
 
 

Langs de sporen van de Tweede 
Wereldoorlog in het landschap 

 
Een onderzoek naar de mogelijkheden om sporen van de Tweede Wereldoorlog 

in het landschap door excursies of veldwerk te gebruiken in de 

geschiedenislessen 

 

 

 

 

 

W. Ruiterman (4147960) 
wendy.ruiterman@gmail.com 
 
Universiteit Utrecht 
Faculteit Geowetenschappen 
Master Geo-communicatie 
 
Begeleider: dr. H. Renes  



 
 

  



 
 

Langs de sporen van de Tweede 
Wereldoorlog in het landschap 
 

 

 

 

 

 

Een onderzoek naar de mogelijkheden om sporen van de Tweede Wereldoorlog in het 

landschap door excursies of veldwerk te gebruiken in de geschiedenislessen 

 

 

 
 

 

 

 

W. Ruiterman (4147960) 
wendy.ruiterman@gmail.com 
 
Universiteit Utrecht 
Faculteit Geowetenschappen 
Master Geo-communicatie 
 
Begeleider: dr. H. Renes 
 
Juli 2014 

  



 
 

  



 
 

Summary 

 

Fieldwork or excursions are often used at geographical studies. However, also at history, historical 

geography, fieldwork can be of value. With this research is focused on traces of Second World War in 

the landscape of The Hague and its surroundings. The main research question in this research is: 

“In what way traces of the Second World War in the landscape can be an added value by the 

means of excursions to history lessons about the Second World War in the classes 5VWO of 

the secondary schools in the area of The Hague?” 

In this research four subjects can be distinguished: traces of the Second World War in the landscape 

of The Hague and its surroundings, the subject ‘landscape’ in history lessons about the Second World 

War, the opinion of teachers about fieldtrips with lessons about the Second World War and the 

opinion of the students about fieldtrips with lessons about the Second World War. For this research 

different research methods are used, which include map studies, interviews and surveys. 

The Hague is, as well as Rotterdam, one of the heaviest damaged cities of the Netherlands during the 

Second World War. In the contemporary landscape of The Hague and its surroundings the scars of 

this dark period in Dutch history are still visible today. Regarding the traces of the Second World War 

in the landscape, a distinction can be made in defensive structures, monuments and the damages 

caused by the bombing of the district Bezuidenhout. Mainly the defensive structures are commonly 

seen in the landscape. The defensive lines in The Hague, for which many houses, churches, hospitals 

and school were demolished, are still recognizable. Parts of this defence like the anti tank wall, anti 

tank trenches  and many bunkers are also still present in the landscape of The Hague. Some of of the 

objects of the Second World War are now monuments owned by the city. However, the bunker of 

Seyss-Inquart in Clingendael is still not a monument. Other recognizable traces of the Second World 

War in The Hague are the memorials to commemorate the resistance fighters, the jewish children 

and the ‘Engelandvaarders’. The most famous memorial is the one at Waalsdorpervlakte which is the 

location of the yearly remembrance on the 4th of May. 

Despite of the lessons about the Second World War contain little information about the landscape, 

both students and teachers have stated they are interested in fieldtrips regarding this subject. The 

biggest part of the students claim to be interested in fieldtrips because they expect to better 

comprehend and remember the events that happened in their surroundings. Besides of that the 

students are curious what  they may come to see in their neighborhood. Notable is that many 

students would like to visit the places they learned about, but the teachers do not really act on it. 

From the students who are not interested in the fieldtrips, many of them changed their opinion 

when they see some of the locations and read some background information. 

Also the teachers are interested in fieldtrips with lessons about the Second World War, although 

some of them also would involve other time periods. The teachers particular see a value in conveying 

the atmosphere and linking theory to practice. In addition, skills, like learning to look to their own 

environment and giving presentations, may be trained.  The teachers want students to be actively 

engaged in the fieldtrips and giving presentations, while students want to have an explanation given 

by the teacher. Fieldtrips just have one problem, which is identified by the teachers: it takes lots of 

time and it ensures cancelled classes. 



 
 

However, many traces of the Second World War can be found in the landscape of The Hague and its 

surroundings that fieldtrips can be organized easily in this environment. The teachers recognize that 

students will learn much during the fieldtrips, which will not always succeed in the classroom. The 

students need to be actively engaged  in the fieldtrips to provide the explanations during the fieldtrip 

or organize the fieldtrip by themselves. Then the fieldtrip can be successful and will provide an added 

value to the history lessons about the Second World War. 

 

  



 
 

Samenvatting 

 

Veldwerk of excursies worden voornamelijk gebruikt bij geografie / aardrijkskunde . Maar  ook bij 

geschiedenis kunnen veldwerken een toegevoegde waarde hebben. In dit onderzoek is daarvoor 

gekeken naar sporen  van de Tweede Wereldoorlog in het landschap van Den Haag en omgeving. De 

onderzoeksvraag die centraal stond in dit onderzoek, luidt: 

“Op welke manier kunnen sporen uit de Tweede Wereldoorlog in het landschap door excursies 

of veldwerk een toegevoegde waarde leveren aan geschiedenislessen over de Tweede 

Wereldoorlog in klas 5VWO van de middelbare scholen in de omgeving van Den Haag?” 

Hierbij is ingegaan op een viertal onderwerpen: sporen van de Tweede Wereldoorlog in het 

landschap van Den Haag en omgeving, de rol van landschap in geschiedenislessen over de Tweede 

Wereldoorlog, visie van docenten op excursies bij lessen over de Tweede Wereldoorlog en visie van 

leerlingen op  excursies bij lessen over de Tweede Wereldoorlog. Voor dit onderzoek is gebruik 

gemaakt van diverse methoden waaronder een kaartenstudie, interviews en enquêtes.  

Den Haag is naast Rotterdam één van de zwaarst getroffen steden van Nederland in de Tweede 

Wereldoorlog. In het hedendaagse landschap van Den Haag en omgeving zijn de littekens van deze 

zwarte periode in de Nederlandse geschiedenis op veel plaatsen nog goed zichtbaar. Bij de sporen 

van de Tweede Wereldoorlog in het landschap kan onderscheid gemaakt worden tussen 

verdedigingswerken, monumenten en schade door het bombardement op Bezuidenhout. Vooral van 

de verdedigingswerken is nog veel terug te vinden in het landschap. De loop van de versperringen is 

nog goed herkenbaar in Den Haag, veel woningen, kerken, ziekenhuizen en scholen zijn hiervoor 

gesloopt. Tevens zijn delen van de tankmuur en tankgracht nog aanwezig, evenals diverse bunkers. 

Een deel van de objecten uit de Tweede Wereldoorlog is aangewezen als gemeentelijke monument. 

De bunker van Seyss-Inquart in Clingendael is dat echter niet. Andere herkenbare sporen van de 

Tweede Wereldoorlog  in Den Haag zijn de vele monumenten voor onder andere verzetsstrijders, 

Joodse kinderen en Engelandvaarders. Het bekendste monument is op de Waalsdorpervlakte, waar 

ieder jaar op 4 mei een herdenking wordt gehouden. 

Hoewel landschap en de eigen omgeving niet of nauwelijks wordt betrokken bij de lessen over de 

Tweede Wereldoorlog, hebben zowel leerlingen als docenten interesse in excursies over dit 

onderwerp. Het grootste deel van de leerlingen geeft aan interesse te hebben in excursies omdat zij 

verwachten gebeurtenissen in de eigen omgeving beter te kunnen begrijpen en daardoor makkelijker 

te onthouden. Daarnaast zijn de leerlingen ook geïnteresseerd in wat er nog te zien is in de 

omgeving. Opvallend is dat zij ook de locaties uit de lesstof in het echt willen zien, terwijl docenten 

hier slechts zijdelings aandacht aan besteden. Van de leerlingen die aangeven geen interesse te 

hebben, verandert de mening nadat zij voorbeeldlocaties hebben gezien en achtergrondinformatie 

hebben gelezen.  

Ook de docenten staan positief tegenover excursies bij hun lessen over de Tweede Wereldoorlog, al 

zouden sommigen ook andere tijdvakken erbij betrekken. De docenten zien vooral toegevoegde 

waarde in het overbrengen van de sfeer en het koppelen van theorie aan de praktijk. Daarnaast 

worden vaardigheden getraind zoals het leren kijken naar de eigen omgeving en presenteren. Hier 

ligt wel direct het verschil tussen docent en leerlingen. De docenten willen dat leerlingen actief bezig 



 
 

zijn met de excursies en zelf de uitleg geven, terwijl leerlingen de uitleg door de docenten willen 

hebben. Het enige probleem dat docenten noemen van excursies is dat ze erg veel tijd nemen en ten 

koste gaan van andere lessen. 

