroeid: er wonen nu zo’n honderdduizend mensen. 
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Beeldend-associatief 

Geschiedenis van Aruba 
 

Tijd van de Indianen - tot 1500 
 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 

Tijd van het Nutteloze Eiland  
1500 - 1600 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Tijd van Paarden en Piraten 
1600 - 1800 

 
 

Op Aruba zijn rotstekeningen 
gevonden en aardewerken 
potten opgegraven. Die zijn 
van Indianen, de oudste 
bewoners van Aruba. De 
potten hebben een 
mensenkopje. De Indianen 
begroeven er hun doden in.  

De Indianen woonden in kleine dorpjes. Er 
waren misschien honderd of tweehonderd 
Indianen op Aruba. Een vriendelijk, 
vredelievend volk. 
 

 
 

Spaanse veroveraars wilden 
graag nuttige dingen of 
rijkdommen op Aruba vinden. 
Bijvoorbeeld goud. Maar ze 
vonden niks. 'Een nutteloos 
eiland', zeiden ze. Toen 
voerden ze maar de hele 
bevolking als slaaf weg naar 
een ander eiland. 

In deze tijd was de 
Nederlandse West-Indische 
Compagnie de baas op 
Aruba. Ze wisten niet zo goed 
wat ze met Aruba moesten. 
Eigenlijk waren ze alleen 
geïnteresseerd in Curaçao. 
Aruba werd gebruikt als 
leverancier van paarden en 
geiten. Er woonden maar 
ongeveer 1000 mensen, bijna 
allemaal Indianen. 

Er waren veel piraten in de 
Caribische Zee. Regelmatig kwamen 
ze op Aruba paarden stelen. De 
Nederlanders hadden maar een paar 
soldaten. Een fort bouwen vonden 
ze te duur. Pas op het eind van deze 
periode bouwden ze Fort Zoutman. 
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Tijd van het Goud 1800 - 1900 
 

 
 

 

 
 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 Tijd van de Olie 1900 - 1980 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Na zestig jaar wordt de raffinaderij gesloten. Dat is een ramp voor het eiland. 

__________________________________________________________________________ 
 

Tijd van het Toerisme 1980 - nu 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

De regering van Aruba die zoveel 
aan het toerisme doet, is een 
onafhankelijke, eigen regering. Na 
lang actie voeren heeft Aruba de 
status van apart land in het 
Koninkrijk gekregen. De bevolking 
groeit tot zo'n 100 000 mensen. 

Een herdersjongen 
vindt goud op Aruba. 
Goudzoekers stromen 
toe. Maar er is te 
weinig goud voor een 
winstgevende 
exploitatie. 
 

In deze tijd wordt 
Aruba een kolonie 
van Nederland. De 
regering moet 
actiever optreden 
dan de WIC 
vroeger deed. Er 
zijn meer mensen 
(bijna 10 000) en 
dus ook meer 
veiligheids-
problemen.   

Met fosfaat wordt veel 
meer geld verdiend dan 
met goud. Eigenlijk is 
fosfaat in deze tijd het 
echte goud van Aruba. 

In Venezuela 
wordt olie 
ontdekt. De 
eilanden voor 
de kust zijn 
heel geschikt 
voor overladen 
en verwerken 
van olie. 

Op Aruba komt een grote 
olieraffinaderij. Zo belangrijk dat 
hij in de 2e wereldoorlog wordt 
aangevallen. Zo groot, dat meer 
dan de helft van de werkers van 
Aruba er een baan vindt. 

Aruba verandert 
snel. Van achter-
gebleven en arm 
naar modern en 
'Amerikaans'. 
Er komen veel meer 
mensen wonen: van 
10 000 naar 50 000. 

Na de sluiting van de 
raffinaderij gaat de 
Arubaanse regering 
helemaal voor het 
toerisme. De stranden 
worden volgebouwd 
met hotels. 

Om de passagiers van 
cruiseschepen te 
vermaken, wordt 
Oranjestad omgebouwd 
tot een soort Disneyland. 
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Bijlage 4

Vragen gebruikt bij de voor- en nametingen

A Voormeting: vragen over chronologie

1 De Middeleeuwen duurden duizend jaar en eindigden omstreeks 1500. Hoe lang heeft 
de periode vanaf de Middeleeuwen tot nu geduurd?

A Even lang als de Middeleeuwen.
B Dat is niet met zekerheid te zeggen.
C Korter dan de Middeleeuwen.
D Langer dan de Middeleeuwen.

2 Michiel de Ruyter leefde van 1607 tot 1676. Vanaf 1622 voer hij als schipper-koopvaar-
der. In 1652 werd hij opperbevelhebber van de Nederlandse marine. Welke periode in 
zijn leven heeft het langst geduurd?

A Zijn jeugd tot aan het schipper-koopvaardersschap.
B Het schipper-koopvaardersschap.
C Het opperbevelhebbersschap van de marine.
D De drie perioden waren ongeveer even lang.

3 In welke eeuw leefde Michiel de Ruyter?

A De vijftiende eeuw.
B De zestiende eeuw.
C De zeventiende eeuw.
D De achttiende eeuw.

4 In welke volgorde zou je de volgende gebeurtenissen uit het leven van Michiel de 
Ruyter plaatsen? 1) Hij maakte grote winsten in Marokko. 2) Hij versloeg de Engelsen 
in de Vierdaagse Zeeslag. 3) Hij klom als kwajongen in de toren van Vlissingen. 4) Hij 
raakte dodelijk gewond in een zeeslag bij Sicilië.

A 1 - 2 - 3 - 4
B 2 - 3 - 4 - 1
C 3 - 1 - 2 - 4
D 3 - 1 - 4 – 2
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5 De periode van de Franse Revolutie en Napoleon (1789-1815) is te verdelen in twee 
onderdelen: de tijd totdat Napoleon aan de macht kwam (1799) en de tijd daarna. In de 
meeste geschiedenisboeken staan meer bladzijden over de Franse Revolutie dan over de 
tijd van Napoleon. 
Wat kun je daaraan zien?

A De tijd van de Franse Revolutie duurde langer dan de tijd van Napoleon.
B De tijd van de Franse Revolutie duurde korter dan de tijd van Napoleon.
C De tijd van de Franse Revolutie duurde even lang als de tijd van Napoleon.
D Niets. Het aantal bladzijden in een geschiedenisboek heeft niets te maken met hoe 
lang een tijd duurde.

B Voormeting: Vragen over de geschiedenis van Aruba

Vraag 6 t/m 10 gaan over de geschiedenis van Aruba. Het zijn geen meerkeuzevragen, maar 
vragen waarbij je een antwoord mag invullen. Waarschijnlijk weet je weinig of geen antwoor-
den op deze vragen. Laat dan de ruimte voor het antwoord open, en zet een kruisje voor ‘Ik 
weet het antwoord niet’. 

6 Wanneer ongeveer werd Aruba door de Nederlanders veroverd?
Antwoord: _____________________________________________
0 Ik weet het antwoord niet.

7 Wie waren de baas op Aruba toen de Nederlanders het eiland veroverden?
Antwoord: _____________________________________________
0 Ik weet het antwoord niet.

8 Welke delfstof (bijv. steenkool, aardolie, of iets anders dat je in de grond vindt) is ooit 
op Aruba gevonden?
Antwoord: _____________________________________________
0 Ik weet het antwoord niet.

9 Voor welk doel werd Aruba vóór 1800 vooral door de Nederlanders gebruikt?
Antwoord: _____________________________________________
0 Ik weet het antwoord niet.

10 Hoe heette de Arubaanse leider die het eiland een aparte eigen regering bezorgde?
Antwoord: _____________________________________________
0 Ik weet het antwoord niet.
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C Voormeting: Vragen over affiniteit met Aruba

11 Ben je ooit op Aruba of op één van de andere Nederlands-Antilliaanse eilanden ge-
weest?
Ja / Nee. (Sla de drie keuzen hieronder over als je antwoord ‘nee’ is).

Zo ja, was dat omdat (kruis aan wat bij jou hoort):
- je er bent geboren
- je er woonde
- je er op vakantie ging

12 Ken je mensen die van Aruba of van één van de andere Nederlands-Antilliaanse ei-
landen afkomstig zijn?
Ja / Nee (Sla de drie keuzen hieronder over als je antwoord ‘nee’ is).

Zo ja, hoe goed kende je die mensen? (kruis aan)
- heel goed
- gewoon gemiddeld
- een klein beetje

13 Vind je de geschiedenis van Antilliaanse eilanden voor Nederlanders een belangrijk 
onderwerp?
Ja / Nee.

14 Lijkt de geschiedenis van Antilliaanse eilanden je een leuk onderwerp om les over te 
krijgen?
Ja, best leuk.
Nee, niet leuk.
Ik weet het niet / het maakt me niet uit.

D Voor- en nameting: de vijfentwintig te plaatsen gebeurtenissen

Hierna volgen vijfentwintig gebeurtenissen uit de geschiedenis van Aruba. Aan jou de vraag 
wanneer ze gebeurd zijn. Je kunt die vraag beantwoorden met
- een jaartal, of 
- met ‘ongeveer in.... ‘ (een jaartal), of
- met ‘in de zoveelste eeuw’, of 
- met ‘zoveel jaar geleden’, of 
- met ‘in de tijd van.....’. 
Als je het antwoord niet weet, kruis dan aan ‘Ik weet het niet’.
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Gebeurtenis 1

Een groepje nieuwsgierige bewoners van het Zuid-Amerikaanse vasteland verkent het 
lege eiland en besluit er te gaan wonen, omdat er toch niemand woont.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 2

Er worden aparte omheinde wijken gebouwd voor westerse mensen die naar Aruba 
komen om er te werken.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 3

De gouverneur geeft bevel aan de bewoners van Aruba om een aantal paarden te vangen 
die nodig zijn voor het Nederlandse gezag op Curaçao.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 4

In de Verenigde Staten ontstaat grote opschudding vanwege een meisje dat op vakantie 
op Aruba is verdwenen en mogelijk vermoord.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 5

Door de groeiende welvaart op Aruba wordt de bevolking meer zelfbewust en wil daar-
om een eigen regering.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.
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Gebeurtenis 6

Bij de plaats Sint-Nicolaas wordt een nieuwe haven aangelegd voor olietankers.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 7

Bij de stranden in het noordwesten van Aruba opent de Amerikaanse hotelketen 
Holiday Inn een hotel.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 8

De gouverneur van Curaçao brengt een bezoek aan Aruba en geeft bevel een fort te 
bouwen als beveiliging tegen de Engelsen, Spanjaarden en piraten. 

