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Discussiedossier: uitdagingen voor de hedendaagse 
historische cultuur
Een inleiding

Robbert-Jan Adriaansen en Tina van der Vlies

Abstract
Challenges for contemporary historical culture. An introduction
The concept of historical culture refers to the ways in which society deals with the past in 
the broadest sense. The concept enables an integrated study of the different, and sometimes 
conflicting practices that give meaning to the past. The aim of this thematic section is twofold: 
it aims to reflect on the value of the concept historical culture for analyzing contemporary 
society, and it discusses contemporary challenges in historical culture within three key areas 
of the historiographical praxis: the theory of history, public history and history didactics. 
These challenges include digitization and the plurality of (dis)information; multi-perspectivity; 
constructivism and the perceived relativity of historical truth. Herman Paul notices an 
increased interest in historical culture in the philosophy of history, and argues for more 
balance in the conceptual and empirical treatment of concepts such as ‘presentism’. Marijke 
Huisman reflects (self)critically on her role as an academic historian in a public history project 
on the queer bookstore Savannah Bay. She outlines the diff iculties of safeguarding academic 
principles such as neutrality, contextualization and multi-perspectivity in the context of 
this project. Karel van Nieuwenhuyse and Tina van der Vlies discuss why increased diversity 
problematizes the question of what is worth teaching in schools. They show how processes 
of digitization have changed ‘traditional’ learning processes and ask whether pupils are 
suff iciently prepared to function in a society where “fake news” and alternative facts start 
to play increasingly important roles.

Keywords: historical culture, history writing, public history, history education, 
multi-perspectivity

De bestrijding van de ‘infodemie’ van desin-
formatie omtrent het Coronavirus is net zo 
belangrijk als de bestrijding van de pandemie 
zelf, aldus de World Health Organization.1 De 

1 Tedros Adhanom Ghebreyesus, ‘Munich Secu-
rity Conference’, World Health Organization (2020), 
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/

historische professie wordt met eenzelfde 
uitdaging geconfronteerd. Debatten over 
erfgoed, identiteit en geschiedenis worden 
op het scherpst van de snede gevoerd en 

munich-security-conference [geraadpleegd 24 februari 
2021].
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vinden op het internet en sociale media een 
uitlaatklep en informatiebron. Passievolle 
pleidooien en nieuwe wetenschappelijke 
inzichten, maar ook gekleurde interpretaties, 
onwaarheden en complottheorieën worden 
gedeeld, geliket en bediscussieerd, wat kan 
leiden tot radicalisering en verdere polari-
satie in de samenleving. Terwijl de overheid 
gelooft dat geschiedenis eenheid, integratie 
en burgerschap kan bevorderen in onderwijs 
en musea, merken geschiedbeoefenaars in de 
onderwijs- en erfgoedsector de gevolgen van 
de informatiebubbels waarin leerlingen en 
bezoekers leven. Sommige onderwerpen zijn 
niet of moeizaam bespreekbaar en de wil om 
de eigen vooronderstellingen te bevragen is 
niet altijd aanwezig.

Tegelijkertijd weet de academische his-
toriograf ie de debatten niet te beheersen. 
De geschiedwetenschap lijkt haar klassieke 
‘gatekeeperfunctie’ als hoeder van histo-
rische kennis en interpretatie verloren te 
hebben.2 Maar wellicht ambiëren we deze rol 
ook niet, druk als we zijn met het schrijven 
van onderzoeksaanvragen en Engelstalige 
publicaties voor een klein en specialistisch 
publiek van internationale vakgenoten. 
Geschiedenis is nu een wetenschap die 
voor de samenleving relevant ‘gemaakt’ 
moet worden, door ‘valorisatie’-activiteiten 
waartoe onderzoeksf inanciers aansporen.

Wellicht is de geschiedwetenschap deels 
zelf verantwoordelijk voor de erosie van haar 
maatschappelijke rol, door het geschiedthe-
oretisch bevragen en in twijfel trekken van 
noties van historische waarheid. Een herwaar-
dering van de maatschappelijke rol van de 
historicus is volgens sommigen echter in zicht. 
Dit is te zien aan de toenemende populariteit 
van ‘applied history’ en publieksgeschiedenis. 
Dit discussiedossier gaat over een inclusiever 

2 Ann Rigney, ‘When the Monograph is no Longer the 
Medium: Historical Narrative in the Online Age’, History 
and Theory 49 (2010) 100-117, aldaar 115.

begrip: historische cultuur. Dit concept 
verwijst in brede zin naar de maatschap-
pelijke omgang met het verleden – zowel in 
heden als verleden – en maakt het mogelijk 
deze omgang integraal te bestuderen. Het 
begrijpen van de problemen en uitdagingen 
van de maatschappelijke omgang met het 
verleden kan alleen succesvol zijn wanneer 
we de wetenschappelijke omgang met het 
verleden ook daadwerkelijk als onderdeel van 
de hedendaagse historische cultuur opvatten.