Er zijn echter zoveel sporen van de Tweede Wereldoorlog terug te vinden in het landschap van Den 

Haag en omgeving dat excursies er moeiteloos georganiseerd kunnen worden. Daarnaast zijn zowel 

de leerlingen als de docenten enthousiast over excursies. De docenten zien ook in dat leerlingen er 

veel van kunnen leren, wat niet altijd zal lukken in het klaslokaal. De leerlingen zullen dan wel zelf 

actief bezig moeten zijn met de excursies door de uitleg te verzorgen of zelf de excursie te bedenken. 

De excursie kan dan slagen en een toegevoegde waarde leveren aan de geschiedenislessen over de 

Tweede Wereldoorlog. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

‘De ene geschiedenis is de andere niet’ kopt de Volkskrant op 7 april 2001. Wat is het nut van 

geschiedenis, vraagt de krant zich af. Vaak was dit meer politiek dan didactiek. De laatste jaren 

richtte het debat over het geschiedenisonderwijs zich vooral op de chronologische methode, de tien 

tijdvakken die in de hedendaagse geschiedenislessen gebruikt worden. De vraag was nu vooral: “ wat 

heb je aan feiten zonder vaardigheden, maar ook wat heb je aan vaardigheden zonder feiten”. Het 

geschiedenisonderwijs verandert. 

Deze veranderingen heeft vooral te maken met het inzicht in de leerprocessen, maar ook met 

bijvoorbeeld technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Uit ‘Het geheugenpaleis’ van 

Joshua Foer (2011) blijkt dat mensen al sinds de Griekse Oudheid informatie beter kunnen opslaan 

als zij het koppelen aan beelden van plaatsen. Dit staat haaks tegenover het verbale karakter van 

geschiedenislessen van vroeger. De docent gaf uitleg voor de klas en de leerlingen moesten dit 

onthouden. Tegenwoordig gebruiken docenten films, foto’s, spotprenten en muziek om de lessen 

levendiger te maken, in de hoop dat leerlingen de informatie beter onthouden.  

Opvallend afwezig in de reeks van visuele hulpmiddelen is het landschap zelf, zoals dat doorexcursies 

of veldwerk kan worden beleefd: met leerlingen het veld in gaan en de theorie aan de praktijk 

koppelen. In de geschiedenislessen staan voornamelijk de gebeurtenissen, de aanleidingen, oorzaken 

en gevolgen centraal. Het landschap komt echter weinig tot uiting in de lessen. Dit is opvallend, 

omdat het landschap bij veel gebeurtenissen tijdens bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog een 

belangrijke rol heeft gespeeld. Strategische keuzes, de geografische omstandigheden van 

bijvoorbeeld Japan en de ligging van Den Haag aan zee hebben een belangrijke invloed gehad op de 

loop van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.  

Sinds een aantal jaren is het de trend om mensen iets te leren door middel van het beleven van de 

gebeurtenissen. Het holocaust museum in Washington (Verenigde Staten) is hiervan een goed 

voorbeeld. In Amerika hebben Joodse inwoners weinig meegekregen van de holocaust tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Om deze gebeurtenissen toch dichterbij hen te brengen is het holocaust 

museum opgericht, waar mensen kunnen beleven hoe het geweest zou zijn om als Jood de Tweede 

Wereldoorlog mee te maken. Ook het museum Yad Vashem in Jeruzalem is op dezelfde manier 

opgezet. In deze musea wordt gericht op het prothetisch geheugen:  het opnemen van 

gebeurtenissen in het geheugen van mensen die deze gebeurtenis niet zelf hebben meegemaakt 

(Landsberg, 2004).  Mensen begrijpen gebeurtenissen hierdoor beter, het wordt tastbaarder.  

Niet alleen dit soort musea kan de sfeer van de oorlog overbrengen op mensen, veldwerk kan hier 

ook aan bijdragen. Tijdens deze veldwerken of excursies kan gebruikt gemaakt worden van de sporen 

van de Tweede Wereldoorlog die nog zichtbaar zijn in het landschap. Oftewel, wanneer de leerlingen 

mee worden genomen naar buiten, naar plaatsen waar iets heeft plaatsgevonden of nog zichtbaar is 

met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.  

Met dit veldwerk wordt ook bijgedragen aan de vraag in het begin van deze introductie: ‘wat heb je 

aan de feiten zonder de vaardigheden, en andersom wat heb je aan vaardigheden zonder de feiten?’. 

In de veldwerken kan theorie aan praktijk gekoppeld worden. Vaardigheden die bij geschiedenis 
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belangrijk worden geacht zijn historisch besef; wat is er gebeurd in de oorlog en wat merk ik daar nu 

nog van? Deze vaardigheid kan getraind worden door in de eigen omgeving op zoek te gaan naar 

sporen van de Tweede Wereldoorlog in het landschap, waarbij logischerwijs de kennis uit de 

geschiedenislessen wordt toegepast en aangevuld.  

De aanleiding tot het onderzoek bestaat dus uit een aantal onderdelen. Ten eerste is het 

geschiedenisonderwijs in de laatste jaren veranderd; waar vroeger een verhaal vertellen voor de klas 

normaal was, worden tegenwoordig allerlei hulpmiddelen uit de kast getrokken om leerlingen de 

lesstof op een andere manier aan te bieden. Daarnaast is het herbeleven van gebeurtenissen een 

trend die in de Verenigde Staten wordt gebruikt, maar iets dat veldwerk ook kan realiseren. Als 

laatste sluit veldwerk aan op de vraag over de wisselwerking tussen vaardigheden en feiten. Dit 

onderzoek zal zich daarom richten op de vraag op welke manier sporen van de Tweede Wereldoorlog 

in het landschap door middel van veldwerken en excursies kunnen bijdragen aan geschiedenislessen 

over de Tweede Wereldoorlog. 

1.2 Onderzoeksvraag en deelvragen 

De centrale onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt als volgt: 

“Op welke manier kunnen sporen uit de Tweede Wereldoorlog in het landschap door excursies 

of veldwerk een toegevoegde waarde leveren aan geschiedenislessen over de Tweede 

Wereldoorlog in klas 5VWO van de middelbare scholen in de omgeving van Den Haag?” 

Voorafgaand aan het opstellen van de onderzoeksvraag, zijn een aantal keuzes gemaakt. Deze keuzes 

verdienen een korte toelichting. Er is voor een case study van de omgeving Den Haag gekozen om 

verschillende redenen. Ten eerste wordt het onderzoek te omvangrijk als scholen uit heel Nederland 

betrokken worden. Daarnaast bestaat de kans dat het onderzoek te oppervlakkig blijft. Door alleen te 

richten op Den Haag en omgeving, kan in het onderzoek dieper worden ingegaan op de sporen in het 

landschap en wat bezocht kan worden tijdens excursies. Er is voor Den Haag en omgeving gekozen 

als case study omdat in deze omgeving nog veel sporen van de Tweede Wereldoorlog in het 

landschap te vinden zijn. Een voorbeeld hiervan zijn delen van de Atlantikwall.  

De andere keuze is om alleen klas 5VWO mee te nemen in het onderzoek. Ook in de onderbouw 

wordt aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog, maar pas in de bovenbouw wordt er dieper 

op het onderwerp ingegaan. Leerlingen hebben in de bovenbouw dus al meer kennis van de globale 

context van de Tweede Wereldoorlog en wat er zich afgespeeld heeft in Nederland. Hierdoor is het 

makkelijker om in te zoomen op hun eigen omgeving. Een andere reden is dat leerlingen in 5VWO al 

ouder zijn en wellicht meer interesse hebben in de Tweede Wereldoorlog en geschiedenis in het 

algemeen. Zij hebben immers zelf gekozen voor het vak. Daarnaast zou de kans kunnen bestaan dat 

leerlingen in de onderbouw excursies minder serieus nemen en het vooral zullen zien als leuk uitje, 

terwijl leerlingen in 5VWO meer verantwoordelijkheid kennen. 

Om uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag, zijn verschillende 

deelvragen opgesteld. Deze deelvragen houden verband met de verschillende doelgroepen die 

betrokken moeten worden om het draagvlak voor excursies op middelbare scholen in Den Haag en 

omgeving te kunnen onderzoeken. De deelvragen zijn: 
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- Welke sporen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog zichtbaar in het hedendaagse 

landschap van de omgeving Den Haag? 