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 9

Aruba trekt veel avonturiers aan van het Zuid-Amerikaanse vasteland die hopen snel 
rijk te worden.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 10

Gezaghebber Wagemakers van Aruba vraagt extra politie, omdat er een gespannen 
sfeer heerst tussen de Amerikanen op het eiland en de gekleurde bevolking.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.
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Gebeurtenis 11

Het stamhoofd op het eiland laat een groot feest organiseren ter ere van de goden.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 12

De bewoners van Aruba worden weggevoerd om op een ander eiland op plantages en in 
mijnen te werken.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 13

De regering van Aruba besluit een nieuw winkelcentrum in Oranjestad te laten bou-
wen.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 14

Een Duitse onderzeeboot valt de raffinaderij op Aruba aan.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 15

Van het vasteland van Zuid-Amerika wordt een Indiaanse hoofdman naar Aruba ge-
bracht die christen is geworden. Hij moet de bewoners van Aruba ervan overtuigen dat 
ze ook christenen moeten worden.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.
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Gebeurtenis 16

De gouverneur van de Nederlandse Antillen wordt rondgeleid om de nieuwe oliehaven 
van Aruba te bezichtigen.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 17

De Nederlander Dirk van Uitgeest vaart voorbij Aruba, maar omdat hij daar Indianen te 
paard ziet, durft hij er niet aan land te gaan.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 18

De Spaanse kaper Balthasar Carion valt Aruba binnen om paarden te roven. Hij laat de 
Nederlandse commandeur doden.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 19

Een katholieke priester van het vasteland van Zuid-Amerika wordt stiekem op Aruba 
gebracht om de katholieke mis op te dragen. Dat mag eigenlijk niet, maar het gebeurt 
toch.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 20

Een Arubaanse arbeider valt uit een toestel waarmee hij in een mijngang wordt geta-
keld, en overlijdt binnen een paar uur.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.
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Gebeurtenis 21

Een mijnbouwonderneming meldt in een jaarverslag dat het niet nodig is om de op-
brengsten van alle vindplaatsen apart te noemen, want het is toch maar heel weinig.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 22

Er wordt feest gevierd omdat het biljoenste vat olie op Aruba is geraffineerd.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 23

Er wordt een nieuw vliegveld gebouwd met een startbaan die lang genoeg is voor straal-
vliegtuigen.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 24

Op het eiland wordt waterleiding aangelegd met water dat uit zeewater gedestilleerd 
wordt.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 25

Commandeur Lodewijk Boyé stelt in opdracht van de Nederlandse regering een uitge-
breid rapport op over wat er zoal in de kolonie Aruba te vinden is.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.
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E Nameting: vragen over de wijze waarop leerlingen zich op de nameting hebben voorbereid

Ik heb het papier dat na de les werd uitgedeeld nog eens doorgelezen ja / nee

Ik heb het papier dat na de les werd uitgedeeld geleerd ja / nee

Ik heb na de les vorige week niets meer aan Aruba gedaan ja / nee

F Nameting: vragen over de wijze waarop de lessen en de leraar waren ervaren

1 Vond je de les over Aruba leuk? Zet een kruisje op de juiste plek op onderstaande balk. 

helemaal niet   
      leuk                   niet leuk                  gemiddeld                wel leuk             heel erg leuk  
_____|_____________|________________|_______________|______________I______

2 Vond je de les over Aruba duidelijk? Zet een kruisje op de juiste plek op onderstaande balk. 

helemaal niet   
     duidelijk      niet duidelijk            gemiddeld            wel duidelijk      heel erg 
duidelijk  
_____|_____________|________________|_______________|______________I______

3 Vond je de leraar aardig? Zet een kruisje op de juiste plek op onderstaande balk. 

helemaal niet   
      aardig        niet aardig             gemiddeld             wel aardig             heel erg 
aardig  
_____|_____________|________________|_______________|______________I______

4 Vond je de leraar een goede leraar? Geef hem een rapportcijfer: _______
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Bijlage 5

Voorschriften gebruikt bij het scoren van de voormeting en nameting

Gebeurtenis 2 punten 1 punt 0 punten

01 Een groepje nieuwsgierige 
bewoners van het Zuid-Ame-
rikaanse vasteland verkent het 
lege eiland en besluit er te gaan 
wonen, omdat er toch niemand 
woont.

Tijd van het nutteloze eiland.
Zestiende eeuw.

02 Er worden aparte omheinde 
wijken gebouwd voor westerse 
mensen die naar Aruba komen 
om er te werken.

Tijd van de olie.
Twintigste eeuw voor 1950.

Twintigste eeuw.

03 De gouverneur geeft bevel 
aan de bewoners van Aruba om 
een aantal paarden te vangen 
die nodig zijn voor het Neder-
landse gezag op Curaçao.

Tijd van paarden en piraten.
Periode 1600-1800.

04 In de Verenigde Staten 
ontstaat grote opschudding 
vanwege een meisje dat op va-
kantie op Aruba is verdwenen 
en mogelijk vermoord.

Tijd van het toerisme.
Paar jaar geleden, eenentwin-
tigste eeuw.

Twintigste eeuw.

05 Door de groeiende welvaart 
op Aruba wordt de bevolking 
meer zelfbewust en wil daarom 
een eigen regering.

Tijd van het toerisme.
(chron): Periode 1950-2000.

Tijd van de olie.
Twintigste eeuw.

06 Bij de plaats Sint-Nicolaas 
wordt een nieuwe haven aange-
legd voor olietankers.

Tijd van de olie.
Eerste helft twintigste eeuw.

Twintigste eeuw.

07 Bij de stranden in het 
noordwesten van Aruba opent 
de Amerikaanse hotelketen 
Holiday Inn een hotel.

Tijd van het toerisme.
Periode 1980-2000.

Twintigste eeuw. Alles waaruit 
blijkt dat dit een 
recente ontwik-
keling zou zijn.

08 De gouverneur van Cura-
çao brengt een bezoek aan 
Aruba en geeft bevel een fort te 
bouwen als beveiliging tegen 
de Engelsen, Spanjaarden en 
piraten. 

Tijd van paarden en piraten.
Achttiende eeuw.
Eind achttiende eeuw.

Zeventiende eeuw.

09 Aruba trekt veel avonturiers 
aan van het Zuid-Amerikaanse 
vasteland die hopen snel rijk te 
worden.

Tijd van het goud.
Negentiende eeuw.

10 Gezaghebber Wagemakers 
van Aruba vraagt extra politie, 
omdat er een gespannen sfeer 
heerst tussen de Amerikanen 
op het eiland en de gekleurde 
bevolking.

Tijd van de olie.
Eerste helft twintigste eeuw.

Twintigste eeuw.
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Gebeurtenis 2 punten 1 punt 0 punten

11 Het stamhoofd op het eiland 
laat een groot feest organiseren 
ter ere van de goden.

Tijd van de indianen.
Periode vóór 1500.

12 De bewoners van Aruba 
worden weggevoerd om op een 
ander eiland op plantages en in 
mijnen te werken.

Tijd van het nutteloze eiland.
Zestiende eeuw.

13 De regering van Aruba be-
sluit een nieuw winkelcentrum 
in Oranjestad te laten bouwen.

Tijd van toerisme.
Periode 1980-2000.

Twintigste eeuw. Alles waaruit 
blijkt dat dit een 
recente ontwik-
keling zou zijn.

14 Een Duitse onderzeeboot 
valt de raffinaderij op Aruba 
aan.

Tijd van de olie.
Eerste helft twintigste eeuw.
Tweede wereldoorlog.
Periode 1940-1945.

Twintigste eeuw.

15 Van het vasteland van Zuid-
Amerika wordt een Indiaanse 
hoofdman naar Aruba gebracht 
die christen is geworden. Hij 
moet de bewoners van Aruba 
ervan overtuigen dat ze ook 
christenen moeten worden.

Tijd van het nutteloze eiland.
Zestiende eeuw.

16 De gouverneur van de Neder-
landse Antillen wordt rondgeleid 
om de nieuwe oliehaven van Aruba 
te bezichtigen.

Tijd van de olie.
Eerste helft twintigste eeuw.

Twintigste eeuw. Alles waaruit 
blijkt dat dit een 
recente ontwik-
keling zou zijn.

17 De Nederlander Dirk van 
Uitgeest vaart voorbij Aruba, 
maar omdat hij daar Indianen 
te paard ziet, durft hij er niet 
aan land te gaan.

Tijd van het nutteloze eiland.
Periode 1580-1640.
Zestiende eeuw.

Tijd van paarden 
en piraten.
Zeventiende eeuw.

18 De Spaanse kaper Balthasar 
Carion valt Aruba binnen om 
paarden te roven. Hij laat de 
Nederlandse commandeur 
doden.

Tijd van paarden en piraten.
Zeventiende eeuw.
Achttiende eeuw.

19 Een katholieke priester van 
het vasteland van Zuid-Ame-
rika wordt stiekem op Aruba 
gebracht om de katholieke mis 
op te dragen. Dat mag eigenlijk 
niet, maar het gebeurt toch.

Tijd van paarden en piraten.
Zeventiende eeuw.
Achttiende eeuw.

20 Een Arubaanse arbeider valt 
uit een toestel waarmee hij in 
een mijngang wordt getakeld, 
en overlijdt binnen een paar 
uur.

Tijd van het goud.
Negentiende eeuw.

21 Een mijnbouw-onderneming 
meldt in een jaarverslag dat het 
niet nodig is om de opbreng-
sten van alle vindplaatsen apart 
te noemen, want het is toch 
maar heel weinig.

Tijd van het goud.
Negentiende eeuw.
Omstreeks 1900.
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Gebeurtenis 2 punten 1 punt 0 punten

22 Er wordt feest gevierd omdat 
het biljoenste vat olie op Aruba 
is geraffineerd.

Tijd van de olie.
Eerste helft twintigste eeuw.

Twintigste eeuw

23 Er wordt een nieuw vliegveld 
gebouwd met een startbaan die 
lang genoeg is voor straalvlieg-
tuigen.

Tijd van het toerisme.
Tweede helft twintigste eeuw.

Twintigste eeuw. Alles waaruit 
blijkt dat dit een 
recente ontwik-
keling zou zijn.

24 Op het eiland wordt waterlei-
ding aangelegd met water 
dat uit zeewater gedestilleerd 
wordt.

Tijd van de olie.
Eerste helft twintigste eeuw.

Twintigste eeuw. Alles waaruit 
blijkt dat dit een 
recente ontwik-
keling zou zijn.