Het doel van dit discussiedossier is tweele-
dig: het beoogt de actuele uitdagingen in en 
voor de historische cultuur te duiden binnen 
drie kerndomeinen van de geschiedweten-
schappelijke praxis: de geschiedtheorie, de 
publieksgeschiedenis en de geschiedenisdi-
dactiek. Daarnaast ref lecteren de auteurs 
op de waarde van het concept historische 
cultuur voor de duiding en analyse van de 
omgang met het verleden in de hedendaagse 
samenleving. De aanleiding voor dit dossier 
is het emeritaat van Maria Grever, hoogleraar 
theorie en methoden van de geschiedenis 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
en oprichter van het Center for Historical 
Culture aan diezelfde universiteit. Op 19 fe-
bruari dit jaar sprak zij haar afscheidsrede 
‘Een ecologische breukervaring? Corona en 
historisch besef’ uit.3

Deze inleiding bestaat uit drie delen. 
Allereerst zal ingegaan worden op de the-
oretische en conceptuele achtergronden 
van historische cultuur, vervolgens zullen 
een aantal belangrijke ontwikkelingen in 
de hedendaagse historische cultuur worden 
verkend, die de geschiedwetenschap zowel 
analytisch als maatschappelijk uitdagen. 
Tot slot worden de bijdragen van dit discus-
siedossier geïntroduceerd die elk reflecteren 
op een aantal voornoemde uitdagingen.

3 Maria Grever, Een ecologische breukervaring. Corona 
en historisch besef (Hilversum 2021).
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Historische cultuur

De bestudering van historische cultuur heeft 
de laatste jaren een grote vlucht genomen. 
Enerzijds door de blijvende maatschappelijke 
urgentie, anderzijds doordat de memory 
boom van de jaren negentig en vroege jaren 
2000 de studie naar herinneringsprocessen 
heeft doen inburgeren in de wetenschap. 
Toch antecedeert historische cultuur als 
onderzoeksconcept de memory boom, en 
ook legt zij andere accenten dan memory 
studies.4

De oorsprong van het concept ‘historische 
cultuur’ is te vinden in de jaren zeventig en 
tachtig van de twintigste eeuw. Een eerste 
impuls kwam uit de cultural turn in de gees-
teswetenschappen, die de dominantie van de 
sociaalwetenschappelijke benadering van 
geschiedenis in de jaren zestig en zeventig 
onder druk zette en meer nadruk legde op 
discours, herinnering, representatie en later 
ook performativiteit. Deze ontwikkelingen 
schiepen de voorwaarden voor de studie naar 
historische cultuur, omdat ze het mogelijk 
maakten om representaties van het verleden 
als cultuurproducten en de omgang met het 
verleden als een culturele praxis te bestu-
deren.5 Naast deze algemene voorwaarden 
ontstond er bovendien een eerste concrete 
aanzet tot het bestuderen van ‘historische 
cultuur’ in Frankrijk en met name Duitsland. 

4 Marko Demantowsky, ‘Geschichtskultur und 
Erinnerungskultur. Zwei Konzeptionen des einen 
Gegenstandes’, Geschichte, Politik und ihre Didaktik 
33 (2005) 11-20; Susan Hogervorst, Onwrikbare herin-
nering: herinneringsculturen van Ravensbrück in Europa, 
1945-2010 (Hilversum 2010) 46; Holger Thünemann, ‘Ge-
schichtskultur revisited’, in: Historisierung der Historik. 
Jörn Rüsen zum 80. Geburtstag Band 39. Beiträge zur 
Geschichtskultur (Wenen 2018) 127-150, aldaar 138-143.
5 Maria Grever en Robbert-Jan Adriaansen, ‘Historical 
Culture: A Concept Revisited’, in: Mario Carretero, Stefan 
Berger en Maria Grever (red.), Palgrave Handbook of 
Research in Historical Culture and Education (London 
2017) 73-89, aldaar 76.