 
Deze deelvraag resulteert in een overzicht van de sporen van de Tweede Wereldoorlog in het 

hedendaagse landschap van Den Haag en omgeving. Voordat gekeken kan worden of excursies een 

toegevoegde waarde leveren aan de geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog, is het van 

belang om te weten welke sporen nog zichtbaar zijn in de omgeving. Als er weinig sporen van de 

oorlog zichtbaar zijn in het landschap van de omgeving, kan op veldwerk gaan lastiger zijn in verband 

met logistiek. De leerlingen moeten dan immers verder weg van school op excursie. 

- In hoeverre heeft landschap een plaats in de geschiedenislessen over de Tweede 

Wereldoorlog op middelbare scholen in de omgeving van Den Haag? 

 
Deze tweede deelvraag gaat in op hoeverre landschap wordt betrokken bij de geschiedenislessen 

over de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen zal het aspect landschap worden onderzocht. Er zal ook 

onderzocht worden of docenten zich meer richten op de globale context van de gebeurtenissen of 

dat zij ook de eigen omgeving erbij betrekken in hun lessen. 

- Hoe staan docenten tegenover excursies of veldwerk bij de geschiedenislessen over de 

Tweede Wereldoorlog? 

 
De docenten maken het vak en geven de inhoud vorm. Zij zullen dan een bepaalde visie hebben op 

het inbrengen van landschap en excursies of veldwerk bij hun lessen over de Tweede Wereldoorlog. 

Bij voorgaande vraag is al onderzocht in hoeverre landschap een rol speelt in de lessen. Deze vraag 

richt zich daarom op de excursies of veldwerk. Als docenten geen toegevoegde waarde zien van het 

toepassen van excursies of veldwerk in hun lessen over de Tweede Wereldoorlog, is de kans klein dat 

dit toegepast zal worden. Tevens zal het onderzoek zich richten op manieren waarop docenten 

excursies of veldwerken in zouden willen richten. 

- Hoe staan leerlingen tegenover excursies of veldwerk bij de geschiedenislessen over de 

Tweede Wereldoorlog? 

 
Met deze deelvraag zal worden onderzocht of leerlingen er daadwerkelijk behoefte aan hebben om 

op excursie of veldwerk te gaan voor geschiedenis en zo meer te leren over de gebeurtenissen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog in hun eigen leefomgeving. Indien leerlingen het nut niet inzien van 

excursies of veldwerk bij de geschiedenislessen en geen interesse hierin hebben, zullen de beoogde 

effecten niet gerealiseerd worden. Ook zal worden gezocht naar manieren waarop leerlingen graag 

de excursies of veldwerken ingericht zouden willen. 

Zowel uit de onderzoeksvraag als uit de deelvragen blijkt dat de hoofdvraag wordt onderzocht in een 

voorbeeldstudie in Den Haag en omgeving. 

1.3 Relevantie van het onderzoek 

1.3.1 Maatschappelijke relevantie 

De Tweede Wereldoorlog is een onderwerp dat nog steeds bij veel mensen interesse en 

belangstelling wekt. Sinds een aantal jaar houdt de politiek ook in het beleid rekening met de sporen 

van de Tweede Wereldoorlog in het landschap. In Den Haag zijn verschillende objecten uit de 
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Tweede Wereldoorlog aangewezen als gemeentelijk monument. Ook op nationaal nivea zijn er 

projecten waarin objecten uit de Tweede Wereldoorlog worden betrokken, zoals het 

Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen (Provincie Zuid-Holland, 2013). Deze objecten krijgen dus naast 

een cultuurhistorische functie ook een educatieve functie, als ze gebruikt kunnen worden als 

excursielocatie. 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is ook terug te zien in de leerprocessen die 

aangehaald worden. Leerlingen blijken informatie beter op te slaan als docent het op een andere 

manier aanreiken dan puur leren uit een boek of mondelinge uitleg. Zelf onderzoeken en theorie 

kunnen koppelen aan praktijk blijken methoden te zijn waardoor leerlingen beter kunnen 

onthouden. Ze zijn dan immers actief bezig met het onderwerp en dat wat ze moeten leren. In dit 

onderzoek wordt aandacht besteed aan de visie van docenten en leerlingen op verschillende 

praktische lesvormen, of in ieder geval vormen waardoor de stof op een andere manier wordt 

aangeboden.  

Als laatste worden docenten aan het denken gezet om de eigen omgeving te betrekken bij hun lessen 

en met leerlingen het veld in te gaan om de theorie aan de praktijk te koppelen. Een aantal docenten 

gaf in de interviews aan dat zij er zelf niet aan hadden gedacht om op excursie te gaan in hun eigen 

omgeving. Sommige docenten hadden zelfs weinig kennis over de hoeveelheid sporen van de 

Tweede Wereldoorlog in het landschap in hun eigen omgeving. De thesis kan dus ook zorgen voor 

een bepaald besef bij de docenten dat er in de eigen omgeving ook veel te zien is met betrekking tot 

de Tweede Wereldoorlog. 

1.3.2 Wetenschappelijke relevantie 

In de wetenschappelijke literatuur wordt voornamelijk onderzoek gedaan naar veldwerk en excursies 

bij aardrijkskunde op middelbare scholen of geografische opleidingen. Deze onderzoeken tonen 

weliswaar aan wat de toegevoegde waarde kan zijn van de excursies, maar gaan niet in op de 

specifieke vaardigheden en kerndoelen van het vak geschiedenis. Deze thesis draagt dus bij aan het 

onderzoek naar de mogelijke toegevoegde waarde van veldwerk en excursies bij het vak 

geschiedenis op middelbare scholen. 

Veldwerk of excursies spelen zich af buiten het klaslokaal. Met betrekking tot excursies bij 

geschiedenislessen richten de onderzoeken zich voornamelijk op de effecten van museumbezoeken 

op leerlingen.  Maar veldwerk en excursies kunnen zich ook buiten afspelen; in het landschap. Dit 

onderzoek richt zich op deze vorm van excursies. Bij geschiedenis wordt al snel gedacht aan musea, 

terwijl juist een onderwerp als de Tweede Wereldoorlog zich goed leent voor een excursie in het 

landschap. Naar excursies met betrekking tot historische geografie is weinig tot geen 

wetenschappelijk onderzoek gedaan. Deze thesis zal daarom hieraan kunnen bijdragen. 

Het onderzoek omvat een case study, die is gericht op Den Haag en omgeving. Den Haag is na 

Rotterdam de zwaarst getroffen stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het hedendaagse 

landschap van Den Haag en omgeving zijn de sporen hiervan nog steeds zichtbaar in het landschap. 

Er zijn diverse kaarten en boeken waarin terug te vinden is welke bunkers of delen van Atlantikwall 

nog zichtbaar zijn, zoals in ‘Van verdediging naar bescherming. De Atlantikwall in Den Haag’  

geschreven door Ambachtsheer (1995). Echter, er zijn weinig kaarten waarop is weergegeven wat 

mogelijk interessante locaties zijn om door excursies of veldwerk te gebruiken bij geschiedenislessen 

over de Tweede Wereldoorlog. In deze thesis is, na het maken van een overzicht van de 
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prominentste sporen in het landschap van Den Haag en omgeving, de mening gevraagd van docenten 

en leerlingen over de sporen. Op deze manier is aangegeven welke sporen in het landschap geschikt 

zouden kunnen zijn voor excursies of veldwerk bij geschiedenislessen. De thesis levert dus een 

aanvulling voor scholen op de bestaande kaarten en informatie over sporen in het landschap van Den 

Haag en omgeving. 

1.4 Leeswijzer 

Na de inleiding volgt een hoofdstuk waarin de onderzoeksopzet en de gebruikte methoden worden 

toegelicht. Vervolgens zullen een aantal hoofdstukken zich richten op de theoretische 

verantwoording van het onderzoek. Hoofdstuk 3 gaat in op verschillende leervormen. In hoofdstuk 4 

wordt dieper ingegaan op de definities van excursies en veldwerk en de bijbehorende leerdoelen. 

