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Minisymposium naar aanleiding van de presentatie van het onderzoeksrapport “Wat 

weten jongeren over de Tweede Wereldoorlog?” 

 

21 juni 2018 

Ministerie van VWS, Apollozaal 

 

Reactie op het onderzoek door Norbert Hinterleitner (Anne Frank Stichting) 

 

Geachte Voorzitter, 

Dames en heren, 

Dank aan u, Voorzitter, en aan Marc van Berkel voor de uitnodiging hier te mogen spreken. 

Ik wil hem en zijn team van de HAN allereerst complimenteren met het onderzoek naar het 

antwoord op de vraag ‘Wat weten jongeren over de Tweede Wereldoorlog?’. 

We zien in het onderzoeksrapport resultaten die op het eerste gezicht indrukwekkend 

klinken. We zouden kunnen zeggen: we zijn succesvol: onderwijzers, musea, 

herinneringscentra, auteurs van schoolboeken: we hebben iets voor elkaar gekregen. 

 99% van alle respondenten herkent Anne Frank van een foto. 

 88% herkent op een afbeelding de toegangspoort tot het voormalige 

vernietigingskamp Auschwitz Birkenau. 

 60% van de jongeren weet het correcte aantal van ongeveer 6 miljoen Joodse 

slachtoffers te noemen.  

 Westerbork wordt door 79% van de jongeren gekoppeld aan de Tweede 

Wereldoorlog, de Hollandsche Schouwburg door 38%. 

 We lezen echter ook dat het internationale aspect van de Holocaust en de Tweede 

Wereldoorlog niet goed uit de verf komen. Jongeren hebben een sterk Nederlands 

oftewel West-Europees perspectief: de gebeurtenissen in bij voorbeeld Oost-

Europa en Azië spelen geen of geen belangrijke rol in hun beeld van de 

geschiedenis. 

Om eerlijk te zijn was ik een beetje verrast door sommige uitkomsten. Sommige 

percentages lijken mij best hoog. 
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 Ik wil een paar indrukken over het algemene kennisniveau onder bezoekers aan het 

Anne Frank Huis met u delen die wij geobserveerd hebben:  

De kennis van onze bezoekers - jongeren en volwassenen - is, vergeleken met 20 jaar 

geleden, voor iedereen zichtbaar afgenomen. Ik kan u geen harde cijfers hiervoor geven, 

maar het zijn observaties van onze museumdocenten, van medewerkers aan de kassa en 

de informatiebalie. Wie Anne Frank was weten de bezoekers nog wel, maar belangrijke 

details uit haar levensverhaal zijn bij bezoekers minder bekend dan 20 jaar geleden. De 

historische context waarin haar verhaal zich heeft afgespeeld, is slechts in zeer algemene 

lijnen bekend, zodat we besloten hebben het museale concept aan te passen. In ons 

museum vertellen we nu meer over historische gebeurtenissen en over de context die tot 

de Jodenvervolging heeft geleid. 

Maar de cijfers geven aan dat jongeren die geschiedenisles hadden en schoolboeken 

lazen deze feitenkennis wel degelijk hebben. Is er niet ontzettend veel bereikt als zoveel 

jongeren zo veel namen, plaatsen en gebeurtenissen kennen of herkennen? Kan ik als 

vertegenwoordiger van de Anne Frank Stichting tevreden zijn als 99% van de 

ondervraagde jongeren Anne Frank op een plaatje herkennen?  

Gek genoeg, dat is voor mij niet eens de belangrijkste vraag.  

 Een centrale vraag voor mij (voor ons) is: kunnen jongeren al die feitenkennis ook 

naar waarde schatten, interpreteren en toepassen op hun eigen leven? 

Weer een observatie uit het Anne Frank Huis: Ik vertel u over een episode in een 

focusgroep met kinderen jonger dan 10 jaar die we samen met de Faculteit Psychologie 

van de Universiteit Leiden gehouden hebben. De kinderen hadden het kinderboek ‘Buiten 

is het oorlog’ gelezen of voorgelezen gekregen. Ze konden het levensverhaal van Anne 

Frank vervolgens vrij goed navertellen. Ze gebruikten daarbij de juiste termen. Een 

voorbeeld hiervan is: ze konden met de juiste woorden over het kamp vertellen waar Anne 

naartoe moest en wisten dat Anne Frank het daar heel erg vond. Toen daarop 

doorgevraagd werd bleek dat de kinderen aan een soort zomerkamp dachten waar Anne 

zonder ouders naartoe moest en ze dat heel erg vond. 