Zo sprak de Franse historicus Bernard 
Guenée al in 1980 over een middeleeuwse 
‘culture historique’, waaronder hij zowel de 
historiograf ische omgang met het verleden 
vatte als die van het bredere publiek.6 Van 
directe invloed op hedendaagse conceptuali-
seringen van historische cultuur was echter 
het begrip Geschichtskultur zoals het door 
Duitse geschieddidactici opgevat werd. Aan 
het eind van de jaren 1970 ging het studieveld 
van de geschiedenisdidactiek een belangrijke 
rol spelen, met als een van de doelen om de 
studie van historische kennisconstructie en 
-overdracht breder op te vatten dan slechts 
in relatie tot het formele geschiedenison-
derwijs.7 In deze context werd in 1984 het 
begrip Geschichtskultur gedefinieerd als de 
historische dimensie van politieke cultuur.8

Pas in de jaren negentig ging Geschichts-
kultur behoren tot het standaard begrip-
penapparaat van geschieddidactici. Een 
belangrijke ontwikkeling was dat historische 
kennisconstructie in toenemende mate als 
een sociaal in plaats van enkel als een zuiver 
cognitief fenomeen werd gezien. In deze 
discussie werd Geschichtskultur dan ook 
geplaatst tegenover het begrip Geschichtsbe-
wusstsein (historisch besef). Waar historisch 
besef verwees naar de cognitieve dimensie 
van het historisch verstaan, benadrukte 
historische cultuur de sociaal-culturele 
context waarbinnen historische kennis en 

6 Bernard Guenée, Histoire et culture historique dans 
l’occident medieval (Parijs 1980) 300-331; Kees Ribbens, 
Een eigentijds verleden: alledaagse historische cultuur in 
Nederland: 1945-2000 (Hilversum 2002) 34.
7 Hans-Jürgen Pandel, Geschichtsdidaktik: Eine Theorie 
für die Praxis (Schwalbach 2013) 12; Karl-Ernst Jeismann, 
‘Didaktik der Geschichte. Die Wissenschaft von Zustand, 
Funktion und Veränderung geschichtlicher Vorstellungen 
im Selbstverständnis der Gegenwart’, in: Erich Kosthorst 
(red.), Geschichtswissenschaft. Didaktik—Forschung—
Theorie (Göttingen 1977) 9-33, aldaar 12.
8 Karl Pellens, Siegfried Quandt en Hans Süssmuth, 
Geschichtskultur, Geschichtsdidaktik: internationale 
Bibliographie (Paderborn 1984) 7.
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kennisrepresentaties tot stand komen.9 Jörn 
Rüsen, een van de meest prominente theo-
retici van historische cultuur, def inieerde 
het dan ook als de ‘praktisch wirksame 
Artikulation von Geschichtsbewusstsein 
im Leben einer Gesellschaft’.10

Een van de voordelen van deze benadering 
is dat de academische historiograf ie per 
def initie onderdeel is van de historische 
cultuur, en als onderdeel van de bredere 
maatschappelijke omgang met het verleden 
bestudeerd wordt.11 De wetenschappelijke 
omgang met het verleden heeft geen status 
aparte. Hiërarchische onderscheiden tussen 
academische en niet-academische omgang 
met het verleden, zoals in het verleden in 
de memory studies gangbaar zijn geweest12, 
zijn hier categorisch uitgesloten. Zo be-
nadrukt Rüsen dat juist in het samenspel 
tussen instituties (zoals scholen, musea, 
universiteiten, media) en strategieën van 
herinnering en kennisdisseminatie (zoals 
socialisatie, onderzoek, toe-eigening) het 
synthetiserende karakter van historische cul-
tuur als analytisch concept het best tot uiting 
komt. Daarbij maakt hij een onderscheid 
tussen drie dimensies van historische cul-
tuur: een cognitieve – op waarheidscriteria 
berustende – dimensie; een politieke – op 
machtscriteria berustende – dimensie; en 
een esthetische – op schoonheidscriteria 

9 Jörn Rüsen, ‘Geschichtsdidaktik Heute—Was ist und 
zu welchem Ende betreiben wir sie (noch)?’, in: Ernst 
Hinrichs en Wolfgang Jacobmeyer (red.), Bildungsge-
schichte und Historisches Lernen. Symposium aus Anlaß 
des 65. Geburtstages on Prof. Dr. Karl- Ernst Jeismann 
(Frankfurt a/M 1991) 9-24, aldaar 17.
10 Jorn Rüsen, ‘Was ist Geschichtskultur? Überlegungen 
zu einer neuen Art, über die Geschichte nachzudenken’, 
in: Klaus Füßmann, Theo Grütter en Jörn Rüsen (red.), 
Historische Faszination. Geschichtskultur heute (Köln 
1994) 3-26, aldaar 5.
11 Thünemann, ‘Geschichtskultur revisited’, 133.
12 Ed Jonker, Ordentelijke geschiedenis: herinnering, 
ethiek en geschiedwetenschap (Utrecht 2008).