Het tweede deel van de theoretische verantwoording gaat in op militaire landschappen en de 

Tweede Wereldoorlog in Den Haag. Hoofdstuk 5 gaat voornamelijk in op het begrip militaire 

landschappen en het beleid hiervoor. In het volgende hoofdstuk wordt de Tweede Wereldoorlog in 

Den Haag en omgeving beschreven, waarbij kort wordt ingegaan op de gebeurtenissen in Den Haag 

en omgeving. Tevens geeft dit hoofdstuk een korte weergave van Nederland in de jaren ’30 en de 

economie tijdens de Tweede Wereldoorlog. De resultatenhoofdstukken volgen na de theoretische 

verantwoording van het onderzoek. Het eerste resultatenhoofdstuk geeft een overzicht van de 

sporen van de Tweede Wereldoorlog in het landschap van Den Haag en omgeving. Het tweede 

resultatenhoofdstuk richt zich op het onderzoek dat is verricht op de scholen en geeft dus de 

resultaten weer van de enquêtes en de interviews. Als laatste volgt een conclusie waarin zowel 

antwoord wordt gegeven op de deelvragen als op de centrale onderzoeksvraag. De thesis zal worden 

afgesloten met een discussie waarin de resultaten van het onderzoek worden gekoppeld aan de 

theorie en waarin zal worden gereflecteerd op de onderzoeksmethoden. Tevens bevat dit hoofdstuk 

aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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2. Methodologie 

 
In dit hoofdstuk worden de gebruikte methoden beschreven die gebruikt is om uiteindelijk een 

antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag. 

2.1 Methodologie 

In deze paragraaf wordt de methodologie van het onderzoek uiteengezet en de gemaakte keuzes 

toegelicht. Zoals uit de beschrijving en toelichting op de centrale onderzoeksvraag in de inleiding 

blijkt, is ervoor gekozen om een case study uit te voeren. Deze keuze zal in paragraaf 2.1.1 verder 

worden uitgelegd. Hierbij wordt gericht op wat een case study inhoudt en wat de voordelen zijn van 

de keuze voor een case study bij dit onderzoek. Vervolgens worden de gebruikte methoden om de 

centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden en de bijbehorende keuzes toegelicht. Er zijn 

twee groepen resultaten te onderscheiden die elk met een andere methode zijn onderzocht. Het 

eerste deel van de resultaten is gericht op het verkrijgen van een overzicht van de sporen van de 

Tweede Wereldoorlog in het landschap van Den Haag en omgeving. Het tweede deel is gericht op het 

onderzoek op de scholen in Den Haag en omgeving het draagvlak voor excursies of veldwerk bij 

geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog in 5VWO te meten. De methoden die gebruikt zijn 

voor beide onderdelen zullen in deze paragraaf worden uitgelegd.  

2.1.1 Case study 

Het onderzoeken van één case zorgt ervoor dat in het onderzoek dieper en gedetailleerder ingegaan 

kan worden op het onderwerp. Door het uitvoeren van een case study is er minder oog voor het 

algemene beeld, maar juist voor een specifieke omgeving of specifieke doelgroep (Bryman, 2012). 

Deze specifieke data kan vervolgens getoetst worden op de algemene literatuur over het onderwerp. 

De vraag die in het achterhoofd zit tijdens het onderzoek en het beschrijven van de resultaten, is: in 

hoeverre komt de literatuur overeen met de in de praktijk gevonden resultaten. Indien meerdere 

cases worden onderzocht, is het doel om deze te vergelijken met elkaar en een algemeen beeld te 

krijgen. Een algemeen beeld is niet wenselijk bij het onderzoek naar excursies bij geschiedenislessen 

over de Tweede Wereldoorlog in 5VWO. In Nederland kan per streek of regio bekeken kan worden 

welke sporen van de Tweede Wereldoorlog in het landschap zichtbaar zijn en of excursies een 

geschikt middel zijn bij lessen over de Tweede Wereldoorlog. 

Dit onderzoek is gericht op Den Haag omdat dit gebied bekend is bij de onderzoeker en deze over 

kennis van dit gebied beschikt. Door de focus op één gebied te leggen kan er dieper worden ingegaan 

op het onderwerp. 

2.1.2 Onderzoeksmethoden 

Bij case studies wordt gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve 

onderzoeksmethoden (Bryman, 2012). Ook in dit onderzoek is er gebruik gemaakt van mixed 

methods: het gebruik maken van verschillende, kwalitatieve en kwantitatieve, methoden binnen  één 

onderzoek.   

Binnen dit onderzoek is een kwantitatief en een kwalitatief deel te onderscheiden. In het 

kwantitatieve deel wordt onderzocht of er draagvlak is onder leerlingen om excursies of veldwerk te 

gebruiken bij geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog en hoe zij deze zouden willen 

inrichten. Het kwalitatieve deel richt zich op de interviews met de docenten. Hierin wordt de visie 
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van de docenten op excursies of veldwerk met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog onderzocht 

en hoe zij deze willen inrichten. De resultaten naar het onderzoek onder de docenten en leerlingen 

worden vergeleken; wat zijn de overeenkomsten, maar ook wat zijn verschillen in hun mening of visie 

op excursies of veldwerk. Hieronder worden de verschillende kwantitatieve en kwalitatieve 

methoden verder uiteengezet. 

Literatuurstudie  

De literatuurstudie is voor twee delen van het onderzoek gebruikt. Ten eerste vormt de 

literatuurstudie de basis voor het theoretisch kader, waarvoor diverse documenten, boeken en 

artikelen zijn gelezen, geanalyseerd en samengevat om te verwerken in deze hoofdstukken. Het 

theoretisch kader geeft een beeld van de didactische waarde van veldwerk, veldwerk bij 

geschiedenislessen en algemene informatie over het militaire landschap. Het theoretisch kader is 

gericht op het Nederlandse en buitenlandse onderwijs en op het landschap van en de Tweede 

Wereldoorlog in Nederland. In deze hoofdstukken is nog niet de gefocust Den Haag. Het tweede deel 

van de literatuurstudie is gericht op het onderzoek van de situatie voor, tijdens en na de oorlog in 

Den Haag. Hierbij is vooral onderzocht waarom Den Haag een belangrijke positie innam voor de 

Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog, welke gebeurtenissen zich hebben afgespeeld in 

(omgeving) Den Haag en welke sporen uit de Tweede Wereldoorlog nog zichtbaar zijn in het 

landschap in Den Haag en omgeving. De vragen die gesteld zijn bij dit deel van het onderzoek, zijn 

onder andere: wat was de positie van Den Haag voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland, 

waarom was Den Haag een belangrijke locatie voor het Duitse leger, welke gebeurtenissen hebben 

zich afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog in deze omgeving, waarom hebben deze 

gebeurtenissen zich afgespeeld op deze locaties en welke sporen van de Tweede Wereldoorlog zijn 

nu nog zichtbaar in het landschap in Den Haag en omgeving.  

Kaartenstudie 

Om een overzicht te kunnen maken van zichtbare sporen van de Tweede Wereldoorlog in het 

landschap van Den Haag en omgeving, is naast de bronnenstudie ook gebruik gemaakt van kaarten. 

De gebruikte kaarten geven de gebieden weer waar de Duitse bezetter de verdedigingslinie heeft 

aangelegd of waar zij andere objecten hebben gebouwd. Aan de hand van deze kaarten zijn de 

exacte locaties van de overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog opgezocht op de hedendaagse 

kaarten van Den Haag en omgeving. Deze kaarten zijn gebruikt bij het veldwerk.  

Veldwerk 

Uit een deel van de literatuurstudie en uit de kaartenstudie zijn locaties naar voren gekomen waar 

mogelijk duidelijke sporen van de Tweede Wereldoorlog in het landschap van Den Haag en omgeving 

zichtbaar zijn. Maar om niet alleen af te gaan op de kaarten en foto’s uit de literatuurstudie, is er 

veldwerk verricht. Tijdens dit veldwerk zijn alle mogelijke locaties voor excursies of veldwerk bezocht 

om te bepalen of de sporen duidelijk zichtbaar zijn en of de locatie geschikt is voor een excursie of 

veldwerk. De resultaten van de literatuurstudie, de kaartenstudie en het veldwerk vormen 

gezamenlijk een antwoord op de eerste deelvraag. Het overzicht van de sporen van de Tweede 

Wereldoorlog in Den Haag en omgeving is weergegeven op een kaart van Den Haag en omgeving en 

in een tabel.   
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Interviews 

Om te onderzoeken op welke manier excursies of veldwerk kunnen bijdragen aan lessen over de 

Tweede Wereldoorlog, zijn zowel interviews als enquêtes afgenomen. De interviews zijn afgenomen 

met docenten geschiedenis van verschillende scholen in Den Haag en omgeving. Deze docenten 

geven les aan 5VWO, het jaar in de bovenbouw waarin de Tweede Wereldoorlog aan bod komt. In de 

aanloop naar het onderzoek zijn 21 docenten aangeschreven met de vraag om mee te werken aan 

een interview. Veel van deze docenten hebben niet gereageerd, ook niet na meerdere malen bellen 

en e-mailen. Uiteindelijk hebben zes docenten toegezegd dat zij wilden meewerken aan een 

interview. In de periode van eind mei tot begin juni 2014 zijn de interviews afgenomen, waarvan één 

interview met twee docenten tegelijk. In de analyse worden zij echter als één respondent 

aangegeven omdat zij elkaar aanvulden en geen verschil in mening hadden. In de scriptie is ervoor 

gekozen om te anonimiseren, waardoor niet achterhaald kan worden door de lezer welke uitspraken 

door welke docent zijn gemaakt. Hierdoor kunnen de docenten later niet meer geconfronteerd 

worden met hun uitspraken over dit onderwerp.  

