
 

 

 University of Groningen

‘Het persoonlijke verhaal maakt geschiedenis behapbaar’
Huijgen, Tim

Published in:
Tijdschrift voor Geschiedenis

DOI:
10.5117/TVGESCH2018.4.005.HUIJ

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2018

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Huijgen, T. (2018). ‘Het persoonlijke verhaal maakt geschiedenis behapbaar’. Tijdschrift voor
Geschiedenis, 131(4), 637-641. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2018.4.005.HUIJ

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.5117/TVGESCH2018.4.005.HUIJ
https://research.rug.nl/nl/publications/255f8d15-81ba-4e75-81ed-3bd9bb3ff36c
https://doi.org/10.5117/TVGESCH2018.4.005.HUIJ


2018, JRG. 131, NO. 4

637

‘Het persoonlijke verhaal maakt geschiedenis 
behapbaar’
Het gebruik van oral history in het voortgezet geschiedenisonderwijs

Tim Huijgen

TVGESCH 131 (4): 637–641
DOI: 10.5117/TVGESCH2018.4.005.HUIJ

‘Leerlingen worden zich ervan bewust 
dat geschiedenis geen ver-van-je-bed-
show is, maar gaat over mensen zoals 
jij en ik. Dat het verleden gaat over han-
delingen van mensen en toevalligheden 
en niet alleen over de grote lijnen in de 
geschiedenis. Het verhaal van iemand 
die het heeft meegemaakt, maakt van 
geschiedenis een behapbaar verhaal.’ 
Dit was het antwoord van een geschie-
denisdocent op de vraag welke rol oral 
history kan spelen in het geschiedenis-
onderwijs. In gesprekken zijn geschie-
denisdocenten vaak positief over het 
gebruik van mondelinge geschiedenis in 
hun lessen, maar er is weinig empirisch 
onderzoek gedaan naar hoe Nederland-
se docenten deze methode en bronnen 
inzetten in de geschiedenisles en hoe 
leerlingen tegen dit gebruik aankijken. 
Dit artikel presenteert de resultaten van 
een vragenlijst om hierin meer inzicht 
te geven. Vervolgens worden de uitkom-
sten vergeleken met het gebruik van oral 
history in het geschiedenisonderwijs in 
andere landen.

Het eindexamenprogramma 
Geschiedenis
Het vmbo, havo en vwo geschiedenis 
eindexamenprogramma bestaat uit twee 
hoofdonderdelen: kennis en vaardig-
heden.1 Voor het vmbo bestaat het ken-
nisgedeelte uit twee onderdelen: een 
historisch overzicht vanaf 1900 en staats-
inrichting. Bij staatsinrichting leren leer-
lingen hoe de Nederlandse rechtsstaat 
zich heeft ontwikkeld vanaf 1848. Voor 
havo en vwo is de historische kennis 
onderverdeeld in tien tijdvakken met in 
totaal 49 kenmerkende aspecten. Deze 
aspecten proberen de kern van ieder tijd-
vak weer te geven. De tijd van ontdekkers 
en hervormers (1500-1600) bevat bijvoor-
beeld kenmerkende aspecten over de ont-
dekkingsreizen, het nieuwe wereldbeeld, 
de renaissance, de reformatie en de Ne-
derlandse Opstand. Naast de tijdvakken 
zijn drie (havo) of vier (vwo) ‘contexten’ 
geformuleerd over specifieke historische 

1 Voor een overzicht van de verschillende eindexa-
menprogramma’s zie: www.examenblad.nl.

doi
www.examenblad.nl


638  ‘Het persoonlijke verHaal maakt gescHiedenis beHapbaar’

TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS

onderwerpen, zoals Duitsland tussen 1871 
en 1945 en de Koude Oorlog (1945-1991). 
Deze contexten bevatten meer gedetail-
leerde historische kennis die leerlingen 
moeten beheersen.

Naast historische kennis dienen vmbo-
leerlingen ‘leervaardigheden’ te beheer-
sen, zoals het werken met historische 
bronnen en het onderscheiden van oor-
zaak en gevolg. Bij havo en vwo worden 
de historische vaardigheden geclusterd 
in drie groepen: tijd (bijvoorbeeld het on-
derscheiden van verandering en continuï-
teit), interpretatie (bijvoorbeeld rekening 
houden met standplaatsgebondenheid en 
het onderzoeken van historische bron-
nen) en betekenis voor nu (bijvoorbeeld 
rekening houden met dat mensen ver-
schillend kunnen oordelen over het ver-
leden). Bij zowel het vmbo, havo en vwo 
geldt dat het dus niet alleen draait om 
het aanleren van historische feiten, maar 
leerlingen moeten bovenal in staat zijn te 
kunnen redeneren met deze kennis. Pas 
dan wordt geschiedenisonderwijs beteke-
nisvol.

