
Dekolonisering van 

geschiedenisonderwijs

Historisch denken over interculturele contacten versus een eurocentrisch

waarheidsregime



 “Vijfhonderd jaar lang hebben Europeanen gepoogd de wereld naar hun beeld en 
gelijkenis te herscheppen.” (Bart De Wever, Over identiteit, p. 73)

- Geweld

- Racisme

- Winstbejag

- De ambitie om 

de ‘autochtoon’ 

en de 

gekoloniseerde 

samenleving om 

te vormen.





Koloniale

verleden

 Brandpunt van debat

 Erg uiteenlopende
interpretaties en representaties

 Gevoelige geschiedenis:

 Links-rechts

 Meerderheidsgroep –
geminoriseerde groepen

 Is niet voorbij: werkt door in 
het heden

 Gebruik en misbruik in politieke
en maatschappelijke discours

 Gelinkt aan identiteitspolitiek: 
nativisme & sense of belonging

→ Ook in geschiedenisonderwijs



Dekolonisering en geschiedenisonderwijs

 Niet: dekolonisering ín geschiedenisonderwijs

 Wel: dekolonisering ván geschiedenisonderwijs

 “Zelfhaat”

 Maatschappelijke tweedracht zaaien

 Relativisme (elke interpretatie is evenwaardig, alles is puur perspectief)

 Beter historisch-wetenschappelijk inzicht

 Geschieddidactisch inzicht: betekenis geven, agency, multiperspectiviteit …

 Deconstrueren processen identiteitsconstructie

 Ruimere sense of belonging



Dekolonisering van 

geschiedenisonderwijs

 Deconstructie van hoe kolonialisme mens- en 

wereldbeelden vormde/vormt

 Deconstructie master narratives en gekoppeld historisch

bewustzijn

 Loslaten koloniale mindset

 Loslaten exclusief wit perspectief op verleden

 Reflectie relatie kennis en macht

 Reflectie op complexe doorwerken verleden in heden



Overzicht

 Is dekolonisering van geschiedenisonderwijs nodig?

 Wetenschappelijke aspiraties versus waarheidsregime

 Identiteitsvorming

 Hoe dekoloniseren?

 Historisch denken over interculturele contacten

 Tussen droom en daad: obstakels op het pad van dekolonisering



Wetenschappelijke aspiraties versus waarheidsregime

Is dekolonisering van 
geschiedenisonderwijs nodig?



Kennis van het verleden

 Overwegende en eenzijdige aandacht aan Westerse geschiedenis



Kennis van het verleden

 Westerse Geschiedenis als uniek en universeel, toeëigening waarden



David Hume: Of National Characters



Voltaire: essay sur les mœurs 

 «Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles 

différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence, 

mettent entre eux et les autres espèces d’hommes des différences prodigieuses »

 [Ε]t ils n’ont d’homme que la stature du corps, avec la faculté de la parole et de 

la pensée dans un degré très éloigné du nôtre. Tels sont ceux que j’ai vus et 

examinés»

 «[Ε]t on peut dire que si leur intelligence n’est pas d’une autre espèce que notre 

entendement, elle est fort inférieure. Ils ne sont pas capables d’une grande 

attention; ils combinent peu, et ne paraissent faits ni pour les avantages ni pour 

les abus de notre philosophie»

Voltaire: Lettres d’Amabed, Septième lettre. D'Amabed.

 «C'est une grande question parmi eux s'ils son descendus des singes, ou si les 

singes sont venus d'eux. Nos sages ont dit que l'homme est l'image de Dieu: voilà 

une plaisante image de l'Etre éternel qu'un nez noir épaté, avec peu ou point 

d'intelligence! Un temps viendra, sans doute, où ces animaux sauront bien cultiver 

la terre, l'embellir par des maisons et par des jardins, et connaître la route des 

astres. Il faut du temps pour tout»



Kennis van geschiedenis

 Eenzijdige aandacht voor Westerse invloed op de wereld

 eenzijdige toeschrijving agency



 “De onafhankelijkheid 
die wij eisen mag door 
België niet als een 
geschenk beschouwd 
worden – we willen een 
recht laten gelden dat 
het Congolese volk 
ontnomen is.” 