25 Commandeur Lodewijk Boyé 
stelt in opdracht van de Neder-
landse regering een uitgebreid 
rapport op over wat er zoal in 
de kolonie Aruba te vinden is.

Tijd van het goud.
Negentiende eeuw.
Omstreeks 1800.
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Bijlage 6

Gemiddelde scores op alle vijfentwintig items tijdens de voormeting en de nameting

VOORMETING NAMETING

Item nr Gem. 
score

Gem. 
score 
groep A

Gem. 
score 
groep B

Gem. 
score

Gem. 
score 
groep A

Gem. 
score 
groep B

1 lege eiland 0,10 0,12 0,09 0,25 0,24 0,27

2 omheinde wijken 0,18 0,22 0,14 0,48 0,27 0,70

3 paarden vangen 0,42 0,43 0,41 1,16 1,01 1,32

4 meisje vermist 1,38 1,47 1,30 1,73 1,68 1,79

5 zelfbestuur 0,42 0,51 0,33 0,90 0,88 0,91

6 oliehaven 0,37 0,44 0,30 1,07 0,80 1,34

7 Holiday Inn 0,64 0,81 0,48 1,28 1,07 1,50

8 fort bouwen 0,48 0,55 0,41 1,00 0,87 1,13

9 avonturiers 0,12 0,18 0,07 1,10 0,96 1,25

10 rassenonlusten 0,22 0,31 0,12 0,45 0,41 0,48

11 feest voor goden 0,46 0,54 0,37 0,98 0,84 1,13

12 bewoners weg 0,05 0,04 0,05 0,84 0,70 0,97

13 winkelcentrum 0,49 0,54 0,44 1,23 1,10 1,36

14 onderzeeboot 0,70 0,78 0,61 1,36 1,27 1,45

15 christen worden 0,07 0,09 0,05 0,48 0,45 0,50

16 gouverneur bezichtigt 0,33 0,39 0,27 1,02 0,75 1,30

17 Hollander passeert 0,14 0,13 0,15 0,45 0,61 0,27

18 paarden geroofd 0,38 0,50 0,25 1,18 1,05 1,30

19 katholieke priester 0,18 0,24 0,11 0,58 0,86 0,30

20 mijnarbeider 0,11 0,15 0,07 0,77 0,67 0,88

21 jaarverslag 0,10 0,16 0,05 0,93 0,87 1,00

22 biljoenste vat 0,25 0,30 0,20 1,07 0,82 1,33

23 vliegveld 0,52 0,50 0,54 1,06 0,87 1,25

24 waterleiding 0,39 0,50 0,29 0,68 0,67 0,69

25 rapport inventariseert 0,09 0,11 0,06 0,35 0,33 0,37
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Bijlage 7

Resultaten van paarsgewijze t-toetsen uitgevoerd op het verschil tussen itemscores op 
voormeting en nameting in groep A en groep B.

t df p t df p

Groep A Item 1 1,781 134 0,077 Groep B 2,719 131 0,007

Item 2 0,726 134 0,469 6,914* 131 < 0,001

Item 3 5,402* 134 < 0,001 8,607* 131 < 0,001

Item 4 2,907 134 0,004 5,701* 131 < 0,001

Item 5 4,188* 134 < 0,001 6,348* 131 < 0,001

Item 6 4,385* 134 < 0,001 12,315* 131 < 0,001

Item 7 3,211 134 0,002 11,171* 131 < 0,001

Item 8 3,427 134 0,001 7,203* 131 < 0,001

Item 9 8,278* 134 < 0,001 13,649* 131 < 0,001

Item 10 1,554 134 0,123 4,867* 131 < 0,001

Item 11 3,296 134 0,001 8,021* 131 < 0,001

Item 12 8,151* 134 < 0,001 10,333* 131 < 0,001

Item 13 7,212* 134 < 0,001 10,529* 131 < 0,001

Item 14 5,686* 134 < 0,001 8,644* 131 < 0,001

Item 15 4,471* 134 < 0,001 5,979* 131 < 0,001

Item 16 4,313* 134 < 0,001 11,981* 131 < 0,001

Item 17 5,731* 134 < 0,001 1,852 131 0,066

Item 18 5,070* 134 < 0,001 11,136* 131 < 0,001

Item 19 5,982* 134 < 0,001 2,584 131 0,011

Item 20 6,220* 134 < 0,001 8,754* 131 < 0,001

Item 21 7,765* 134 < 0,001 10,214* 131 < 0,001

Item 22 7,555* 134 < 0,001 14,277* 131 < 0,001

Item 23 4,159* 134 < 0,001 7,245* 131 < 0,001

Item 24 2,428 134 0,017 5,574* 131 < 0,001

Item 25 3,102 134 0,002 4,449* 131 < 0,001

* Significant verschil tussen voormeting en nameting (p < 0,001).
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Bijlage 8

Significantie van verschillen tussen groep A en B zoals weergegeven in tabel 4-11 

Significantie van verschillen tussen groep A en B
Alle leerlingen

t df p

Nameting over alle 25 items Tot. 3,620 245,041 < 0,001

Repr. 3,803 248,717 < 0,001

Toep. 3,160 251,461  0,002

Nameting over 18 items zonder 
sleutelwoorden

Tot. 3,060 251,002 0,002

Repr. 3,088 265 0,002

Toep. 2,557 265  0,011

Significantie van verschillen tussen groep A en B
Leerlingen die zeiden te hebben gelezen of geleerd

t df p

Nameting over alle 25 items Tot. 5,298 173 < 0,001

Repr. 4,920 173 < 0,001

Toep. 4,875 173 < 0,001

Nameting over 18 items zonder 
sleutelwoorden

Tot. 4,633 173 < 0,001

Repr. 3,900 173 < 0,001

Toep. 4,237 173 < 0,001

Significantie van verschillen tussen groep A en B
Leerlingen die zeiden NIET te hebben gelezen of geleerd

t df p

Nameting over alle 25 items Tot. 0,949 89,532 0,345

Repr. 1,529 87,471 0,130

Toep. 0,502 90 0,617

Nameting over 18 items zonder 
sleutelwoorden

Tot. 0,533 90 0,596

Repr. 1,446 89,081 0,152

Toep. 0,085 90 0,933
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In de Inleiding wordt deze studie geplaatst als een bijdrage aan de geschiedenisdidac-
tiek: een hybride tak van wetenschap die enerzijds gerelateerd is aan de onderwijskun-
de (didactiek), anderzijds aan de geschiedwetenschap en geschiedtheorie. 
Geschiedenisdidactiek moet niet worden opgevat als subdiscipline, noch van de onder-
wijskunde, noch van de geschiedwetenschap, maar heeft een zelfstandige positie ten 
opzicht van deze twee. Een derde bepalende factor in de geschiedenisdidactiek zijn 
maatschappij en politiek, omdat het geschiedenisonderwijs zich voltrekt in opdracht 
van een samenleving die bepaalde verwachtingen heeft van dat onderwijs. Deze studie 
combineert deelstudies vanuit elk van deze drie invalshoeken: vanuit politiek en maat-
schappij in hoofdstuk 1, vanuit geschiedtheorie en filosofie in hoofdstuk 2 en vanuit 
didactiek en onderwijskunde in hoofdstuk 3 en 4. Het thema van de studie is de rol van 
(historisch) tijdsbewustzijn, omdat de tijdsdimensie datgene is wat geschiedenis het 
duidelijkst onderscheidt van andere disciplines. De vraag in hoeverre het leren van ge-
schiedenis neerkomt op het leren denken in termen van (historische) tijd, wordt in deze 
studie centraal gesteld. In hoofdstuk 1 gebeurt dat door na te gaan welke rol historisch 
tijdsbewustzijn tot dusverre heeft gespeeld in het geschiedenisonderwijs, in hoofdstuk 
2 door via theoretische studie te komen tot een werkbare definitie van historische tijd. 
In hoofdstuk 3 wordt een inventarisatie gemaakt van wat reeds op dit terrein is onder-
zocht en welke vragen – geredeneerd vanuit de definitie van historisch tijd uit hoofd-
stuk 2 – nog open blijven. Zo wordt een onderzoeksagenda voor de geschiedenisdidac-
tiek ontwikkeld. In hoofdstuk 4 wordt een begin gemaakt met de uitvoering van die 
onderzoeksagenda via een empirisch onderzoek naar middelen die leerlingen gebrui-
ken om zich in de tijd te oriënteren.