Het gebruik van oral history door 
geschiedenisdocenten
In het kader van een internationaal pro-
ject over de rol van oral history in het 
geschiedenisonderwijs werd in 2016 
een online vragenlijst uitgezet onder 
Nederlandse docenten en leerlingen.2 
De enquête richtte zich onder andere 
op de vraag in welke mate en op welke 
manier oral history wordt ingezet in het 
kader van het eindexamenprogramma. 
De afgenomen vragenlijst bestond uit 

dertien stellingen en iedere stelling kon 
gescoord worden op een vijfpuntschaal 
variërend van ‘helemaal oneens’ tot ‘he-
lemaal eens’. Voorbeelden van stellingen 
zijn: ‘Ik gebruik oral history in mijn les-
sen’ en ‘In het curriculum van het school-
vak geschiedenis moet aandacht worden 
besteed aan oral history’. De vragenlijst 
werd ingevuld door 40 docenten werk-
zaam op 21 verschillende vmbo-, havo- en 
vwo-scholen.

De docenten waren in het algemeen 
positief over het gebruik van mondelinge 
geschiedenis. Zo vonden de meeste do-
centen dat oral history aan bod moest ko-
men tijdens geschiedenislessen (gemid-
delde score van 3.61) en dat leerlingen  
door het gebruik van mondelinge ge-
schiedenis gemotiveerd worden voor 
het vak (3.57). Opvallend is dat de stel-
ling: ‘Ik gebruik oral history in mijn les-
sen’ een relatief lage score kreeg van 
2.89. Er kan dus een discrepantie zitten 
tussen wat docenten willen en wat zij 
daadwerkelijk doen in de lessen. Een 
mogelijke verklaring is dat docenten be-
hoefte hebben aan tijd en ondersteuning 
om oral history projecten te ontwikkelen 
en te implementeren in hun onderwijs. 
De stelling: ‘Ik wil graag nascholing over 
hoe ik oral history kan gebruiken in mijn 
lessen’ kreeg namelijk een gemiddelde 
score van 3.39. Hier ligt een mooie uitda-
ging voor lerarenopleiders en oral history 
specialisten.

Uit de resultaten blijkt verder dat de 
focus ligt op het passief gebruik van mon-
delinge geschiedenis door docenten. De 
docenten laten leerlingen bijvoorbeeld 
bestaande interviews met historische 
actoren bestuderen (3.14). Bij deze stel-
ling werd het niet duidelijk of het gaat 
om (fragmenten uit) documentaires, 

2 Danijela Trškan ed., Oral history education. Dialo-
gue with the past (Slovenian National Commission for 
UNESCO, Ljubljana 2016).
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interviewportals of uitgeschreven inter-
views. Interviews worden dus wel be-
studeerd, maar weinig aandacht wordt 
besteed aan het aanleren van interview-
technieken (1.98) en het afnemen van 
interviews door leerlingen (2.21). Dit is 
jammer, want uit ervaring weet ik dat 
wanneer leerlingen ooggetuigen intervie-
wen over het verleden ze betrokken raken 
bij het onderwerp, zich meer kunnen inle-
ven in historische personen en een beter 
begrip krijgen van de betreffende histori-
sche context.3 Dit is allemaal van belang 
om leerlingen historisch denken en rede-
neren aan te leren.4 Op deze manier kan 
mondelinge geschiedenis bijdragen aan 
het bereiken van de doelen die gesteld 
worden in de verschillende examenpro-
gramma’s.

Wat vinden leerlingen van het gebruik 
van oral history in geschiedenislessen?
Vinden leerlingen het interviewen van 
ooggetuigen inderdaad interessant? Wat 
vinden zij van het gebruik van oral his-
tory? Om dit soort vragen te beantwoor-
den werd in hetzelfde onderzoek een 
vragenlijst (bestaande uit 15 stellingen) 
afgenomen onder 280 leerlingen in het 
voortgezet onderwijs afkomstig uit 18 ver-
schillende vmbo-, havo- en vwo-scholen.5 
Net als bij de docentenvragenlijst, konden 
de stellingen gescoord worden op een 

vijfpuntschaal variërend van ‘helemaal 
oneens’ tot ‘helemaal eens’. Voorbeelden 
van stellingen zijn: ‘Ik vind het interessant 
wanneer mensen vertellen over wat zij 
zelf hebben meegemaakt’ en ‘Ik interview 
mensen over hun verleden voor mijn ge-
schiedenisles’.

Net als de docenten oordeelden de 
leerlingen in het algemeen positief over 
het gebruik van mondelinge geschiede-
nis. Ze vinden het interessant wanneer 
mensen vertellen over historische ge-
beurtenissen (3.65) en vinden dat oral 
history veel inzicht geeft in hoe mensen 
vroeger leefden (3.33). De leerlingen 
waren verder gematigd positief over het 
zelf interviewen van personen (2.79), 
maar wat ook al bleek uit de docenten-
vragenlijst; dit gebeurt weinig (1.73). 
Wanneer leerlingen bezig zijn met oral 
history, zijn ze het meest bezig met een 
passieve vorm van mondelinge geschie-
denis.