berustende – dimensie.13 Hoewel deze 
dimensies verwijzen naar wetenschap, 
politiek en kunst, benadrukt Rüsen dat zij 
niet als losstaande domeinen moeten worden 
gezien, maar in steeds verschillende vormen 
in de concrete manifestaties van historische 
cultuur verweven zijn.

Een zwakte in deze benadering is dat het 
historische cultuur ofwel modelleert naar 
een specif iek moderne, Westerse notie van 
historisch besef14, ofwel historisch besef 
interpreteert als een universele menselijke 
constante.15 In beide gevallen worden echter 
Westerse aannames, bijvoorbeeld dat de om-
gang met het verleden primair een cognitieve 
operatie is, als uitgangspunt genomen voor 
historisch besef, en daarmee voor historische 
cultuur. Dat maakt het problematisch om 
premoderne of niet-Westerse historische 
culturen te bestuderen, omdat deze soms 
meer rusten op ‘presence’16 en ‘embodiment’ 
dan op representatie. Om die reden wordt aan 
het Rotterdamse Center for Historical Culture 
historisch besef opgevat als onderdeel van his-
torische cultuur, in plaats van een specifieke 
vorm van historisch besef als voorwaarde 
voor historische cultuur te nemen.

Maria Grever en Robbert-Jan Adriaansen 
onderscheiden drie niveaus binnen histori-
sche cultuur. Allereerst zijn er (re)presentaties 
van het verleden. Deze kunnen een narratieve 
of performatieve vorm aannemen, denk aan 
boeken, f ilms, posts op sociale media, maar 
ook aan optredens, reenactments en rituelen. 

13 Rüsen, ‘Was ist Geschichtskultur?’, 11-17.
14 Wolfgang Hardtwig, Geschichtskultur und Wis-
senschaft (München 1990) 11.
15 Rüsen, ‘Was ist Geschichtskultur?’, 23-25. Zie voor 
de bezwaren tegen deze benadering: Maria Grever en 
Robbert-Jan Adriaansen, ‘Historical consciousness: the 
enigma of different paradigms’, Journal of Curriculum 
Studies 51 (2019) 814-830, aldaar 815.
16 Hans Ulrich Gumbrecht, Production of Presence: 
What Meaning Cannot Convey (Stanford 2003); Eelco 
Runia, ‘Presence’, History and Theory 45 (2006) 1-29.
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Ten tweede is er de mnemonische infrastruc-
tuur, de maatschappelijke institutionele 
organisatievorm die de representatie van het 
verleden faciliteert en de verspreiding van 
historische kennis organiseert. Tot slot zijn er 
geschiedconcepties, fundamentele aannames 
over de aard van de relatie tussen heden, 
verleden en toekomst, waar de omgang met 
het verleden bewust of onbewust op rust.17 
Het moderne historisch besef valt hier onder; 
zij staat niet buiten de historische cultuur, en 
is ook niet geïsoleerd, maar aan verandering 
onderhevig in wisselwerking met andere, 
soms conflicterende geschiedopvattingen.

Uitdagingen

De historische cultuur van samenlevingen 
is dynamisch en steeds in beweging. De 
studie van hedendaagse historische cultuur 
beweegt noodzakelijk mee. De laatste jaren 
hebben zich op elk van de drie voornoemde 
niveaus ontwikkelingen voorgedaan in de 
maatschappelijke omgang met het verleden 
die ook de studie van historische cultuur 
voor nieuwe uitdagingen stellen.

Op het niveau van historische represen-
taties heeft met name digitalisering grote 
gevolgen: er ontstaan nieuwe vormen van 
betekenisgeving. Digitale historische repre-
sentaties zijn multimodaal van karakter – ze 
combineren verschillende modaliteiten zoals 
beeld, tekst en audio naar gelang de moge-
lijkheden van digitale platforms.18 Hiermee 
ontstaan nieuwe genres en uitingsvormen: 
historische memes worden gedeeld via 

17 Grever en Adriaansen, ‘Historical Culture’, 78.
18 Robbert-Jan Adriaansen, ‘Picturing Auschwitz. 
Multimodality and the attribution of historical sig-
nif icance on Instagram (Imaginando Auschwitz. La 
multimodalidad y la atribución de signif icado histórico 
en Instagram)’, Journal for the Study of Education and 
Development 43 (2020) 652-681, aldaar 654.