Hoofdstuk 1 geeft een beknopt historisch overzicht van de ontwikkelingen in het ge-
schiedenisonderwijs in de negentiende en twintigste eeuw in Duitsland, Engeland en 
Nederland. Er is gekozen voor een vergelijkend perspectief omdat daardoor duidelijk 
kan worden welke ontwikkelingen specifiek in een bepaald land thuishoren en welke 
meer algemeen zijn voorgekomen in het geschiedenisonderwijs. Centraal staat de vraag 
welke rol de ontwikkeling van een historisch tijdsbewustzijn in het geschiedenisonder-
wijs tot dusverre heeft gespeeld. In de periode tot de jaren zestig van de twintigste eeuw 
werden in het geschiedenisonderwijs vooral ethische, politiek-staatsburgerlijke en nati-
onalistische doelen nagestreefd. Deze doelen richtten zich op het functioneren van de 
leerling in het heden, waarbij het (nationale) verleden werd gebruikt ter rechtvaardiging 
van bepaald gedrag. Historisch tijdsbewustzijn stond daarbij niet voorop: niet het ver-
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schil tussen verleden en heden, maar juist de vermeende overeenkomsten en de ver-
meende continuïteit werden benadrukt.
In de jaren zestig van de twintigste eeuw raakte het geschiedenisonderwijs in een crisis, 
omdat – om een aantal redenen die de maatschappijke ontwikkelingen in de jaren zes-
tig typeerden - de traditionele politiek-staatsburgerlijke en nationalistische doelen niet 
langer als legitiem werden ervaren. Politiek en samenleving keerden het vak de rug toe, 
waardoor het dreigde te worden gemarginaliseerd of zelfs geheel te verdwijnen. Een 
vernieuwing van de geschiedenisdidactiek was het gevolg. Enerzijds probeerde men het 
nut en de actualiteit van geschiedenis onder de aandacht te brengen door het vak op te 
vatten als een informatie verwerkende sociale wetenschap: kritische studie van bron-
nen en het zelfstandig ontwerpen door leerlingen van een eigen beeld van de wereld (in 
dit geval van de wereld van het verleden) vormden volgens deze opvatting de sleutel tot 
een beter geschiedenisonderwijs. Historisch tijdsbewustzijn stond daarbij aanvankelijk 
niet voorop, omdat eerder het kritisch bevragen van bronnen werd beoefend dan het 
plaatsen van bronnen in de juiste historische context. De andere reactie, die vooral in de 
Duitse didactiek voorkwam, was een bezinning op de bijdrage die historisch denken 
kon leveren aan een open democratische samenleving, juist omdat authentiek histo-
risch denken alleen in zo’n samenleving echt tot bloei kan komen. Geschiedenis laat 
zien dat de hedendaagse werkelijkheid niet vanzelfsprekend is, maar een resultaat is 
van een historische ontwikkeling die ook anders had kunnen lopen. Geschiedenis laat 
zien dat andere werelden gedreven werden door fundamenteel andere waarden en be-
langen dan de hedendaagse en roept ertoe op begrip tot ontwikkelen voor dat funda-
menteel andere. Zulke gewaarwordingen zijn waardevolle bijdragen aan het open ka-
rakter van de hedendaagse samenleving. Ze gaan uit van een historisch tijdsbewustzijn, 
omdat ze gebaseerd zijn op het inzicht dat diverse historische tijden fundamenteel van 
elkaar verschillen. Het hedendaagse bestaan van een natie bijvoorbeeld kan niet zonder 
meer als vanzelfsprekend resultaat van een historische ontwikkeling worden gezien, 
zoals in de voorgaande periode door het politiek-staatsburgerlijke en nationalistische 
geschiedenisonderwijs werd gepredikt.
De vernieuwingsgolf die in de jaren zestig gestalte kreeg, bereikte zijn hoogtepunt in de 
jaren zeventig en tachtig. In de loop van de jaren tachtig en vooral de jaren negentig 
hernamen politiek en samenleving echter hun traditionele rol ten opzichte van het ge-
schiedenisonderwijs. Om diverse maatschappelijke redenen werd het vormen van nati-
onaal gezinde staatsburgers opnieuw een belangrijk politiek doel dat aan het geschiede-
nisonderwijs werd opgedragen. Dit leidde in Engeland, en later ook in Nederland, tot 
verwoede discussies tussen de vernieuwers uit de jaren zeventig en degenen die meen-
den dat teruggekeerd moest worden naar het aloude geschiedenisonderwijs van voor de 
jaren zestig. Bij het opstellen van nationaal geïnspireerde agenda’s voor het geschiede-
nisonderwijs kwam het ontwikkelen van historisch tijdsbewustzijn in Engeland en 
Nederland opnieuw in het gedrang. In Duitsland deed deze ontwikkeling zich voorals-
nog niet echt duidelijk voor.
De conclusie die volgt uit het in dit hoofdstuk gegeven overzicht is dat het niet gemak-
kelijk is een historisch besef van tijd, dat wil zeggen de fundamenteel van het huidige 
perspectief verschillende perspectieven van andere tijden, echt serieus te nemen in het 
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geschiedenisonderwijs. Politieke en maatschappelijke druk maken dit gewoonlijk bijna 
onmogelijk. Een uitzondering was het intermezzo gedurende de jaren zestig en zeven-
tig van de twintigste eeuw, toen politiek en samenleving het geschiedenisonderwijs de 
rug toekeerden.

In hoofdstuk 2 wordt een zoektocht ondernomen naar een voor het geschiedenisonder-
wijs werkbare omschrijving van het begrip ‘historisch tijdsbewustzijn’. Daartoe wordt 
begonnen met een filosofische oriëntatie op het begrip ‘tijd’ in het algemeen, omdat 
historische tijd alleen kan worden begrepen tegen de achtergrond van algemene noties 
over tijd. Tijd is enerzijds een objectief natuurverschijnsel dat samenhangt met het 
verloop van dagen en jaren. Anderzijds is tijd iets subjectiefs, omdat hij gestalte krijgt 
in de wijze waarop mensen tijd ervaren. Deze tijdservaring voltrekt zich op zeer ver-
schillende manieren.
De objectieve tijd is minder onproblematisch en ‘gegeven’ dan op het eerste gezicht 
lijkt. Zo kan het bestaan van een met wiskundige regelmaat verlopende tijd niet op filo-
sofisch bevredigende wijze worden aangetoond. Tijd is niet hetzelfde als beweging of 
verandering, maar zonder beweging of verandering is tijdsverloop heel moeilijk voor-
stelbaar. Het verloop van de tijd komt alleen tot uitdrukking omdat mensen tijdsverloop 
als zodanig ervaren, maar daarmee wordt tijd ook iets subjectiefs, terwijl het aan de 
andere kant vrijwel onacceptabel is om zich voor te stellen dat er geen tijd zou zijn als 
er geen mensen waren om deze waar te nemen. Het objectieve verloop van de tijd is dus 
minder vanzelfsprekend dan veelal wordt verondersteld.
Fenomenologische denkers hebben dan ook afgezien van pogingen om tijd als iets ob-
jectiefs te definiëren en zijn geheel uitgegaan van de tijd zoals die door mensen wordt 
ervaren. Dan blijkt dat mensen noodzakelijkerwijs moeten denken in termen van her-
inneringen aan het verleden, aanschouwing van het heden en verwachtingen van de 
toekomst. Omdat het menselijk bewustzijn zo in elkaar zit, bestaat tijd als een noodza-
kelijke constructie om de werkelijkheid te begrijpen. Inherent aan elke beleving van 
een ‘nu-moment’ is het bewustzijn van iets voorafgaands en iets dat erop volgt. Toch 
bevredigt een volledig subjectiverende definitie van het begrip tijd niet. Voor het subject 
lijkt tijd soms te vliegen en soms vooruit te kruipen, maar objectieve meting leert dat 
van verschillende tempo’s in het tijdsverloop geen sprake kan zijn. In denken over tijd 
lijken objectiverende en subjectiverende perspectieven dus tot elkaar veroordeeld te 
zijn.
Op een bijzondere wijze is dat het geval bij historische tijd. Enerzijds gaat het om beel-
den van een tijdsverloop die door menselijke tussenkomst (namelijk van de historicus) 
tot stand komen, anderzijds geldt bij het ontwerpen van die beelden de objectieve maat-
staf van de rekenkundige chronologie. Het ontstaan van het westerse historisch besef 
zoals zich dat volgens de meeste deskundigen heeft voltrokken in de periode 1750-1850 
werpt meer licht op de kenmerken van een historisch tijdsbewustzijn. Beslissend voor 
het ontstaan van dat westerse historisch besef was de ervaring van een breuk met het 
verleden die veroorzaakt werd door stormachtige ontwikkelingen van de democratische 
(Franse) en industriële revoluties. De wereld veranderde daardoor zo snel en zo ingrij-
pend, dat van een oriëntatie op het verleden als praktische gids voor het heden en de 
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toekomst (historia magistra vitae) geen sprake mee kon zijn. Verleden tijden waren 
voortaan fundamenteel ‘anders’. Dit leidde tot de historische belangstelling die ernaar 
streefde die fundamenteel andere tijden, ieder voor zich, vanuit zichzelf te begrijpen 
(historisme). Verwarring van zaken die bij de ene tijd hoorden met zaken van een an-
dere tijd, en dus ook van het heden, moest als ‘anachronisme’ worden vermeden. 
Bestudering van elke tijd op zichzelf, niet als voorgeschiedenis van het heden, leidde tot 
de conclusie dat elke tijd ongerealiseerde mogelijkheden in zich heeft gehad, en dat dus 
latere ontwikkelingen in zekere mate van toeval afhankelijk waren (contingentie); dat 
het heden geen logisch product is van het verleden, maar er ook heel anders uit had 
kunnen zien. Uit deze analyse resulteren drie kernbegrippen van historisch tijds-
bewustzijn: periodisering (het onderscheiden van fundamenteel van elkaar verschil-
lende tijdperken), anachronisme en contingentie.
Het historisme streefde ernaar het verleden voor zichzelf te laten spreken en daarbij de 
rol van de historicus zo klein mogelijk te maken. Later groeide het besef dat dat niet 
mogelijk is. Ieder beeld van een historicus draagt het stempel van die historicus en de 
tijd waarin deze leeft. De narrativistische geschiedfilosofie legde de nadruk op het his-
torische narratief dat het verleden representeert zonder daarmee vereenzelvigd te mo-
gen worden. Wat betreft de historische tijd: het narratief geeft vorm aan een historische 
tijd, creëert deze als het ware. De historische tijd in een narratief heeft weinig of niets 
te maken met de opeenvolging van gebeurtenissen zoals die zich in de veelal chaotische 
realiteit heeft voorgedaan. Ricoeur onderscheidt drie ‘reflectieve instrumenten’ die door 
de historicus worden aangewend om een brug te slaan tussen ‘geleefde tijd’ en ‘objec-
tieve tijd’, resulterend in ‘historische tijd’: de kalender, de opeenvolgende generaties, en 
sporen en documenten. Van elk van deze drie kan worden gezegd dat ze ‘objectieve’ en 
‘subjectieve’ kanten hebben: objectief in die zin dat ze als ‘gegeven’ bestaan, en subjec-
tief doordat ze een bepaalde rol spelen in de beeldvorming over tijd. Zo kan van de ka-
lender worden gezegd dat deze min of meer objectief bestaat als er geen gebeurtenissen 
aan worden gekoppeld, zoals een lege agenda die men aanschaft aan het begin van een 
nieuw jaar. Subjectief wordt de kalender als hij met gebeurtenissen gevuld wordt. Het 
samenleven van mensen van verschillende generaties naast elkaar is een objectief gege-
ven in het menselijk bestaan, maar dat krijgt subjectieve kanten als daaraan een verhaal 
wordt gekoppeld over ‘vroeger’ en ‘nu’. Zo ook met het bestaan van overblijfselen uit het 
verleden in de vorm van sporen en documenten: dat ze er zijn is een objectief gegeven, 
maar zodra ze gebruikt worden voor historische beeldvorming krijgen ze een subjec-
tieve lading. Uit de theorievorming over de ‘enscenering’ van de historische tijd in het 
historisch narratief als bemiddelend tussen objectieve tijd en subjectieve beeldvorming 
resulteert het tweede drietal kernbegrippen van historisch tijdsbewustzijn: chronologie 
(de kalender), generaties, en overblijfselen.
Vergelijking met het tijdsbewustzijn in niet-westerse culturen accentueert het specifie-
ke karakter van het westerse historisch tijdsbewustzijn. Antropologische studies laten 
zien dat in diverse culturen drie vormen van tijdsbewustzijn vaak voorkomen: een cy-
clisch tijdsbesef dat samenhangt met de wisseling van de seizoenen en daarmee sa-
menhangende steeds terugkerende activiteiten in jacht en landbouw; een sociaal tijds-
besef dat samenhangt met het samenleven van oudere en jongere generaties, waarbij 
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de ouderen een brug naar het verleden vormen; en een mythisch besef van een ‘oertijd’ 
die tegelijkertijd eeuwigheid is, omdat hij geassocieerd wordt met de schepping van de 
wereld en eeuwige beginselen die daarin door goden en geesten werden vastgelegd, en 
die door rituelen steeds opnieuw moeten worden heropgevoerd. Deze drie vormen van 
tijdsbewustzijn spelen waarschijnlijk ook in de westerse samenleving een rol, naast en 
tegenover het historische tijdsbewustzijn. Een nog nader te onderzoeken hypothese is 
dat ze ook bij de leerlingen in het geschiedenisonderwijs op de achtergrond aanwezig 
zijn: een besef van een dagelijkse cyclische tijd (met terugkerende week- en jaarritmen), 
een sociaal tijdsbesef opgeroepen door het samenleven van jongere en oudere genera-
ties, en een min of meer mythisch besef van een (ongedifferentieerd) ‘vroeger’, waaruit 
op grond van gemakkelijke aannames (bijvoorbeeld dat alles vroeger natuurlijk veel 
slechter was dan nu) onbewust een soort eeuwige waarheden worden afgeleid. Wellicht 
kunnen de kenmerken van historisch tijdsbewustzijn, zoals uitgedrukt in de zes eerder 
vastgestelde kernbegrippen, worden geplaatst tegenover drie kenmerken van andere 
vormen van tijdsbewustzijn: 
-  chronologie en periodisering tegenover het dagelijke cyclische tijdsbewustzijn: het 