 (Lumumba, 28-12-1958)



Kennis van geschiedenis

 Vooral Westerse bronnen en Westerse brontypes

 Op basis van 32, erg 

ongelijksoortige (en summier 

gecontextualiseerde) ‘bronnen’, 

waarvan slechts 1 niet-Westerse 

bron…



Kennis van geschiedenis

 Hanteren van Westen als maatstaf om andere samenlevingen aan af te meten



 “Hoe is het te verklaren dat Japan als enige in de wereld van de niet-westerse 

culturen erin geslaagd is zich de Westerse technieken eigen te maken en een 

moderne economie uit te bouwen?”



Eurocentrisch

waarheidsregime

 Stuart Hall: ‘The West and the 
Rest’

 Charles Mills: ‘white ignorance’ 
→ ‘white normativity’ → ‘racial 
contract’

 M.a.w. nood aan:

 Counter narratives

 Alternative narratives

 Connective narratives



Is dekolonisering van 

geschiedenisonderwijs nodig?
Identiteitsvorming



Geschiedenisonderwijs en 

identiteit

 Mens

 = homo historicus

 Bouwt identiteit mee op een historisch bewustzijn

 Eurocentrische benadering van het verleden:

 Meerderheidsgroep: soms superioriteit

 “Zij ginder beschouwen godsdienst nog altijd als erg belangrijk; wij hier hebben intussen veel meer 
vrijheid bewerkstelligd.”

 Geminoriseerde groepen: soms geen sense of belonging, integendeel aliënatie

 “Geschiedenislessen interesseren me niet. Ik voel hier weinig connectie mee. Ze gaan niet over mij 
of mijn voorouders. Daarom hebben de geschiedenislessen weinig invloed gehad.”

 Wij – zij denken // in-group vs. out-group // nativisme (wie hoort hier (niet) thuis?) // 
radicalisering

i.p.v. inclusief en democratisch wereldbeeld





Historisch denken over intercultuele contacten

Hoe dekoloniseren?



Voorafgaandelijke

opmerkingen
 Nuance bij voorgaande:

 Geen homogenisering / veralgemening (geen zicht op elke
dagdagelijkse praktijk, voorzichtige evolutie merkbaar in 
leerboeken)

 Geen ‘schuldcomplex’ opdringen

 Continu leerproces

 Zoektocht / ontdekking

 Bij wat volgt: belang van standplaatsgebondenheid

 Geen wereldgeschiedenis

 Graduele opbouw/verandering, geen revolutie

 Geen “cancelcultuur”

 “Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere” 
[Niet bespotten, niet betreuren, niet verwensen, maar 
begrijpen]



Historisch denken over interculturele

contacten

 Niet gepleit voor: bv.

 Social justice 
perspectief

 Wel gepleit voor: 
historisch denken

 Disciplinair
perspectief

 Aansluiting bij
recente
geschieddidactisch
inzicht

 Verbonden met 
democratische
principes rechtsstaat



Historische vragen stellen

 Historisch denken begint bij vragen, waarbij eurocentrische kijk in vraag kan worden
gesteld:

 Grote – kleine vragen

 Attitude

 Van beschrijvend over verklarend tot evaluatief

 Variabele complexiteit

 Vragen over het verleden: bv.

 Hoe organiseerden mensen in (delen van) Centraal-Afrika hun samenleving in de vroege 
16de eeuw?

 Stap verder: 

 vergelijking Centraal-Afrikaanse – West-Europese samenleving

 Histoire croisée (vervlochten geschiedenis): contact ertussen (bv. Congo Koninkrijk – Portugese 
koninkrijk)

 Werd de onafhankelijkheid van Brits-Indië eerder afgedwongen door de kolonie of verleend 
door het moederland? 



Historische vragen stellen

 Vragen over complexe relatie verleden-heden: bv.

 In hoeverre kan het kolonialisme mee verklaren dat de tien laagst gerangschikte landen in de 
Human Development Index in 2021 gesitueerd zijn in sub-Sahara Afrika?

 Neem een beargumenteerd standpunt in over of laat-19de eeuwse roofkunst moet worden
teruggegeven aan de landen van herkomst ervan.

 Moeten de standbeelden van Leopold II in België verdwijnen? Waarom (niet)?