Een vergelijking met andere landen
In sommige andere landen lijkt oral his-
tory meer gebruikt te worden dan in het 
Nederlandse geschiedenisonderwijs. In 
de Verenigde Staten worden bijvoorbeeld 
in de verschillende leerjaren veelvuldig 
oral history projecten opgezet door do-
centen. In het voortgezet onderwijs wor-
den deze projecten meestal uitgevoerd 
door groepjes leerlingen die zelf een oral 
history project opzetten, de interviews 
afnemen en de resultaten presenteren.6 
In Oost-Europese landen is er ook veel 
aandacht voor mondelinge geschiedenis. 

6 Barbara Winslow, ‘Oral history in the US social 
studies curriculum’, in: Trškan ed., Oral history educa-
tion, 177-191.

3 Tim Huijgen, ‘Het verleden is geweest, maar leeft 
nog steeds’, KLEIO 3 (2010) 48-49.
4 Jannet van Drie en Carla van Boxtel, ‘Historical re-
asoning: towards a framework for analyzing students’ 
reasoning about the past’, Educational Psychology Re-
view 20 (2008) 87-110.
5 Tim Huijgen en Paul Holthuis, ‘Dutch voices: ex-
ploring the role of oral history in Dutch secondary his-
tory teaching’, in: Trškan ed., Oral history education, 
43-75.
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In Roemenië is er voor leerlingen in het 
voortgezet onderwijs bijvoorbeeld een 
speciaal keuzevak dat gaat over oral his-
tory.7 In Litouwen bevatten lesmethoden 
interviewopdrachten voor leerlingen, zo-
als het interviewen van grootouders over 
historische gebeurtenissen en het schrij-
ven van een essay over hoe dorpsgeno-
ten van de leerling de Duitse bezetting 
hebben ervaren.8 Dit soort opdrachten 
komt in Nederlandse lesmethoden wei-
nig voor.

Het verschil in het gebruik van oral 
history kan mogelijk worden verklaard 
doordat Nederlandse docenten hun pro-
jecten vaak meer ontwerpen binnen hun 
eigen school, terwijl in andere landen 
meer wordt samengewerkt met buur-
ten, instellingen en maatschappelijke in-
stanties. Het lesrooster van Nederlandse 
scholen is hiervoor een mogelijke oor-
zaak, omdat deze roosters vaak weinig 
ruimte geven voor overlegmomenten om 
zulke projecten te plannen en uit te voe-
ren. Veel scholen experimenteren mo-
menteel echter met nieuwe lesroosters 
en dit biedt kansen voor de ontwikkeling 
van oral history projecten. Het project 
‘Oorlog in mijn buurt’, dat basisschool-
kinderen ouderen laat interviewen over 
de oorlog in hun eigen omgeving, kan 
zorgen voor inspiratie bij docenten wan-
neer ze aan de slag willen gaan met mon-
delinge geschiedenis.9

Oral history en betekenisvol 
geschiedenisonderwijs
Deze bijdrage laat zien dat de onder-
vraagde docenten en leerlingen in het 
algemeen positief oordelen over het  
gebruik van oral history in het geschie-
denisonderwijs. Verder blijkt dat monde-
linge geschiedenis vooral passief gebruikt 
wordt en dat er in Nederland relatief wei-
nig aandacht is voor deze bron en metho-
de in vergelijking met sommige andere 
landen. Meer onderzoek is nodig om te 
kijken of deze conclusies daadwerkelijk 
kloppen. Hierbij is het ook belangrijk dat 
wordt gekeken naar de verschillen tussen 
de verschillende typen onderwijs. Waar-
deren vmbo-leerlingen oral history bij-
voorbeeld meer of minder dan havo- of  
vwo-leerlingen? Dit hebben wij namelijk 
niet onderzocht. Toekomstig onderzoek 
dient zich ook te richten op de vraag wel-
ke ondersteuning docenten nodig heb-
ben om aan de slag te gaan met monde-
linge geschiedenis, aangezien ze hier wel 
behoefte aan lijken te hebben.

Voor lerarenopleiders en oral history 
specialisten ligt er de taak om samen 
met docenten oral history projecten te 
ontwikkelen, uit te voeren en te evalue-
ren. Ik doe alvast een voorzet: laat leer-
lingen in groepjes mensen interviewen 
die wonen in de buurt van de school 
en die de Koude Oorlog hebben mee-
gemaakt. Deze interviews worden ver-
werkt tot een prachtige tentoonstelling 
op school waarvoor de hele buurt wordt 
uitgenodigd. Kennis en vaardigheden uit 
de eindexamenprogramma’s geschiede-
nis komen aan bod en bovendien komt 
er binnen de gemeenschap onderling 
contact (op gang/tot stand) over het ge-
zamenlijke verleden. Een goed voorbeeld 
van betekenisvol geschiedenisonderwijs. 

7 Laura Căpiță e.a., ‘Doing oral history – challenges 
and opportunities for Romanian schools’, in: Trškan 
ed., Oral history education, 165-175.
8 Benediktas Šetkus, ‘Oral history in Lithuanian 
schools: current situation and challenges’, in: Trškan 
ed., Oral history education, 149-164.
9 Voor meer informatie over dit project zie: www.
oorloginmijnbuurt.nl.

www.oorloginmijnbuurt.nl
www.oorloginmijnbuurt.nl
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Drie vliegen in één didactische klap. Wie 
gaat beginnen?
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