besef van lange lijnen en steeds weer andere tijden, tegenover het besef van het 
kortdurende en steeds terugkerende.

-  historisch redeneren over generaties en overblijfselen als bruggen naar fundamen-
teel andere tijden (oudere generaties als ‘zij-groep’ en overblijfselen als vreemd en 
niet vertrouwd) tegenover het sociale tijdbesef waarin oudere generaties behoren tot 
de ‘wij-groep’ en oude voorwerpen vertrouwd zijn als deel van de bekende heden-
daagse wereld.

-  historische omgang met anachronisme (verschillende tijden met verschillende 
waarden en waarheden) en contingentie (toeval en discontinuïteit in de historische 
ontwikkeling) tegenover een mythisch bewustzijn van eeuwige waarden en waarhe-
den en een ongedifferentieerd beeld van ‘vroeger’.

 Als deze hypothese steekhoudend is en als het aanleren van historisch tijdsbewust-
zijn wordt opgevat als een belangrijk doel van het geschiedenisonderwijs, dan volgen 
daaruit doelen voor dat onderwijs die erop gericht zijn het ‘vanzelf bestaande’ cyclisch-
dagelijkse, sociale en mythische tijdsbewustzijn te vervangen door een historisch tijds-
bewustzijn, dat niet spontaan ontstaat maar samenhangt met een bewuste bestudering 
van het verleden. Aan het slot van hoofdstuk 2 worden op deze wijze rond de zes kern-
begrippen van het historische tijdbewustzijn achttien daarmee samenhangende onder-
wijsdoelen geformuleerd. Rond deze onderwijsdoelen zijn zestien onderzoeksvragen 
ontwikkeld die een agenda voor toekomstig geschiedenisdidactisch onderzoek zouden 
kunnen vormen.

In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van bestaand onderzoek dat bij de zes kern-
begrippen van een historisch tijdsbewustzijn zou kunnen worden betrokken. 
 In de eerste plaats is daar het psychologische onderzoek waaruit blijkt hoe mensen 
zich een beeld vormen van het eigen verleden (autobiografisch geheugen). Daarbij blij-
ken tijdsafstandstheorieën en locatietheorieën van belang. Tijdsafstandstheorieën zijn 
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gebaseerd op de veronderstelling dat de herinnering automatisch zwakker wordt aan 
zaken die verderaf gelegen zijn in de tijd; op die manier zouden mensen kunnen bepa-
len hoe gebeurtenissen in de tijd ten opzichte van elkaar gepositioneerd zijn. De loca-
tietheorieën leggen de nadruk op de context waarin iets zich afspeelt en de associaties 
die ermee samenhangen. Die contexten worden als geheugenlocaties onthouden, waar-
door onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende tijden. Moeilijker is echter 
de precieze, in een getal uit te drukken afstand tussen twee tijden en daarmee samen-
hangende exacte datering. Deze getalsmatige benadering van tijd gaat mensen niet ge-
makkelijk af, de associatieve is veel natuurlijker. Of dit gegeven, dat geldt voor het auto-
biografisch geheugen, ook geldt voor het zich herinneren van historische informatie, is 
een vraag die in hoofdstuk 4 zal worden beantwoord. Tijdsafstandstheorieën hebben in 
elk geval geen geldigheid voor het zich herinneren van historische informatie, omdat ze 
dan immers zouden slaan op de tijdsafstand tussen het moment waarop historische 
informatie is opgeslagen in het geheugen (het moment van bestudering) en het mo-
ment waarop de kennis moet worden gereproduceerd (bijvoorbeeld op een proefwerk) 
– niet op het tijdsverloop waarvan in de historische informatie een beeld wordt gegeven.
 Uit psychologisch onderzoek blijkt verder nog het volgende:
-  Ruimte wordt gemakkelijker gepercipieerd dan tijd. Dat komt doordat ruimte con-

creet waarneembaar is en tijd niet. Verwarring tussen ruimte en tijd kan optreden 
doordat mensen zich bij het denken en spreken over tijd bedienen van ruimtelijke 
metaforen.

-  Denken in de tijd vergt temporal decentering, zich in de tijd verplaatsen vanaf het ei-
gen standpunt, wat niet gemakkelijk op te brengen is, omdat de meest natuurlijke 
tijdservaring er een is die redeneert vanuit het punt in de tijd waarop men zich zelf 
bevindt.

-   Tijdsinformatie wordt contextueel en associatief opgeslagen - niet met de vooropge-
zette bedoeling zich tijdsverloop te herinneren - en heeft daarom vaak de vorm van 
losse ‘tijdseilanden’.

-  Het denken in termen van een lang lineair continu tijdsverloop is een cultureel fe-
nomeen dat zich niet gemakkelijk inpast in het menselijke geheugen, dat eerder 
ingesteld is op zich herinneren van het zich op kortere termijn herhalende.

-  Een objectiverend, logisch, op getallen gebaseerd tijdsysteem ontwikkelt zich niet 
vanzelf, maar kan alleen worden verworven door het via expliciete leerervaringen 
aan de intuïtieve tijdservaring op te leggen.

 Het didactische onderzoek heeft zich lange tijd geconcentreerd op het basisonder-
wijs. Daarbij werd het leren van historisch tijdsbewustzijn niet als een aparte categorie 
opgevat ten opzichte van tijdsbewustzijn in het algemeen. De veronderstelling was dat 
kinderen eerst een behoorlijk ontwikkeld besef van tijd moesten hebben, uitgedrukt in 
het vermogen om kloktijd af te kunnen lezen en ermee te rekenen, het vermogen om te 
gaan met maanden, jaren, decennia en eeuwen, alvorens van een behoorlijk inzicht in 
historische tijd sprake kon zijn. Daardoor kwam men tot de pessimistische conclusie 
dat historisch tijdsbewustzijn pas aan het eind van de lagere-schoolleeftijd tot stand kon 
komen. Het, volgens psychologisch onderzoek weerbarstige, rekenkundige tijdsbe-
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wustzijn werd als maatstaf genomen, terwijl het veel toegankelijkere associatieve be-
wustzijn min of meer werd genegeerd. Daarin kwam verandering door het onderzoek 
van Levstik en Barton in de jaren negentig van de twintigste eeuw. Zij toonden aan dat 
associatieve beelden door leerlingen van jonge leeftijd in verband konden worden ge-
bracht met historische perioden, zij het dat de exacte datering ervan lang grote moeilijk-
heden bleef opleveren. Dit was het eerste onderzoek dat historisch tijdsbewustzijn op 
zichzelf, onafhankelijk van klokkentijd en rekenkundige chronologie, aan de orde stel-
de. De resultaten ervan suggereren dat de locatietheorie van het geheugen niet alleen 
opgaat voor het autobiografisch geheugen, maar ook voor het zich herinneren van his-
torische informatie.
 Bij toepassing van de zes in hoofdstuk 2 gedefinieerde kernbegrippen van historisch 
tijdsbewustzijn op het bestaande geschiedenisdidactische onderzoek blijkt dat met 
name de volgende vragen uit de reeks die aan het eind van hoofdstuk 2 is geformuleerd 
nauwelijks door bestaand onderzoek worden beantwoord:
-  In hoeverre hebben leerlingen een cyclisch dagelijks tijdsbesef, een sociaal tijdsbe-

sef en een ‘mythisch’ tijdsbesef en in hoeverre is oriëntatie op een langdurig lineair 
tijdsbeeld daarvan in hun ervaring een afwijking?

- Zijn aanduidingen van tijd die gebruik maken van kalender en jaartelling moeilijker 
te leren dan aanduidingen van tijd die gebruik maken van een inhoudelijke kwalifi-
cering van een tijdsmoment?

- In hoeverre zijn leerlingen geneigd om perioden op te vatten als iets werkelijk be-
staands, als een vaststaand gegeven dat correspondeert met een historische werke-
lijkheid?

-  Zijn beeldend-associatieve tijdsaanduidingen (‘riddertijd’, ‘tijd van de stoommachi-
nes’) gemakkelijker te onthouden dan kleurloze aanduidingen (1100-1500, ‘19e 
eeuw’)? Indien ja, kunnen beeldend-associatieve tijdsaanduidingen ondersteunend 
werken bij het opbouwen van een historisch referentiekader?

-  In hoeverre zijn leerlingen geneigd de tijdsafstanden binnen een periode te onder-
schatten en de tijdsafstanden tussen perioden te overschatten? In hoeverre zijn leer-
lingen geneigd verschillen tussen perioden te overschatten en overeenkomsten tus-
sen perioden te onderschatten?

-  In hoeverre maken leerlingen onderscheid tussen een historisch en een sociaal ver-
leden?

 Deze vragen uit de onderzoeksagenda hebben dus de grootste prioriteit. In het vol-
gende hoofdstuk wordt aan enkele ervan een empirisch onderzoek gewijd.