De interviews zijn semi-gestructureerd. De volgorde en formulering van de vragen is bij alle 

respondenten vastgelegd. Maar er is ook nog ruimte gelaten voor specifiekere vragen, om dieper in 

te kunnen gaan op een onderwerp. De antwoorden van de respondent zijn hierbij leidend. Op deze 

manier kan er een gesprek ontstaan tussen de respondent en de onderzoeker, waarbij de tijd in de 

gaten gehouden dient te worden. De onderwerpen die globaal aan bod komen tijdens het interview 

zijn als volgt: 

- Landschap en excursies in huidige lessen over de Tweede Wereldoorlog 

- Praktische lesmiddelen en opdrachten bij lessen over de Tweede Wereldoorlog 

- Interesse in excursies 

- Mogelijke excursielocaties en excursievormen 

 
De volledige vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. 

De interviews duurden ongeveer drie kwartier. Deze lengte maakte het mogelijk om de interviews af 

te nemen in tussenuren van de docenten geschiedenis en het hen dus een extra tijd kost. Bij de 

interviews is gebruik gemaakt van een voicerecorder om het gesprek op te nemen en later te 

transcriberen. 

De interviews zijn geanalyseerd door deze handmatig naast elkaar te leggen. De verschillende 

thema’s, zoals deze eerder zijn weergegeven, worden in de interviews onderscheiden door middel 

van kleuren. Op deze manier is snel terug te vinden wat er door wie over elk thema is gezegd. De 

resultaten van deze analyse zijn verwerkt in het tweede resultatenhoofdstuk.  

De codeboom is opgenomen in bijlage 3. Hieronder volgt een toelichting van de verschillende codes. 

De code ‘Rol van het landschap’ gaat over de rol van het landschap in de lessen over de Tweede 

Wereldoorlog. Deze code is uitgesplitst in twee subcodes: ‘strategie’ en ‘onderduiker/verzet. Als 

docenten de rol van het landschap betrekken in hun lessen, richten zij zich vooral op strategische 

keuzes voor bijvoorbeeld Den Haag of om aan te geven dat onderduiken en verzet lastiger was in een 

vlak landschap zoals in West-Nederland. 
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De code ‘context’ duidt op de keuze die de docenten maken om hun lessen te richten op de globale 

context of juist op de eigen omgeving. De gebruikte lesmethoden richten zich vooral op de globale 

context van de oorlog. Sommige docenten kiezen er echter voor om de eigen omgeving zijdelings te 

betrekken bij hun lessen over de Tweede Wereldoorlog. 

Docenten gebruiken bij hun lessen verschillende praktische lesmiddelen. De code ‘praktische 

lesmiddelen’ is daarom onderverdeeld zes subcodes. Vijf van deze codes zijn gericht op de 

verschillende lesmiddelen. De laatste code gaat over de toegevoegde waarde van deze middelen 

volgens de docenten. De lesmiddelen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de sfeer van de 

Tweede Wereldoorlog wordt overgebracht, dat leerlingen zelf onderzoeken, vaardigheden opdoen of 

zich bewust worden van de gebeurtenissen in hun eigen omgeving. De subcode ‘toegevoegde 

waarde’ is daarom onderverdeeld in vijf nieuwe subcodes. 

Bij de code ‘excursies’ is onderscheid gemaakt in ‘interesse’ en desinteresse’. Deze beide codes zijn 

weer onderverdeeld in subcodes. Docenten voeren diverse redenen aan voor hun interesse in 

excursies bij de lessen; leerlingen leren bijvoorbeeld te kijken naar hun omgeving, ervaren de 

gebeurtenissen of proeven de sfeer of zij leren gericht onderzoek te doen. De desinteresse is vooral 

gericht op problemen die kunnen ontstaan met lesuitval. 

In zowel de enquêtes als de interviews is gebruik gemaakt van voorbeeldlocaties waar excursies of 

veldwerk met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog langs zouden kunnen gaan. Voorbeelden 

hiervan zijn de Waalsdorpervlakte, het Oranjehotel, de bunkers bij Scheveningen en in landgoed 

Oosterbeek en de tankgracht of tankmuur.  

De code ‘excursievorm’ is onderverdeeld in de verschillende excursievormen die bedacht kunnen 

worden door docenten. Dit zijn onder meer wandel- en fietsroutes met uitleg van de docent of de 

leerlingen, combinatieprojecten met andere vakken en het zelf bedenken van de excursies door 

leerlingen.  

Enquêtes 

Behalve de interviews is ook gebruik gemaakt van enquêtes om de mening van veel leerlingen in 

5VWO te peilen zonder dat dit veel tijd kost. De enquête is afgenomen op een aantal scholen in Den 

Haag en omgeving onder 110 leerlingen van 5VWO die geschiedenis in het profiel hebben. De 

enquêtes zijn afgenomen op papier, zodat de onderzoeker de enquêtes na het invullen direct weer 

kon innemen om te verwerken in en analyseren met het statistiekprogramma SPSS. Met behulp van 

deze analyse is de visie van leerlingen op excursies of veldwerk bij geschiedenislessen over de 

Tweede Wereldoorlog onderzocht.  

De in de enquête opgenomen vragenlijst is vooraf gestructureerd en opgenomen in bijlage 2. Een 

aantal vragen waren van belang bij het opstellen van de enquête. Met behulp van de enquête moest 

onderzocht worden hoe leerlingen de lessen beoordelen, wat hun kennis van de eigen omgeving met 

betrekking tot de Tweede Wereldoorlog is, de interesse van de leerlingen in de excursies en de reden 

hiervoor. Daarnaast zijn vragen in de enquête opgenomen over de voorbeeldlocaties voor de 

excursies met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Hiermee is de mening van de leerlingen 

gepeild over deze locaties om te onderzoeken waar hun interesse ligt. Deze vraag is zowel zonder als 

met achtergrondinformatie gesteld aan de leerlingen. Tevens zijn er vragen in de enquête 
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opgenomen over de excursiesvorm. Er wordt afgesloten met enkele algemene vragen: geslacht, 

leeftijd, nationaliteit en aantal woonjaren in Den Haag of omgeving. De vraag naar nationaliteit is 

opgenomen vanuit het idee dat sommige allochtone leerlingen wellicht meer interesse hebben in de 

Tweede Wereldoorlog omdat niet alle landen te maken hebben gehad met de Tweede Wereldoorlog. 

Het aantal allochtone leerlingen dat de enquête heeft ingevuld was echter dusdanig laag dat hieraan 

geen conclusies kunnen worden verbonden. In onderstaande tabel 2.1 is aangegeven hoe de thema’s 

terugkomen in de enquêtevragen. 

Tabel 2.1: Terugkomen van thema’s in enquêtevragen 
 

Thema Onderwerp Enquêtevraag 

Huidige lessen Beoordeling lessen en lesmiddelen 1, 4, 5, 6, 7 

Kennis van omgeving 2, 3, 8, 9 

Excursies Interesse 13, 14, 15, 20, 21 

Begrip 10, 11 

Locaties Verwachte objecten 12 

Voorbeeldlocaties 16, 19 

Excursievorm Excursievorm 17, 18 

Algemene vragen Algemeen 22, 23, 24, 25 
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3. Leervormen en het verbeteren van begrip 

 

Didactiek is in de loop der jaren veranderd en verandert nog steeds. Wanneer iets verandert in de 

manier van lesgeven, zoals bij dit onderzoek door het gebruik van veldwerk, kan onderzocht worden 

over welke leervormen hierop aansluiten. Niet iedere leervorm is geschikt voor het implementeren 

van veldwerk in de lessen. Over manieren van leren zijn diverse ideeën beschreven door onder 

andere onderwijskundigen. Een bekende onderzoekswetenschapper, die voornamelijk 

onderwijsresearch uitvoert, is Robert J. Marzano. Hij schreef onder andere ‘Dimensions of learning’ 

(1997) (www.marzanoresearch.com, 2014. Geraadpleegd op 20 mei 2014). Het onderwijskundige 

model dat in dit boek is beschreven, ontwikkelde Marzano in 1992 en stelt de leerprocessen van 

leerlingen centraal. In het model gaat hij ervan uit dat leren een proces is waarbij leerlingen door 

opgedane ervaringen een beeld van de wereld creëren.  Een ander voorbeeld van een leervorm of 

leerproces is enduring understanding; een begrip dat door Wiggins en McTighe (2005) is beschreven 

en uitgelegd in het boek ‘Understanding by design’. In dit hoofdstuk zullen beide leerprocessen 

worden besproken. 