Instagram, Reddit en 9gag; ludieke en 
educatieve video’s via YouTube en TikTok; 
feiten, berichten, wetenswaardigheden en 
zeker ook desinformatie via Facebook en 
Twitter. Historische representaties op sociale 
media kunnen een enorm publiek bereiken 
en een belangrijke rol spelen in processen van 
betekenisgeving en publieke beeldvorming. 
Naast de digitale wereld staan historische 
representaties in de publieke sfeer eveneens 
in het centrum van de aandacht, zoals 
omstreden monumenten en standbeelden. 
De dood van George Floyd in 2020 en de 
daaropvolgende Black Lives Matter protes-
ten hebben een sterke impuls gegeven aan 
polariserende discussies en conflicten over 
historische representaties.

Ook op het niveau van de mnemonische 
infrastructuur vragen een aantal fundamen-
tele veranderingen om duiding en analyse. 
De mnemonische infrastructuur digitaliseert 
in snel tempo – een ontwikkeling die al 
vergevorderd was, maar door de coronacrisis 
in een stroomversnelling is gekomen: hoe 
wordt de verspreiding van historische kennis 
georganiseerd en gefaciliteerd in een door 
COVID-19 gedomineerde samenleving? Door-
dat het openbaar leven platligt worden voor 
herdenkingen digitale alternatieven gezocht, 
en gedwongen sluitingen nopen musea tot het 
aanbieden van digitale museale ervaringen. 
Ook het geschiedenisonderwijs – op alle ni-
veaus – is gedwongen digitaal gegaan. Social 
media en internet kunnen gezien worden als 
bottom-up mnemonische infrastructuren, 
die leiden tot democratisering van kennis en 
multiperspectiviteit. Tegelijkertijd moeten 
we ook de keerzijde van deze medaille niet 
uit het oog verliezen: fake news, deepfakes, 
algoritmen en internet bubbles kunnen een 
sterk ondergravende factor zijn.19

19 Maria Grever, Onontkoombaar verleden (Hilversum 
2020) 151-159.
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Tot slot noemen we het niveau van de 
geschiedconcepties. Verschillende actuele 
ontwikkelingen prikkelen ons denken over 
geschiedenis en onze opvattingen over de 
aard van het historisch proces. De wereld-
wijde pandemie toont de grenzen van de 
maakbaarheid en de planbaarheid van de 
geschiedenis.20 Nieuwe vormen van eschato-
logisch denken zijn en vogue. Aan de ene kant 
trekken klimaatactivisten de ultieme conclu-
sie van de menselijke hybris en profeteren 
het einde der mensheid, aan de andere kant 
weet het Salaf isme in verschillende vormen 
westerse moslimjongeren te overtuigen van 
een eschatologische boodschap. IS heeft haar 
strijd consequent op een apocalyptische 
wijze gelegitimeerd.21 Sommigen verzetten 
zich juist expliciet tegen de dominantie 
van het moderne historisch besef, zoals in 
Canada en Nieuw-Zeeland, waar stemmen 
opgaan om ‘indigenous epistemologies’ te 
herwaarderen dan wel uit te vinden in het 
onderwijs, die een cyclische tijdsopvatting 
en een holistische benadering van mens en 
wereld positioneert tegenover het westers 
historisch denken.22 In geopolitiek opzicht 
laat China zich leiden door een herwaar-
dering van de klassieke notie tianxia, een 
kosmologische geschiedopvatting waarin 
de verbondenheid van de wereld, balans en 
harmonie – maar vooral ook China – centraal 
staan.23 Hoewel hier zeker een interessante 
uitdaging ligt voor het veld van historische 

20 Grever, Een ecologische breukervaring.
21 Graeme Wood, ‘What ISIS Really Wants’, The At-
lantic (2015) https://www.theatlantic.com/magazine/
archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980 [geraad-
pleegd 25 februari 2021].
22 Peter Seixas, ‘Indigenous Historical Consciousness: 
An Oxymoron or a Dialogue?’, in: Mario Carretero, Mikel 
Asensio en María Rodriguez‐Moneo (red.), History 
Education and the Construction of National Identities 
(Charlotte 2013) 125-138.
23 Tingyang Zhao, Redefining a Philosophy for World 
Governance (Singapore 2019).

cultuur – een studie voorbij de moderne, 
Westerse omgang met het verleden – zal dit 
discussiedossier toch voornamelijk aandacht 
besteden aan uitwerkingen die de Westerse 
historische cultuur bevragen en analyseren.