Hoofdstuk 4 beschrijft een empirisch onderzoek aan de hand van een experiment op 
een viertal scholen voor voortgezet onderwijs om de volgende hypothese te testen: 
Aanduidingen van tijd die gebruik maken van jaartallen en eeuwen zijn moeilijker te leren en 
te onthouden dan aanduidingen van tijd die gebruik maken van beeldend-associatieve contex-
ten; beeldend-associatieve contexten hebben een positieve invloed op het opbouwen van een 
historisch referentiekader. 
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Op de scholen werden parallelklassen geselecteerd uit het tweede en derde leerjaar havo 
en vwo. Op deze wijze ontstonden twee groepen van vergelijkbare samenstelling en 
grootte, resp. 135 en 132 leerlingen. Aan de groepen werd door een gastdocent les gege-
ven over de geschiedenis van Aruba. Dit onderwerp werd gekozen omdat er waarschijn-
lijk niets over dit onderwerp bij de leerlingen bekend zou zijn (middels een voormeting 
is nagegaan of deze veronderstelling juist was) en omdat het een compacte geschiede-
nis betreft waarover in kort bestek iets over een lang tijdsverloop te vertellen is. De ene 
groep van zes klassen kreeg les volgens een chronologische methode, waarbij de tijd 
werd ingedeeld in zes genummerde eeuwen (vijftiende tot en met twintigste eeuw) en 
gebeurtenissen werden besproken aan de hand van jaartallen. De andere groep kreeg 
les volgens een beeldend-associatieve methode, waarbij de tijd werd ingedeeld in tijd-
vakken met namen (tijd van de indianen, tijd van het nutteloze eiland, tijd van paarden 
en piraten, tijd van het goud, tijd van de olie en tijd van het toerisme) en waarin geen 
jaartallen werden gebruikt. De historische inhoud van de lessen was, afgezien van de 
beeldend-associatieve context die werd gebruikt om tijdvakken te typeren in het ene 
geval en de jaartallen, eeuwen en chronologische volgorden in het andere geval, over-
eenkomstig.  Na afloop van de les kregen de leerlingen een samenvatting, resp. met 
eeuwen en jaartallen, en met tijdvakken en kleine afbeeldingen voorzien van blokjes 
informatieve tekst. De lessen volgens beide aanpakken werden telkens gegeven door 
dezelfde gastdocent, zodat mogelijke verschillen tussen docenten geen rol hebben kun-
nen spelen bij het resultaat van het onderwijs.
 De toets bestond uit het plaatsen van vijfentwintig gebeurtenissen in de juiste eeuw, 
resp. het juiste tijdvak: negen gebeurtenissen die tijdens de lessen waren genoemd, en 
zestien die niet waren genoemd, maar via contextualisering aan het juiste tijdvak of de 
juiste eeuw moesten worden gekoppeld. Bij deze laatste groep waren er zes waarbij in 
de beschrijving van de gebeurtenis een woord voorkwam dat ook in de naam van een 
tijdvak voorkwam (bijvoorbeeld ‘paarden’ of ‘olie’) en tien waarbij dat niet het geval was. 
Middels een voormeting, bestaand uit dezelfde vijfentwintig gebeurtenissen, werd na-
gegaan in hoeverre leerlingen reeds vóór de les in staat waren de gebeurtenissen juist 
te plaatsen. Dat bleek in zeer geringe mate het geval; gemiddeld 4,3 van de 25 gebeurte-
nissen werden op de voormeting juist geplaatst. Wel bleek tijdens de voormeting de 
groep die tijdens de les met de chronologische aanpak werd geconfronteerd, significant 
hoger te scoren dan de andere groep. Voor deze hogere score bestaat geen andere ver-
klaring dan dat deze leerlingen toevallig gemiddeld een wat hoger niveau hadden dan 
de andere groep.
 Tijdens de nameting bleken de leerlingen gemiddeld 11,2 van de 25 gebeurtenissen 
juist te plaatsen. Het verschil tussen beide groepen was omgekeerd ten opzichte van dat 
tijdens de voormeting. De leerlingen die waren geconfronteerd met de beeldend-asso-
ciatieve aanpak scoorden significant hoger dan de leerlingen die waren geconfronteerd 
met de chronologische aanpak: resp. 49,6% tegenover 40,1% juiste scores. Ook bij weg-
lating van de gebeurtenissen waarin sleutelwoorden als ‘olie’ of ‘paarden’ in de om-
schrijving voorkwam, bleef het verschil significant: 47,9% tegenover 40,2% juiste sco-
res. Herkenning van die woorden speelde dus wel enige, maar geen doorslaggevende 
rol bij het juist plaatsen van gebeurtenissen door de beeldend-associatieve groep. Bij 
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alleen de gebeurtenissen die niet in de lessen waren genoemd waren percentages resp. 
49,8% tegenover 43,0% juiste plaatsingen. Geconcludeerd kon worden dat de groep die 
geconfronteerd was met de beeldend-associatieve benadering in alle opzichten beter 
scoorde dan de andere groep, terwijl de situatie bij de voormeting andersom was. Ook 
bleek dat al dan niet bestuderen van de uitgereikte samenvatting daarbij een belangrijke 
rol had gespeeld.
Geconstateerd kan worden dat de hypothese die aan het begin van dit hoofdstuk is ge-
steld, is bevestigd op beide punten, zowel wat betreft het zich herinneren van informa-
tie als wat betreft het gebruik van de informatie als referentiekader. In het geschiedenis-
onderwijs spelen jaartallen en eeuwen dus een veel minder belangrijke sleutelrol bij het 
zich vormen van een beeld van historisch tijdsverloop dan veelal wordt verondersteld. 
Hiermee is een basis gecreëerd voor het gebruik van soortgelijke tijdvakken als de beel-
dend-associatieve voor de geschiedenis van Aruba in het curriculum van het geschiede-
nisonderwijs in Nederland. Deze tijdvakken zijn in 2001 voorgesteld door de Commissie 
Historische en Maatschappelijke Vorming (‘De Rooy’), echter zonder wetenschappelij-
ke basis voor het gebruik ervan. Die wetenschappelijke basis lijkt met dit onderzoek 
alsnog te zijn geleverd.

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek samengevat en wordt ingegaan 
op de didactische en maatschappelijke betekenis ervan. De samenvatting van de bij-
drage die dit onderzoek aan de geschiedenisdidactiek heeft geleverd, luidt als volgt:
-  Van ‘historisch tijdsbewustzijn’ is een voor het geschiedenisonderwijs werkbare 

omschrijving ontwikkeld rond zes sleutelconcepten.
-  Historisch tijdsbewustzijn is geplaatst naast en tegenover zijn alternatieven in de 

vorm van dagelijks/cyclisch, sociaal en mythisch tijdsbewustzijn. Deze tegenstelling 
is wellicht van belang voor het geschiedenisonderwijs omdat leerlingen dagelijks/
cyclisch, sociaal en mythisch tijdsbewustzijn meebrengen als vanzelfsprekende in-
tuïties.

-  Er is een verband aannemelijk gemaakt tussen de resultaten van psychologisch on-
derzoek betreffende het autobiografisch geheugen en didactisch onderzoek naar het 
leren van historisch tijdsbewustzijn. Op grond van bestaande onderzoeksresultaten, 
maar ook op grond van de empirische studie die in hoofdstuk 4 is beschreven, is 
aannemelijk gemaakt dat de locatietheorie van het geheugen volgens welke mensen 
bij hun herinneringen gebruik maken van associatieve ‘tijdseilanden’ ook geldig-
heid heeft voor het leren van geschiedenis.

-  Op grond van empirisch onderzoek is duidelijk geworden dat jaartallen en eeuwen 
niet zo’n belangrijke rol spelen waar het gaat om het greep krijgen op de chronolo-
gie van een onbekend stuk geschiedenis en dat gebruik van associatieve contexten 
daarbij de voorkeur verdient. Op deze wijze is een wetenschappelijke basis gecre-
eerd voor het gebruik van een tijdvakkencurriculum zoals dat via de voorstellen van 
de Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming uit 2001 in het Nederlandse 
geschiedenisonderwijs is geïntroduceerd.
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 Op grond van de resultaten van dit onderzoek worden in hoofdstuk 5 verder een 
aantal adviezen gegeven voor de praktijk van het geschiedenisonderwijs en wordt inge-
gaan op de maatschappelijke betekenis van een historisch tijdsbewustzijn. Geschiedenis 
en geschiedenisonderwijs die uitgaan van historisch tijdsbewustzijn zoals dat in dit 
boek is omschreven kunnen niet alleen slechts in open democratische samenlevingen 
bestaan, maar zijn ook een fundament voor dergelijke samenlevingen. Geschiedenis 
kan dat fundament niet zijn via het meegeven van een nationaal erfgoed en het opbou-
wen van een nationale identiteit die gebaseerd is op gedeelde, vaststaande waarden en 
normen. Historisch tijdsbewustzijn levert zo’n fundament op een veel diepzinnigere en 
betekenisvollere manier.
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The Introduction positions the present study as a contribution to the academic disci-
pline of teaching and learning history: a hybrid study which is related to educational 
science on the one hand and to history and theory of history on the other hand. The 
discipline of teaching and learning history should not be taken as an affiliate, neither of 
educational science, nor of history, but it should be allowed an autonomous position 
relative to each of these two. A third determinant factor is politics and society, because 
history is taught as a consequence of decisions taken by politicians and is therefore ex-
pected to meet the anticipations of society. The present study is composed of combined 
research performed from each of these three perspectives: from the perspective of poli-
tics and society in chapter 1, from the perspective of theory of history and philosophy in 
chapter 2, and from the perspective of educational science in chapters 3 and 4. The 
subject of this study is the role of a (historical) consciousness of time, because the di-
mension of time is probably the element which distinguishes history most clearly from 
other academic disciplines. The question to what extent learning history is a feature of 
learning to think in terms of (historical) time is the focus of this study. Chapter 1 exam-
ines the question by discussing the role that a historical consciousness of time has 
played so far in history education. Chapter 2 works out a practicable definition of his-
torical consciousness of time on the basis of theoretical and philosophical studies. 
Chapter 3 reviews the research that has been done so far with respect to teaching and 
learning about (historical) time and surveys questions that have been answered par-
tially or completely, and questions that remain as yet unanswered, based on the defini-
tion of historical time that has been developed in chapter 2. In this way, a research 
agenda for the study of teaching and learning history is developed. Chapter 4 makes a 
start with the execution of empirical research based on this agenda by means of an in-
vestigation into the tools that learners use to be able to orient in historical time.