3.1 Marzano’s dimensies van leren 

Marzano stelt dat de dimensies van leren gerelateerd zijn aan denken. Het is volgens hem van belang 

om in een discussie over leren ook te discussiëren over denken. “All aspects of learning involve 

thinking” (Marzano et al., 1997). Leren en denken zijn dus aan elkaar verwant. Daar is meer 

onderzoek naar gedaan, ook bij zeer jonge kinderen. Raaijmakers heeft het ontwikkelen van 

leervermogens door exploratief leren onderozcht. Zij denkt dat het exploratieve gedrag van jonge 

kinderen, in haar onderzoek heeft ze ook gekeken naar peuters en kleuters, een belangrijk 

verschijnsel is dat duidt op bèta-denken (De Jong en Koppenhagen, 2008). Kinderen leren dus 

spelenderwijs. Maar ook dat kan duiden op een bepaalde manier van denken die verder ontwikkeld 

kan worden als ze ouder worden. 

3.1.1 Het model van Marzano 

Het model van de leerdimensies dat is ontwikkeld door Marzano, bestaat uit vijf dimensies. De relatie 

tussen deze dimensies zijn niet lineair en sequentieel. Niet sequentieel betekent dat er geen sprake is 

van een opeenvolging (Coenders, 1996). In figuur  3.1 is het model van de dimensies van leren 

getoond dat dit weergeeft. Het model laat geen hiërarchie zien tussen de dimensies, maar er blijkt 

juist uit dat er sprake is van interactie en overlapping. Marzano stelt: “It is also not a taxonomy, 

creating neat categories into which each part of the learning process fits. It is a model that represents 

the learning process. As we examine the dimensions, you will see that each of them has distinctive 

characteristics but that the boundaries among the dimensions are blurred”.  De dimensies van leren 

zijn dus niet opeenvolgend, maar overlappen elkaar en interacteren.  Daaruit blijkt ook weer dat er 

sprake is van een leerproces. Ondanks dat er geen scherpe grenzen zijn tussen de dimensies, heeft 

Marzano deze wel genummerd om het bediscussiëren ervan te vergemakkelijken. 
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3.1.2 De vijf dimensies 

De eerste dimensie is gebaseerd op het principe dat de houding en percepties van leerlingen invloed 

hebben op het leren. Zowel het verbale als het non-verbale karakter van de docent is hierbij 

belangrijk. Het verbale karakter is gericht op de uitspraken van de docent ; wat zegt hij letterlijk of 

legt hij uit. Het non-verbale karakter is meer gericht op de toon van de docent; op welke manier 

wordt iets gezegd of uitgelegd. Hierbij speelt ook de sfeer in de klas, de materiële voorzieningen en 

het soort taken en de betrokkenheid in het leerproces een rol. Leerlingen moeten het gevoel krijgen 

dat hun inzet en inbreng gewaardeerd worden (Marzano, 1992). “Some people would say that the 

best way to influence attitudes and perceptions is to work on helping students acquire knowledge” 

(Marzano et al., 1997). De dimensies van leren spreken dit idee niet tegen, maar soms wordt de 

houding van leerlingen sterk beïnvloed door wat er gebeurt in de tweede dimensie. 

Die tweede  dimensie is gericht op het verwerven van kennis. Het verwerven van nieuwe kennis of 

leren is een proces waarbij gebruik gemaakt wordt van datgene wat men al weet, om daaraan 

nieuwe inhoud te kunnen koppelen en te kunnen interpreteren. Marzano (1992) maakt onderscheid 

tussen twee  soorten kennis: verklarende kennis en procedurele kennis. De procedurele kennis is 

gericht op de leerprocessen en vaardigheden die leerlingen moeten beheersen. Voorbeelden hiervan 

zijn kaartlezen, het maken van stappenplannen en het uitvoeren van experimenten. Leerlingen leren 

door iets te doen. Verklarende kennis is voornamelijk gericht op de kennis en het leren van feiten. 

Hierin onderscheidt Marzano (1992) een aantal fasen. De kennis moet voortbouwen op bestaande 

kennis, daarna moet deze worden gestructureerd en vervolgens moet de kennis worden opgeslagen 

zodat het later gebruikt kan worden. Beelden, figuren of andere grafische weergaven zijn een goed 

hulpmiddel om feitenkennis te kunnen onthouden (Marzano, 1992). Foer (2011) heeft een boek 

geschreven wat hierop op aansluit. In ‘Het geheugenpaleis, de vergeten kunst van het onthouden’ 

beschrijft Foer zijn voorbereiding op het Amerikaans Geheugenkampioenschap, waarbij hij veelvuldig 

gebruikt maakt van beelden van plekken om iets te onthouden. Deze manier van het onthouden van 

feiten, wordt mnemonische techniek genoemd en werd al in de Griekse Oudheid gebruikt (Cicero, 

May & Wisse, 2001). Een andere manier om te onthouden door beelden is mindmappen, waarover 

onder andere Buzan & Buzan (2009) hebben geschreven. Vooral het onthouden door beelden en het 

koppelen van oude kennis aan nieuwe kennis komen terug bij het uitvoeren van veldwerk.  

In de derde dimensie gaat Marzano (1992) in op het uitbreiden en verfijnen van de kennis. Leerlingen 

breiden de opgedane verklarende kennis uit, verfijnen het en verdiepen zich verder door de kennis 

en vaardigheden toe te passen. Hierdoor kunnen leerlingen leren om verbanden te leggen en 

Figuur 3.1: De vijf dimensies van 

leren (Marzano, 1992) 
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inzichten te ontwikkelen. Als deze dimensie wordt toegepast op veldwerk bij geschiedenislessen 

kunnen leerlingen bijvoorbeeld gaan nadenken over wat terug te zien is in het landschap van hun 

kennis over de Tweede Wereldoorlog. Ook het leren nadenken over de verschillen en 

overeenkomsten tussen de geleerde kennis en de zichtbare sporen in het landschppen, behoort tot 

de toepassing van deze dimensie.  

De vierde dimensie is gericht op het zinvol gebruiken van de kennis. De kennis die leerlingen hebben 

opgedaan tijdens de lessen krijgt meer waarde als het wordt toegepast. Een onderwerp kan 

bijvoorbeeld vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Opdrachten die aansluiten op deze 

dimensie kunnen volgens Marzano (1992) verschillende activiteiten omvatten. Een voorbeeld hiervan 

is experimenteel onderzoek of historisch onderzoek doen rond de vragen over gebeurtenissen uit de 

Tweede Wereldoorlog.  

De vijfde dimensie gaat over een principe dat door Marzano (1992) productieve denkgewoonte 

wordt genoemd. De docent moedigt de leerlingen aan om kritisch en creatief te leren en denken.  Als 

leerlingen hieraan gewend zijn, zorgt dit ervoor dat kennis langer blijft hangen.  

3.2 Enduring understanding 

Het leerproces dat is beschreven door Marzano (1992) resulteert erin dat leerlingen kennis vergaren, 

gebruiken, toepassen en er uiteindelijk een denkgewoonte ontstaat. Maar de meeste kennis die 

leerlingen opdoen tijdens de schoolperiode, blijft niet lang hangen. In het advies van Commissie de 

Rooij ‘Verleden, heden en toekomst’ (2001) komen nieuwe kerndoelen naar voren. Er zal meer 

gericht gaan worden op historisch besef in plaats van het steeds aanleren van nieuwe en meer 

gedetailleerde kennis. Het historisch denken en redeneren staan centraal. Maar leerlingen hebben 

wel kennis nodig om historisch te kunnen denken en redeneren. 

Wiggins en McTighe (2005) hebben om te dit te bereiken het begrip enduring understanding in hun 

boek uitgewerkt. Het voornaamste doel rondom dit begrip is dat leerlingen ook na langere tijd nog 

de belangrijkste kennis hebben. Het grote, algemene beeld moet blijven hangen, ook als de  

gedetailleerde informatie inmiddels is vergeten. Onderstaand figuur 3.2 geeft schematisch het 

principe achter enduring understanding weer. 