 In hoeverre wordt ‘onze’ kijk op ‘de ander’ en de wereld nog bepaald door het kolonialisme? 

 Vragen over geschiedenis (beeldvorming, totstandkoming historische kennis):bv.

 Hoe plausibel is de voorstelling van deze Egyptische figuren?

 Welk betekenis hadden deze objecten in  de ogen van de  toeschouwers? Welke objecten zijn het  
westers equivalent van deze objecten? Wat vertelt ons de reis van deze objecten? 

 Zijn bronnen uit schriftculturen waardevoller dan bronnen uit orale culturen? Beargumenteer. 

→ Vragen houden verband met elk van de bouwstenen:

• Referentiekader

• Bronnen

• Beeldvorming

• Verleden-heden



Historisch referentiekader

 Historisch referentiekader met drie dimensies

 Tijd

 Ruimte

 Samenlevingen (incl. maatschappelijke domeinen)

 Westerse periodisering, maar:

 Beperkingen

 gevolgen

 Alternatieven

 Aandacht voor Westerse & niet-Westerse samenlevingen

 + interculturele contacten ertussen (motor van verandering)

 + vanuit meerdere perspectieven 

 Oog voor (on)gelijktijdigheid (bv. imperialisme en Verlichting)

→ Eurocentrisme voorbij



Historisch referentiekader

 Wel een historisch referentiekader

 Geen historische referentiekennis

 “Wat is het waard geleerd te worden?” → generieke historische sleutelbegrippen

 Keuze (kennis ~ samenlevingen) aan de leerkracht (en leerlingen?) ~ betekenisgeving, 
interesse, expertise…

 Geen canonisering

 Is voor discussie vatbaar

 Bv.: Lumumba? Holocaust? Gandhi? WO I? WO II? Armeense genocide? 
Wetenschapsrevolutie? …



Kritisch redeneren met en over bronnen

 Opgelet met koloniale foto’s: 



Gezien deze foto’s zonder toestemming zijn 
genomen van de Afrikanen en Aziaten erop 
afgebeeld, en gezien sommige foto’s eigenlijk 
mensonterend zijn: is het eigenlijk wel 
aanvaardbaar om dergelijke foto’s te tonen, 
ook al gebeurt dit in een wetenschappelijke 
(en bij uitbreiding een educatieve) context? 
Doen we daarmee de mensen afgebeeld op de 
foto’s niet opnieuw onrecht aan?

Bestendigen we eigenlijk niet 

een koloniaal narratief, via het 

tonen van koloniale foto’s?



Kritisch redeneren met en over bronnen

Kritische bronnenconfrontatie



 Veelheid aan bronnen voorhanden: (meerstemmigheid/multiperspectiviteit)

Voorbeeld uit lessenreeks over Congo voor 3de graad secundair onderwijs: 

Congo vóór 1870 – het rijk van de Kuba

Kritisch redeneren met en over bronnen

“Naar mijn mening bestond de 

plaatselijke bevolking uit 

getuigen. En dus was alles wat 

ze me vertelden – liefst 

ongevraagd - over hun 

ervaringen erg relevant.” 

(Jan Vansina, antropoloog)



Historische beeldvorming

 Kritische deconstructie: hoe omgaan met gevoelige onderwerpen?



Historische beeldvorming

 Parallel histories: 



Historische beeldvorming

 Vier benaderingswijzen interculturele contacten (Nicolas Standaert)

 Transmissiemodel: vanuit het oogpunt van de invloed die het Westen op een andere 
samenleving uitoefende

 Receptiemodel: Studie van de reactie van ‘de ander’ op het contact met het Westen

 Representatiemodel: gaat na hoe het Westen ‘de ander’ als het ware ‘uitvond’, hoe het 
Westen een beeld creëerde van ‘de ander’

 Interactie- en communicatiemodel: hoe veranderden het Westen en ‘de ander’ elkaar als 
gevolg van de ontmoeting?