Chapter 1 presents a compendious survey of developments in teaching and learning 
history during the nineteenth and twentieth centuries in Germany, England and the 
Netherlands. A comparative approach has been chosen to clarify which developments 
have been specific to a certain country and which occurred on a more general scale in 
history education. The survey focuses on the question: what has been the role of a his-
torical consciousness of time in teaching and learning history so far? 
Until the nineteen sixties ethical goals, goals of political and civic education and nation-
alist goals have dominated history education. These aims were formulated with the 
functioning of students in present society in mind: the (national) past was used to jus-
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tify certain behaviour in the present. Historical consciousness was not the primary aim 
in this respect. It wasn’t the difference between the past and the present which was fo-
cussed on, but the alleged similarities between past and present and alleged continui-
ties were emphasized.
During the nineteen sixties crisis struck history education because, for a number of 
reasons specific to that period, traditional political, civic and nationalist goals were no 
longer experienced as legitimate. Politics and society turned their backs on the subject. 
As a result history was in danger of being marginalized or even of disappearing com-
pletely from the curriculum. A renewal of methods and approaches in history teaching 
followed corollarily. On the one hand history educators tried to draw attention to the 
usefulness and topicality of their trade by presenting it as a social science dealing criti-
cally with information. Careful evaluation of evidence would allow students to compose 
their own images of reality, in this case the reality of the past. This was considered to be 
a key to better history teaching. A historical consciousness of time did not feature here 
as a priority, because the critical questioning of evidence was given a more prominent 
role than positioning the evidence in the correct historical context. On the other hand, 
there was a reaction which figured particularly in Germany, which concentrated on the 
contribution history could provide to an open democratic society, exactly because au-
thentic historical thinking can only flourish in such a society. History shows that today’s 
reality is not a matter of course, but the result of a historical development which could 
have taken a very different course. History shows that different worlds were driven by 
fundamentally different values and interests than those of the present and incites the 
development of understanding for these fundamental differences. Such notions are 
valuable contributions to the open disposition of present society. They take the point of 
view of a historical consciousness of time, because they are based on an understanding 
of the fundamental differences between diverse historical times. The present existence 
of a nation, for example, cannot just be taken as the obvious result of a historical devel-
opment, in the way it was preached in the previous period by a politically and national-
istically inspired history education.
The innovative wave which originated during the nineteen sixties culminated during 
the nineteen seventies and eighties. During the nineteen eighties and particularly the 
nineteen nineties, however, politics and society resumed their traditional roles with re-
spect to history education. For a number of societal reasons, the moulding of nationally 
disposed citizens once more became an important political aim which was assigned to 
history education. In England, and somewhat later in the Netherlands, this ignited 
fierce debates between the innovators from the nineteen seventies and those who cher-
ished the view that history education should return to its good old ways dating back to 
the period before the nineteen sixties. The formulation of nationally inspired agendas 
for history teaching implied that the development of a historical consciousness of time 
became once more liable to be pushed aside in England and in the Netherlands. In 
Germany this kind of development has not as yet been clearly visible.
From the developments surveyed in this chapter it can be concluded that it is not at all 
easy to take a historical consciousness of time, meaning the fundamentally different 
perspectives of bygone periods as opposed to those of the present, really seriously in 
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history education. Political and societal imperatives have usually made this almost im-
possible, with the exception of the episode during the nineteen sixties and seventies 
when politics and society turned their backs on history education.

Chapter 2 makes a quest towards a definition of  the concept of ‘historical conscious-
ness of time’ which is practicable for teaching and learning history. A start is made by 
means of a philosophical orientation on the concept of time in general, because histori-
cal time can only be understood against the background of general notions about time. 
On the one hand, time is ‘given’ as a natural phenomenon linked to the passage of days 
and years. On the other hand time is something subjective because it takes shape in the 
way human beings experience time. This experience of time occurs in very diverse 
ways.
Objective time is less unproblematic and ‘given’ than it seems at first sight. The exist-
ence of a time passing at a mathematically regular pace cannot be proven in a philo-
sophically satisfactory way, for instance. Time is not the same as movement or change, 
but without change or movement the passage of time is hardly conceivable. The pas-
sage of time only finds expression in human experience; this however, makes time into 
something subjective, while on the other hand it is almost unacceptable to think that 
there would be no time if there were no people to experience it. In sum, time existing 
objectively is less self-evident than is usually assumed.
Phenomenological thinkers have therefore renounced attempts to define time as some-
thing objective and have taken the point of departure for their thinking about time en-
tirely in the way people experience it. It is apparent, then, that human beings necessar-
ily think in terms of memories from the past, of examination of the present and of 
expectations for the future. Because human consciousness is structured in this way, 
time exists as a  necessary construction to be able to understand reality. Inherent to the 
perception of every ‘moment of now’ is the consciousness of something previous and 
something following up. Yet a completely subjectivating definition of time cannot be 
satisfactory. Time sometimes seems to fly and sometimes one has the impression that 
some episode will never come to an end. Objective measurement of time, however, 
shows that different paces in the passage of time are absolutely out of the question. In 
thinking about time, then, subjectivating and objectivating perspectives seem to be 
each other’s hostages.
In a special way this is the case for historical time. On the one hand, the passage of 
historical time is expressed in images created by human beings (historians), on the 
other hand, the design of these images is bound to the objective standards of mathemat-
ical chronology. The rise of western historical consciousness which occurred – accord-
ing to most experts – in the period between 1750 and 1850 can cast more light on the 
characteristics of a historical consciousness of time. The experience of a rupture be-
tween past and present as caused by the stormy developments of the democratic 
(French) and industrial revolutions has been critical to the development of western 
historical consciousness. The world was changing so rapidly and profoundly, that an 
orientation on the past as a practical guide for the present and the future (historia mag-
istra vitae) was out of the question thenceforth. Past times would be really fundamen-
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tally ‘different’ from then on. This caused an historical interest which strived for an 
understanding of all these fundamentally different episodes, each and every one in and 
by itself (historicism). Confusing matters belonging to one period with matters belong-
ing to another, including the present, had to be avoided as ‘anachronism’. The study of 
each period separately in itself, not just as the prehistory of the present, led to the in-
sight that each period has had its unrealised eventualities, so later developments always 
depended to a certain extent on coincidence (contingency) and the present is not the 
logical outcome of developments in the past, but could have been altogether different if 
chance had taken a different course. From this analysis three key concepts of a historical 
consciousness of time are derived: periodisation (distinguishing of fundamentally di-
verse periods), anachronism and contingency.
Historicism strived to let the past ‘speak for itself’ and to minimize the role of the his-
torian in this respect. Later on theorists realised that such a thing is impossible. Every 
image of the past bears the hallmark of the historian who created it and the time in 
which he lived. Narrativist philosophy of history has stressed the role of historical nar-
ratives which represent the past, but cannot be identified with it. With regard to his-
torical time: historical narratives shape historical time, or in a way create historical 
time. Historical time in a narrative is related only very indirectly to the succession of 
events in the way it has occurred in an often chaotic reality. Ricoeur distinguishes three 
‘reflexive tools’ applied by historians to bridge the gap between ‘lived time’ and ‘objec-
tive time’, resulting in ‘historical time’: the calendar, successive generations, and traces 
and documents. Each of these can be said to have ‘objective’ and ‘subjective’ features: 
objective in the sense that they exist as ‘given’ and subjective because they play a role in 
the conceptualisation of time. The calendar for instance can be held to exist more or less 
objectively as long as no events are attached to it, such as is the case with a new and 
empty agenda purchased at the beginning of a new year. It becomes subjective as soon 
as it is filled with events. The coexistence of people belonging to different generations 
is an objective feature of human existence, but it develops subjective aspects when a 
story about ‘then’ and ‘now’ is attached to it. Likewise the existence of remains from the 
past: the fact that they are there is something objective, but as soon as they are used in 
order to imagine the past they acquire a subjective connotation. This theorizing on the 
narrativist ‘emplotment’ of historical time, taken as mediating between the objective 
passage of time and the subjective creation of images of time, results into three further 
key concepts of an historical consciousness of time: chronology (the calendar), genera-
tions, and remains.
A comparison between western historical consciousness of time and consciousness of 
time in non-western cultures accentuates the specific character of the former. 
Anthropological research shows that three types of consciousness of time figure fre-
quently in various cultures: a cyclic consciousness of time connected with the rhythm 
of seasons and the constantly returning activities in hunting and agriculture that coin-
cide with it; a social consciousness of time connected with the coexistence of older and 
younger generations, the older ones bridging the gap with the past; and a mythical 
consciousness of a primeval age which is at the same time an eternity, because it is as-
sociated with the creation of the world and the eternal principles which gods and spirits 
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have established by that, and which consequently have to be constantly re-enacted by 
rituals. These three types of time consciousness probably also feature in western soci-
ety, next to and opposed to an historical consciousness of time. A hypothesis which has 
still to be tested would be that they are present in the background with students in his-
tory lessons: a consciousness of a daily cyclic time (with returning weekly and annual 
rhythms), a social consciousness of time created by the coexistence of different genera-
tions and a more or less ‘mythical’ consciousness of an (undifferentiated) ‘back then’, 
from which, based on easy assumptions, a sense of eternal truths is unconsciously de-
rived, for example that things in ‘the past’ (whatever past) naturally were a lot worse 
than they are now. Perhaps the characteristics of a historical consciousness of time, as 
expressed in the six key concepts that have been arrived at before, can be positioned 
opposite the three types of alternative consciousness of time: 
-  chronology and periodisation versus the consciousness of a cyclic daily time: long 

lines of development and diverse different periods versus the ever again returning 
of similar phenomena in the short term.

-  historical reasoning about generations and remains, taken as bridges towards fun-
damentally different periods (older generations featuring as a ‘they-group’ and re-
mains taken as fundamentally alien and unfamiliar) versus the social consciousness 
of time in which older generations belong to the ‘we-group’ and older objects are 
seen as belonging to the present world which is familiar.

-  dealing with anachronism (different times have different values and truths) and 
contingency (there is coincidence and discontinuity in historical developments) in a 
historical way versus a mythical consciousness of eternal values and eternal truths, 
and undifferentiated ideas about ‘back then’.

 If this hypothesis is valid and if the acquiring of an historical consciousness of time 
is considered to be an important aim of history education, it follows that educational 
objectives focussing on the replacement of spontaneously existing daily-cyclic, social 
and mythical types of consciousness of time with the key concepts of an historical con-
sciousness of time – which do not develop spontaneously, but only as a result of a deter-
mined effort to study the past - are in order. In the last part of chapter 2, therefore, 
eighteen educational objectives are formulated, derived from the six key concepts of an 
historical consciousness of time. Based on these educational objectives, sixteen re-
search questions are worked out, which could form an agenda for academic research 
into teaching and learning history in the future.