  

Figuur 3.2: Enduring understanding 

in een schema (Wiggins & 

McTighe, 2005) 
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De buitenste cirkel omvat de kennis waarover leerlingen dienen te beschikken om zicht te hebben op 

de context. Deze basiskennis zorgt ervoor dat leerlingen het onderwerp begrijpen en zich er verder in 

kunnen verdiepen. De kleinere cirkel  omvat de kennis en vaardigheden die nodig zijn om tot 

enduring understanding te komen. Als leerlingen niet over deze kennis of vaardigheden beschikken, 

is het voor hen lastig om een toets goed te kunnen maken. In de kleinste cirkel staan de aspecten van 

het historische onderwerp, zoals kernbegrippen.  Deze kennis zal blijven hangen bij leerlingen als de 

gedetailleerde kennis is vergeten. 

Om enduring understanding te kunnen verwerven moeten leerlingen een aantal vaardigheden 

beheersen: uitleggen, interpreteren, toepassen, van perspectief wisselen, zich inleven en zelfkennis 

hebben. Leerlingen moeten laten zien dat ze het onderwerp begrijpen en kunnen beargumenteren 

hoe zij tot een antwoord komen. Het interpreteren houdt in dat leerlingen “de betekenis van 

gebeurtenissen en voorwerpen reconstrueren uit aanwijzingen uit historische verslagen” (Wiggins & 

McTighe, 2005). Het toepassen van kennis en vaardigheden richt zich op de toepassing ervan in 

nieuwe situaties of contexten. Door van perspectief te wisselen kunnen leerlingen een kwestie van 

verschillende kanten bekijken, waardoor zij kritischer worden. Als leerlingen zich ook kunnen inleven, 

zullen zij meer begrijpen van de gedragingen van mensen in de Tweede Wereldoorlog.  Ten slotte is 

beschikking over zelfkennis van belang om zich bewust te zijn van hun vooroordelen en op welke 

manier dit hun oordeel kan beïnvloeden. Veldwerk bij geschiedenislessen zou op al deze aspecten 

van enduring understanding kunnen inspelen. Leerlingen passen immers hun kennis toe op nieuwe 

situaties, kunnen zich leren inleven en interpreteren de gebeurtenissen. Leerlingen worden uit hun 

vertrouwde omgeving, het klaslokaal, gehaald om hun kennis toe te passen op bijvoorbeeld de 

Waalsdorpervlakte of Clingendael.  

Om tot enduring understanding te komen kunnen essential questions een goed hulpmiddel zijn. 

Wiggins en McTighe (2005) omschrijven dit als volgt: vragen die als doel hebben leerlingen te 

stimuleren om na te denken. Er is daarom geen kant en klaar antwoord voor de vragen te vinden. 
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4. Didactisch nut van veldwerk 

 

Om te hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het van belang om het begrip veldwerk of excursie te 

definiëren en inzicht te krijgen in wat er aan excursies of veldwerken gedaan wordt bij 

geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog. Maar ook waarom veldwerk of excursies 

belangrijk zijn voor het leren? 

4.1 Definities 

Excursie, studiereis of veldwerk zijn begrippen die op verschillende manieren gebruikt worden. In het 

boek ‘Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocent’  gebruiken Wilschut, Straaten en Riessen 

(2013) de term omgevingsonderwijs voor onderwijs buiten het klaslokaal. ‘Bij omgevingsonderwijs 

staat de leefomgeving centraal als uitgangspunt en object van studie’ (Wilschut et al., 2013). Een 

excursie wordt in het woordenboek gedefinieerd als uitstapje. Een studiereis is een reis voor studie 

elders. Terwijl een veldwerk gedefinieerd is als onderzoek ter plaatse (Coenders, 1996). Kent, 

Gilbertson en Hunt (1997) geven aan dat veldwerk het leren buiten de omgeving van het klaslokaal 

centraal staat. De leerlingen leren niet alleen over de omgeving, maar bevinden zich er ook. Swaan 

en Wijnsteker (1995) geven weer een andere definitie van veldwerk: ‘Veldwerk is onderwijs buiten 

het klaslokaal waarbij de omgeving de leerbron vormt’. De werkelijkheid zelf is de bron van kennis in 

plaats van het boek of de docent. Van den Berg (2009) gebruikt nog een andere definitie van 

veldwerk: ‘Veldwerk is een werkvorm die zich voor een groot deel buiten school afspeelt en kan in de 

omgeving van de school plaatsvinden maar dat hoeft niet. Veldwerk kan om verschillende redenen in 

andere delen van Nederland of zelfs over de landgrenzen plaatsvinden’. Ondanks dat deze definitie 

uit het handboek vakdidactiek Aardrijkskunde komt, is deze ook toepasbaar voor veldwerk bij 

geschiedenis. Er is slechts een verschil in invulling van het veldwerk en de vaardigheden die gebruikt 

worden. Een laatste definitie van veldwerk of excursies is opgesteld door Hoogeveen en Winkels 

(2013). Zij stellen dat excursies ‘een voorbereide en geleide reis is, waarbij leerlingen in aanraking 

komen met aspecten van hun studiegebied. Voor hun is de basisgedachte van veldwerk ook het 

realiteitsaspect, wat inhoudt dat leerlingen beseffen dat wat zij om zich heen realiteit is en dat er dus 

gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in de omgeving die voor hen lastig te bevatten zijn. 

Excursies of veldwerk hebben verschillende definities als het woordenboek erop wordt nageslagen. 

Maar in de literatuur worden de definities door elkaar gebruikt. Een kenmerk van zowel veldwerk als 

excursies is dat het (grotendeels) buiten het klaslokaal plaatsvindt en dat de omgeving bij het leren 

centraal staat. Excursies zijn vaak meer gericht op kennisoverdracht door een docent, terwijl bij 

veldwerk meer de nadruk is gelegd op het werk en onderzoek van de leerlingen zelf. In het kader van 

dit onderzoek wordt als term excursies gebruikt, waarbij de kennisoverdracht door zowel de docent 

als de leerling kan worden verzorgd. 

4.2 Waarom op excursie 

Excursies in de vakanties hebben een totaal ander doel dan schoolexcursies. Leerlingen moeten 

hierdoor iets leren. Omdat bij geschiedenislessen nog weinig wordt gewerkt met excursies, is er ook 

weinig onderzoek gedaan naar de meerwaarde ervan voor leerlingen. De onderzoeken die hiernaar 

zijn gedaan, richten zich op het aardrijkskundeonderwijs. Daarom is de literatuur die verwerkt is in 

dit onderzoek ook voornamelijk gericht op aardrijkskunde/geografie. De leereffecten van excursies of 
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veldwerk staan centraal in dit theoretische deel. Deze leereffecten zijn niet altijd specifiek voor een 

bepaald vak. 

Veldwerk kan verschillende effecten hebben op het leerproces en de motivatie van leerlingen om 

zich in te zetten. Hoogeveen en Winkels (2005) concluderen dat de afstand tussen theorie en praktijk 

vaak groot is in het onderwijs. Hierdoor is het lastig voor leerlingen om zich een voorstelling te 

kunnen van hetgeen zij geleerd hebben. Bosschaart (2009) geeft aan ‘dat in het veld bepaalde dingen 

veel concreter kunnen worden gemaakt dan in het lokaal’.  Leerlingen kunnen in het veld een 

illustratief verband leggen tussen de theorie en de praktijk. Wat zij geleerd hebben in het klaslokaal, 

zien zij nu in hun omgeving, waardoor zij een goede voorstelling kunnen van de maken de theorie. 

Tijdens het veldwerk koppelen zij de theorie en de praktijk aan elkaar (Kent et al., 1997). Hoogeveen 

en Winkels (2005) stellen dat leerlingen hierdoor het geleerde langer en beter kunnen onthouden. 

Ook leerlingen merken op dat de samenkomst van theorie en praktijk een belangrijk leereffect van 

veldwerk is, blijkt uit onderzoek van Vrancken en Tromp (2013). Hierin komt naar voren dat 

leerlingen vinden dat veldwerk een bijdrage levert aan hun kennis. Vooral hun inzicht in de 

toepassing van de kennis verbetert door veldwerk volgens hen. 