Dit is een vrij onschuldig voorbeeld en betreft jonge kinderen. Maar dit voorbeeld laat zien 

dat leerlingen wel juiste antwoorden kunnen geven en dezelfde taal, dezelfde terminologie 

gebruiken als wij. Maar wij weten niet of zij ook dezelfde associaties hebben en of de 

woorden die ze gebruiken dezelfde beelden oproepen die ze bij ons oproepen. Hoe weten 

we of niet een soortgelijke spraakverwarring heerst onder jongeren tussen 13 en 18 jaar 

oud? Heinrich Himmler: 36% herkennen hem van een foto en 34% weten dat Adolf 

Eichmann iets met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Maar waar stonden die 

mannen dan voor? We lezen namelijk ook dat 80% van de leerlingen niet weet wat het 

nationaalsocialisme voorstelt. Weten ze alleen niet wat het woord betekent, maar kennen 

ze wel de gevaren van dat gedachtegoed (zonder dit gedachtegoed deze naam te kunnen 

geven)? Of weten ze eigenlijk al niet meer wat het gedachtegoed van de nazi’s was en dat 

dit gedachtegoed weer wortel kan schieten en zich weer kan verspreiden? 
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 69% van alle jongeren geven aan dat ze lessen kunnen leren uit de geschiedenis. 

Maar doen ze dat ook daadwerkelijk? Weten ze wat deze ‘lessen’ betekenen voor 

het hier en nu en voor hun eigen leven?  

We hebben in dit onderzoek gezien dat we in staat zijn met geschiedenisonderwijs, 

schoolboeken en museumbezoeken jongeren belangrijke feiten uit de geschiedenis van de 

Tweede Wereldoorlog en de Holocaust mee te geven. Maar we hebben verdergaand 

kwalitatief onderzoek nodig dat de nodige verdieping daarover brengt wat jongeren nu écht 

leren. We weten nu uit dit onderzoek dat ze enkele belangrijke feiten kunnen reproduceren. 

Er blijft dus echt wel iets hangen bij de jongeren die de doelgroep van dit onderzoek waren. 

Maar wat begrijpen zij daadwerkelijk? Welke les blijft hangen? Beschouwen ze de kennis 

als een stuk geschiedenis of leren ze daadwerkelijk iets voor het hier en nu? Hoe 

reflecteren ze op het geleerde? Zet het hen aan tot actie? En zo ja: tot welke?  

 Wanneer weten we zeker dat de les ‘dit nooit meer!’ geland is in de hoofden van de 

jongeren?  

Zijn docenten, herinneringscentra en musea vaardig genoeg jongeren bij de zoektocht naar 

de uitdagende consequenties van deze eenvoudige conclusie te begeleiden? Slagen wij er 

in hen de morele lessen mee te geven die de honderdduizenden microverhalen uit de 

geschiedenis in zich bergen? De microverhalen van de Jodenvervolging, van deportatie en 

moord, van onderdrukking, van afschaffing van de rechtsstaat, van systematische 

vervolging van Roma en Sinti, van homoseksuelen, van gelovigen, andersdenkenden, 

enzovoort? Weten we zeker dat zij beseffen dat ZIJ het zijn die daarvoor moeten ZORGEN 

dat dit allemaal niet meer gebeurt? 

Hebben we hen voldoende geleerd dat er gedragspatronen zijn die toen in werking gezet 

werden die ook vandaag de dag weer in gang gezet kunnen worden? Hebben we hun 

voldoende kunnen laten zien hoe belangrijk democratie en rechtstaat zijn voor het behoud 

van instanties die controle op de machthebbers uitoefenen en die de rechten van burgers 

bewaken (meerderheid en minderheden)? 

Als we zeggen: ‘Dit nooit meer!’ dan moet de les toch zijn: Wij moeten ons de rechtsstaat 

nooit meer laten afpakken, wij moeten onze democratie verdedigen en wij mogen nooit de 

keuzes maken die de spiraal van uitsluiting, ontmenselijking van minderheden en moord op 

onschuldige mensen in gang zet. 

Nader onderzoek zal moeten laten blijken of we op deze pijnlijke vragen met even mooie 

cijfers (dat wil zeggen indrukwekkende percentages) scoren. 

Wat de uitkomsten van zo’n aanvullend onderzoek ook zullen zijn: het zal ons een spiegel 

voorhouden die ons de weg wijst naar het belang van goed geschiedenisonderwijs met een 

boodschap voor het hier en nu en naar burgerschapsonderwijs aangevuld met lessen uit 

het verleden die de mensheid al eens eerder heeft getrokken. 

Ik dank u voor uw aandacht. 