Chapter 3 presents a review of existing research which could be related to the six key 
concepts of an historical consciousness of time. 
 First there is psychological research casting light on the way human beings create 
images of their own pasts (autobiographical memory). In this research theories of time 
distance and theories of location appear to be significant. Theories of time distance are 
based on the assumption that memory automatically becomes weaker when events are 
longer ago, when the time distance becomes longer. In this way, humans are supposed 
to be able to imagine how certain events are positioned in time relative to each other. 
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Theories of location stress the importance of the contexts in which events take place 
and the associations which are connected to them. Contexts are remembered as loca-
tions in memory, by means of which different moments in time can be distinguished 
from each other. It is more difficult to remember the exact measurable distance in time 
between events and exact dates. A mathematical approach of time is not something that 
human beings easily deal with; an associative one is much more natural. Whether this 
feature of autobiographical memory is also relevant for remembering historical infor-
mation (which is usually not autobiographical, so the impact on memory is probably 
different), is a question which will be dealt with in chapter 4. Theories of time distance 
can have no significance for remembering historical information anyway, because they 
would deal with the distance in time between the moment at which historical informa-
tion has been stored in memory (studied) and the moment at which it has to be repro-
duced (e.g. on a test) – not with the passage of time which is described within the his-
torical information.
 Furthermore, psychological research shows the following:
-  Space is perceived more easily than time. That is caused by the fact that space can be 

observed in reality, and time cannot. Time and space can be confused because peo-
ple use spatial metaphors when talking about time.

-  Thinking in terms of time requires temporal decentering: moving from one’s own 
position in time towards another. This is not easily achieved, because the most natu-
ral experience of time is the one that takes one’s own position in time as a point of 
departure.

-   Temporal information is stored in memory contextually and associatively, not with a 
preconceived intention to remember the passage of time. Therefore it often takes 
the shape of loose ‘islands of time’.

-  Thinking in terms of a prolonged linear and continuous passage of time is a cul-
tural phenomenon to which human memory is ill adapted. Human memory is more 
apt at remembering cyclic phenomena: things that return at relatively short inter-
vals.

-  An objectivating, logical and measurable (mathematical) time system does not de-
velop naturally, but can only be acquired by imposing it on more intuitive time expe-
riences by means of explicit learning processes.

 Educational research has focussed on primary education for a long time. Learning 
an historical consciousness of time was for a long time not considered to be a category 
separate from learning to deal with time in general. It was assumed that children should 
have a well developed consciousness of time first, in terms of the ability to read clock 
time and perform calculations with it and the ability to deal with the sequence of 
months, years, decades and centuries. This was presumed to be a requirement to be 
able to imagine historical time. It resulted in the pessimistic conclusion that an histori-
cal consciousness of time could only come about at the end of primary school age. A 
mathematical consciousness of time, the type of consciousness that psychological re-
search has shown to be an intractable one, was taken as a standard. The much more 
easily accessible associative time consciousness was virtually ignored. Research by 
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Levstik and Barton in the nineteen nineties changed this situation. They demonstrated 
that young children were capable of relating associative images to historical periods, 
albeit that connecting them with exact correct dates remained a very difficult matter. 
This was the first research which dealt with historical time independent of clock time or 
mathematical chronology. The results of this research suggested that location theories 
of memory were not only valid for autobiographical memory, but also in case of remem-
bering historical information.
 When applying the six key concepts of an historical consciousness of time which 
have been defined in chapter 2 on existing educational research in teaching and learn-
ing history, it appears that particularly the following questions out of the range that has 
been formulated at the end of chapter 2 are barely answered by existing research:
-  To what extent do students have a cyclic daily consciousness of time, a social con-

sciousness of time and a ‘mythical’ consciousness of time, and to what extent is 
orienting on a prolonged linear image of time at odds with this in their experience?

-  Is it more difficult to learn indications of time which use the calendar and chronol-
ogy than indications of time which use a substantive qualification of a moment in 
time?

-  To what extent are students inclined to take periods as something that really exists 
and corresponds with reality in the past?

-  Can imaginative-associative indications of time (time of knights, time of steam en-
gines) be remembered more easily than colourless indications (1100-1500, nine-
teenth century). If so, can imaginative-associative indications of time be supportive 
to the construction of a historical frame of reference?

-  To what extent are students inclined to underestimate time distances within periods 
and overestimate time distances between periods? To what extent are students in-
clined to overestimate differences between periods and underestimate similarities 
between periods?

-  To what extent do students distinguish an historical past from and a social past?

 These questions from the research agenda take a top priority. The next chapter dis-
cusses the results of an empirical inquiry into some of them.

Chapter 4 describes an empirical inquiry by means of an experiment conducted in four 
secondary schools to test the following hypothesis: Indications of time using dates and 
centuries are more difficult to learn and to remember than indications of time using associa-
tive-imaginative contexts; associative-imaginative context have a favourable influence on the 
development of an historical frame of reference. 
Parallel classes were selected at the four schools from the second and third year in sec-
ondary education. In this way two groups of students with a comparable composition 
and size were formed, 132 and 135 students respectively. A guest teacher taught a lesson 
to the parallel groups about the history of Aruba. This topic was chosen because there 
would be probably no prior knowledge about it in the groups, an assumption which was 
confirmed by means of a pre-test. Another reason to choose this topic was that it is a 
relatively compact amount of subject matter which can be dealt with reasonably in a 
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short time (one lesson) while nevertheless paying attention to a prolonged period of 
historical time. One group of six classes was taught using a chronological method, split-
ting up the time into six numbered centuries (fifteenth to twentieth centuries); events 
were discussed using dates. The other group of six classes was taught using an associa-
tive-imaginative method, splitting up the time into named eras (era of indians, era of 
the useless island, era of horses and pirates, era of gold, era of oil, era of tourism); no 
dates were used to position events in time. The historical content of the lessons using 
each of the two methods was the same, apart from imaginative-associative contexts to 
characterize the eras on the one hand and dates and centuries (and chronological order 
of events) on the other hand. After the lesson a handout was provided, containing events 
with dates classified by centuries in the chronological setting, and small images and text 
blocks illustrating the characteristics of the diverse eras in the other setting. The lessons 
in parallel groups were taught by the same guest teacher in order not to create a differ-
ence which could be contributed to the personality of the person in front of the class-
room.
A test was used which contained twenty-five events from Aruban history which had to 
be attributed to the correct era or century. Nine of these were mentioned during the les-
sons, sixteen were not mentioned and had to be connected to the right era or century by 
means of contextualisation. In this last category there were six of which the description 
contained a word which also appeared in the name of an era (e.g. ‘horses’, or ‘oil’) and 
ten of which the description contained no such words. By means of a pre-test, contain-
ing the same twenty-five events, it was checked whether the students were capable of 
positioning the events in time correctly prior to the lesson. This appeared to be the case 
to a very small extent: on average, 4.3 out of the 25 events were positioned correctly. The 
group which was to be taught using the chronological method appeared to score sig-
nificantly higher on the pre-test that the group which was to be taught using the associ-
ative-imaginative method. This higher score can be explained in no other way than that 
students of one group incidentally had a somewhat higher level than students of the 
other group.
 On the post-test students on average positioned 11.2 out of 25 events correctly. The 
difference between the groups was now the reverse of the difference which appeared at 
the pre-test. The students who had been taught using the associative-imaginative meth-
od scored significantly higher than those who had been taught using the chronological 
method: 49.6% correct answers versus 40.1% respectively. After omitting the events of 
which the description contained a keyword such as ‘oil’ or ‘horses’, the difference re-
mained significant: 47.9% versus 40.2% correct answers. So recognizing the keywords 
played some role in the better result of the associative-imaginative group, but by no 
means a decisive one. When counting only the events which were not mentioned dur-
ing the lessons the percentages of the two groups were 49.8% versus 43,0% correct 
answers. The conclusion is that the group presented with the associative-imaginative 
method scored a better result in all respects than the group presented with the chrono-
logical method, even while the results of the pre-test showed the opposite situation. 
Another result was that studying or not studying the handout after the lesson had deci-
sive influence on the result.
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It can be concluded that the hypothesis which was formulated at the beginning of this 
chapter was confirmed in both of its aspects: both the remembering of information and 
the use of information to contextualise unknown events proved better in the groups 
which had been taught using the associative-imaginative method. Centuries and dates 
therefore seem to be much less important to be able to picture the passage of time in 
history education than is often assumed. This research seems to provide the evidence 
for the use of similar eras in the Dutch history curriculum as have been used in this 
experiment for the history of Aruba. Such eras were introduced in 2001 by the 
Commission for Historical and Social Education (‘De Rooy’), however, at that time with-
out any base in evidence. This evidence now seems to be provided as a result of this 
research.

Chapter 5 summarises the results of this study and examines its educational and soci-
etal significance. The summary of the contributions that this study has made to the 
study of teaching and learning history is as follows:
-  A practicable definition for history education of an historical consciousness of time 

has been developed using six key concepts.
-  Historical consciousness of time has been positioned next to and opposite its alter-

natives, viz. daily-cyclic, social and mythical types of consciousness of time. This 
opposition might be significant for teaching and learning history because students 
may bring daily-cyclic, social and mythical types of consciousness of time into the 
history classroom as spontaneous intuitions.

-  A relation has been made plausible between the results of psychological research 
into autobiographical memory and educational research into the teaching and learn-
ing of an historical consciousness of time. Based on existing educational research, 
but also on the empirical inquiry which has been described in chapter 4 it has been 
made plausible that the location theory of memory according to which human be-
ings use associative ‘islands of time’, is also valid in history education.

-  Empirical research has shown that dates and centuries are not so important for deal-
ing with the chronology of an unknown topic of history and that the use of associa-
tive contexts is to be preferred in this respect. In this way, an evidence base has been 
created for the use of the ten era curriculum such as has been introduced into Dutch 
history education via the proposals of the Commission for Historical and Social 
Education in 2001.

 Based on the results of this study some advice is formulated in chapter 5 for the 
practice of history education. The significance for society of an historical consciousness 
of time is discussed. History and history education based on an historical conscious-
ness of time such as described in this book cannot only exist solely in open democratic 
societies, but they are also one of the foundations of such a society. History cannot 
provide such a foundation by conveying a national heritage and the construction of a 
national identity rooted in common unchangeable norms and values. An historical con-
sciousness of time provides such a foundation in a much more profound and signifi-
cant manner.