Discussiedossier

De bijdragen in dit discussiedossier hebben 
betrekking op bovenstaande drie niveaus 
en reflecteren op zowel de wetenschappe-
lijke studie van historische cultuur, als op 
de historisch-culturele praxis. Bovendien 
laten deze bijdragen concreet zien waarom 
geschiedwetenschap zelf een onderdeel is 
van historische cultuur en welk voordeel het 
heeft om de academie geen aparte status toe 
te kennen. Vier auteurs zullen vanuit hun 
eigen onderzoeksveld – de theorie van de 
geschiedenis, de publieksgeschiedenis en 
het geschiedenisonderwijs – deze thematiek 
bespreken.

Herman Paul stelt vast dat geschiedfilo-
sofen in toenemende mate (aspecten van) 
historische cultuur bestuderen. Tegelijkertijd 
leven er zorgen dat deze verbreding zou kun-
nen leiden tot een f ilosof ische verschraling 
van dit wetenschapsveld. Paul bestudeert dit 
spanningsveld door de rol van presentisme – 
de toenemende mate waarin samenlevingen 
op het heden gericht zijn – te analyseren in 
drie recente studies naar historische cultuur 
in de eenentwintigste eeuw. Hij laat zien dat 
wanneer geschiedtheoretici hun eigen tijd 
proberen te duiden eerder de empirische 
analyse, dan de conceptuele scherpte van 
hun studie vragen oproept. Conceptuele 
generalisatie met beperkte empirische on-
derbouwing is een reëel gevaar. Paul pleit dan 
ook voor meer balans tussen theoretische 
reflectie en empirische studie.

Marijke Huisman bespreekt de uitda-
gingen van de publiekshistoricus in de 
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hedendaagse historische cultuur. Bij uitstek 
de publiekshistoricus stelt zich niet boven 
de omgang met het verleden door het bre-
dere publiek, maar de samenwerking met 
maatschappelijke partners gaat niet altijd 
vlekkeloos en kan twist- en strijdpunten op-
leveren waarbij de historicus soms concessies 
moet doen aan de eigen wetenschappelijke 
ambities. Huisman belicht deze problematiek 
vanuit haar eigen ervaringen als publiekshis-
toricus, betrokken bij het schrijven van de 
geschiedenis van de uit de tweede feminis-
tische golf ontstane Utrechtse boekwinkel 
Savannah Bay – een winkel gespecialiseerd 
in literatuur en poëzie, met name op het 
gebied van gender, postkolonialisme en 
LGBT-thema’s. Ze laat op een zelfkritische 
manier zien dat de constructieve dialoog 
om een brug te slaan tussen verschillende 
belangen en opvattingen over de represen-
tatie van het verleden ophoudt wanneer 
de wil tot wederzijds verstaan ontbreekt. 
De publiekshistoricus balanceert daarmee 
tussen een tactvol verstaan van de ander 
en een assertief opkomen voor de eigen 
professionele opvattingen en moet grenzen 
trekken en concessies doen naar gelang het 
proces en product.

Karel van Nieuwenhuyse en Tina van 
der Vlies bespreken drie hedendaagse uit-
dagingen voor het geschiedenisonderwijs die 
laten zien hoezeer het geschiedenisonderwijs 
ingebed is in de bredere historische cultuur. 
Ten eerste signaleren zij dat toegenomen 
diversiteit zorgt voor de introductie van 
veel verschillende, soms tegenstrijdige in-
terpretaties van het verleden in de klas wat 
de vraag wat het waard is om onderwezen 
te worden sterk problematiseert. Ten tweede 
zien zij dat digitalisering een andere, meer 
participerende, omgang met historische 
informatie bewerkstelligt en nieuwe vormen 

van betekenisgeving mogelijk maakt. Tot slot 
gaan zij in op het leerling-perspectief en de 
veelheid aan (des)informatie waar jongeren 
mee te maken krijgen. Uit onderzoek blijkt 
dat sommige leerlingen sterk relativistische 
opvattingen hebben en denken dat elke ge-
schiedinterpretatie een gelijk bestaansrecht 
heeft. Hoe kun je leerlingen leren te laveren 
tussen het idee van compleet relativisme 
enerzijds en gesloten voorstellingen van het 
verleden anderzijds?
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