 Houden verschillende visies in op:

 Perspectief en focus

 Agency

 Bronnen

 Beeldvorming van ‘de ander’ 

 Homogeniteit vs. diversiteit

 ‘de ander’ als zodanig en het wezen van identiteit (bv. homogeen of dynamisch)



Complexe relatie verleden - heden

 Collectieve herinnering

 Gebruik en misbruik verleden

 Wij-zij denken, in- en uitsluiting

 Doorwerken van beeldvorming: 

stereotypering, racisme en discriminatie

 meerlagige identiteit

 Dialoog en sense of belonging



Complexe relatie
verleden - heden

 Uiteenlopende

representaties

 Hoe relativisme

vermijden? (~ bv. 

machtsrelaties)



Complexe relatie 
verleden - heden



Complexe
relatie
verleden -
heden

https://visualizingcultures.mit.edu/civilizat

ion_and_barbarism/cb_essay.pdf





Franse reclame 
voor Chiquita -
jaren 1980



obstakels op het pad van dekolonisering - ondersteuning

Tussen droom en daad



Moeilijkheden
 Kennis

 Vaak smalle kennisbasis

 Niet-Westerse samenlevingen

 Interculturele contacten

 ‘Identiteit’

 Beperkte beschikbaarheid bronnen, ook ~ taalbarrières

 Epistemologische kloof

 Gevoeligheid en emotionele geladenheid

 bij meerderheidsgroep: functioneren waarheidsregime

 bij geminoriseerde groepen

 !! Taal en beeld !!

 Kijkwijzer democratische dialoog (workshop_democratische_dialoog_kijkwijzer.pdf (enspired.net))

 Structured academic controversy

 Filosofisch gesprek

 https://wij-zij.be/

 Maarten Van Alstein (2018), Omgaan met controverse en polarisatie in de klas. Kalmthout: PelckmansPro.

 Bart Brandsma (2016). Polarisatie. Inzicht in de dynamieken van het wij-zij-denken. (https://insidepolarisation.nl/ )

 Weinig exemplarische praktijken

https://www.enspired.net/sites/default/files/uploaded-files/workshop_democratische_dialoog_kijkwijzer.pdf
https://wij-zij.be/
https://insidepolarisation.nl/


Ondersteuning bij historisch denken over 

interculturele contacten

 https://www.arts.kuleuven.be/outreach/geschiedenis

 Dekolonisatie na 1945

 Lesmodule over de omgang met koloniale fotografie in de geschiedenisles: postkoloniaal denken over de 
matadifoto’s

 Lesmodules over Amerika na 1492 in intercultureel perspectief

 Lesmodules over de prehistorie

 lesmodules over de Congolese geschiedenis

 Lesmodules over kolonisatie en de verschillende herinneringsculturen

 https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege/geesteswetenschappen

 Arabistiek:

• De Europese Verlichting en de moslimse ‘Commentator’

• "Liever Turks dan Paaps": ontmoetingen tussen de islam en de Lage Landen in de 17de eeuw

• Rifāʿa al-Ṭahṭāwī en het vaderland

• De Eerste Wereldoorlog in de Arabisch-islamitische wereld

• Islamitische religieuze normen en waarden in Europa

 Sinologie:

 Hoe interculturele contacten bestuderen? De Chinees-Europese ontmoeting in de 17de eeuw als 
onderzoekslaboratorium

https://www.arts.kuleuven.be/outreach/geschiedenis
https://www.arts.kuleuven.be/outreach/geschiedenis/lespakket-dekolonisatie-na-1945
https://www.arts.kuleuven.be/outreach/geschiedenis/lesmodule-koloniale-fotografie
https://www.arts.kuleuven.be/outreach/geschiedenis/lesmodules-amerika-na-1492
https://www.arts.kuleuven.be/outreach/geschiedenis/lesmodules-prehistorie
https://www.arts.kuleuven.be/outreach/geschiedenis/congo
https://www.arts.kuleuven.be/outreach/geschiedenis/codec
https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege/geesteswetenschappen
https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege/geesteswetenschappen/copy_of_themas#verlichting
https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege/geesteswetenschappen/copy_of_themas#lage landen
https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege/geesteswetenschappen/copy_of_themas#vaderland
https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege/geesteswetenschappen/copy_of_themas#eerste wereldoorlog
https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege/geesteswetenschappen/copy_of_themas#normen en waarden
https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege/geesteswetenschappen/copy_of_themas#China


Uitnodiging tot 

samenwerking

Ondersteuning bij
historisch denken over 
interculturele contacten
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Vragen?