De koppeling tussen theorie en praktijk is dus een belangrijk leereffect, maar er zijn meer redenen 

waarom veldwerk van toegevoegde waarde is voor leerlingen. Tijdens een veldwerk of excursie 

kunnen leerlingen verschillende vaardigheden oefenen en experimenteren met verschillende 

manieren van leren, zoals observeren, kaartlezen en interviews (Hoogeveen en Winkels, 2005; Kent 

et al., 1997). Behalve bovenstaande vaardigheden leren leerlingen volgens Bosschaart (2009) tijdens 

veldwerk ook om beter samen te werken.  

Bosschaart (2009) stelt dat de cognitieve doelen in de klas centraal staan: doelen die te maken 

hebben met verstand en denken. Niet alleen is feitelijke kennis hierbij van belang, maar ook om 

historisch denken. Deze twee zijn sterk aan elkaar verbonden. Wanneer leerlingen feitenkennis 

hebben maar deze niet kunnen gebruiken, heeft de kennis weinig waarde. Historisch denken is voor 

leerlingen niet mogelijk als zij geen feiten hebben om over na te denken (Wilschut et al., 2013). 

Wilschut et al. (2013) benoemd ook de cognitieve doelen bij historisch omgevingsonderwijs. Hij stelt 

dat het doel van omgevingsonderwijs bij geschiedenis de ontwikkeling van historisch besef is. Maar 

tijdens het veldwerk kunnen ook affectieve, sociale en psychomotorische doelen een plaats krijgen 

(Bosschaart, 2009). Affectieve leerdoelen zijn gericht op motivatie, houding, verantwoordelijkheid en 

emoties (Vermunt, 1996). Psychomotorische doelen hebben betrekking op bewegingen en 

bewegingspatronen en richten zich op de vaardigheden die leerlingen verbeteren tijdens het 

veldwerk (Wilschut et al., 2013). Doordat de verschillende leerdoelen bereikt kunnen worden met 

veldwerk, levert dit een groot leereffect op voor de leerlingen. Volgens Wilschut et al. (2013) zijn 

sociale en psychomotorische doelen niet onderscheidend voor geschiedenisonderwijs. De cognitieve 

en affectieve doelen daarentegen zijn vakspecifieker. Ervaring van Bosschaart (2009) leert dat 

leerlingen meer leren van veldwerk dan zij in een gewone les zouden kunnen. Het leerrendement is 

dus groter. 

Veldwerk levert dus verschillende leereffecten op voor leerlingen. Deze werkvorm is voor leerlingen 

dus stimulerend en motiverend (Hoogeveen en Winkels, 2005). Van der Schee (2007) stelt verder dat 

als het veldwerk ondersteund wordt door een expert, er ook sprake is van verdieping.  
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4.3 Veldwerkdidactiek  

Veldwerk heeft verschillende leereffecten, blijkt uit de vorige paragraaf. Maar hoe kunnen docenten  

het veldwerk opzetten? Kent et al. (1997) en Bosschaart (2009) onderscheiden verschillende vormen 

van veldwerk. Ten eerste kan er onderscheid gemaakt worden tussen observerend veldwerk en 

participerend veldwerk. Bij observerend veldwerk wordt van leerlingen verwacht dat ze erbij zijn, 

maar hoeven zij zelf weinig te doen. Dit kan ervoor zorgen dat leerlingen het veldwerk als leuk uitje 

ervaren en er niet bij zijn met hun aandacht. Bij het participerende veldwerk  is het doel dat 

leerlingen een leerervaring opdoen. Toch is hier niet altijd sprake van bij deze vorm van veldwerk. 

Tevens kan er onderscheid gemaakt worden tussen veldwerk waarbij de docent de leiding heeft en 

waarbij leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor wat zij leren (Kent et al., 1997). Het diagram in 

onderstaand figuur 4.1 geeft aan in hoeverre sprake is van observerend veldwerk en participerend 

veldwerk en in hoeverre leerlingen eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun leereffect bij het 

veldwerk. 

 
 
 
Bosschaart maakt een andere verdeling dan Kent et al. (1997). Hij maakt onderscheid tussen het 

trajectmodel (field teaching), het terreinmodel (fieldwork) en het objectmodel (fieldresearch). 

Voorbeelden van het trajectmodel zijn fiets- of wandeltochten. Hierbij is het lastig om leerlingen 

betrokken te houden, omdat hun inbreng klein is. Dit effect kan worden verminderd door leerlingen 

opdrachten te geven. Het terreinmodel is meer gericht op ‘inventarisatie en interpretatie’ 

(Bosschaart, 2009). Deze vorm van veldwerk zorgt ervoor dat leerlingen leren om goed waar te 

nemen en om zich heen te kijken. Deze vorm is uitermate geschikt voor veldwerk met betrekking tot 

sporen van de Tweede Wereldoorlog in het landschap. Leerlingen kunnen de sporen zelf gaan 

opzoeken en waarnemen en daar verschillende opdrachten bij uitvoeren. Hierbij is sprake van meer 

diepgang dan bij het trajectmodel, waarbij de leerlingen langs locaties worden geleid. Het 

objectmodel lijkt op een versimpeling van wetenschappelijk onderzoek, waarbij leerlingen onderzoek 

doen naar een hypothese (Bosschaart, 2009). 

‘Goed veldwerk begint en eindigt in de klas’ stelt Bosschaart (2009). McLoughlin (2004) licht dat 

verder toe. Volgens hem moet de docent voor, tijdens en na het veldwerk aandacht besteden aan 

wat de leerlingen gaan doen, wat zij gaan leren en na afloop feedback ontvangen op hun ervaringen 

en opdrachten. Het veldwerkproces kan in vier fasen worden verdeeld: de voorbereiding, de 

uitvoering, de nabespreking en de evaluatie of feedback (Hoogeveen en Winkels, 2005; Kent et al., 

Figuur 4.1: Verschillende 

mogelijkheden voor 

veldwerk (Kent et al., 1997) 
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1997). In de literatuur komen deze stappen van het veldwerkproces terug. De mate waarin deze 

stappen terugkomen in het daadwerkelijke veldwerk, bepaald mede het succes ervan. De doelen van 

het veldwerk vormen een belangrijke factor waar rekening mee gehouden moet worden bij het 

opzetten van het veldwerk. Bosschaart (2009) heeft de volgende doelen opgesteld: leren 

kijken/waarnemen en ergens een voorstelling van maken, gegevens verzamelen en analyseren, 

verbinden van theorie en praktijk en leerlingen in de gelegenheid stellen zich te verwonderen en 

vragen te stellen. Afhankelijk van de doelen kunnen leerlingen al in de voorbereiding betrokken 

worden bij het uitkiezen van de locaties. Hierdoor wordt hun betrokkenheid en vergroot en hebben 

zij de mogelijkheid om hun interesses te uiten (McLoughlin, 2004). De kans is aanwezig dat leerlingen 

het veldwerk interessanter en leuker vinden en dat daardoor de leereffecten groter zijn.  
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5. Militaire landschappen 

5.1 Definities 

Militair landschap is een begrip dat men niet vaak tegenkomt. Koenders (2007) definieert een militair 

landschap als ‘een gebied of zone waarin een samenhangend geheel van verdedigingswerken in 

belangrijke mate bepalend is voor de aard en het gebruik van de ruimte’. Het ruimtegebruik is vooral 

regionaal. Bij militaire landschappen kan gedacht worden aan defensiegordels of aan linies met 

samenhangende militaire objecten. Deze militaire objecten kunnen verschillende vormen aannemen: 

kanalen, geschutsposten, forten en retranchementen.  Militaire landschappen onderscheiden zich 

niet alleen van andere landschappen door deze militaire objecten.  

Militaire landschappen komen ook voort uit secundair landgebruik, medegebruik van bestaande 

elementen en structuren die oorspronkelijk een andere functie hadden. Landschapselementen die 

hier vooral een belangrijke rol bij speelden waren dijken, kanalen en wegen. Het gaat hierbij dus 

voornamelijk om infrastructurele en waterstaatkundige elementen. Dit patroon werd vervolgens 

gebruikt om militaire objecten in te plaatsen, zoals forten (Koenders, 2007). 

Het inrichten van een militair landschap had vergaande gevolgen voor het ruimtegebruik in de 

omgeving. Het bebouwen van de omgeving was vaak verboden of aan zeer strenge regels gebonden. 

De reden hiervoor was dat deze bebouwing in het gezichtsveld of het schootsveld van het 

verdedigingswerk kwam te liggen, waardoor deze verzwakt werd. Ook het agrarisch ruimtegebruik en 

militair ruimtegebruik gingen niet goed samen. Voor een productieve landbouwgrond was een laag 

grondwaterpeil geschikt, maar in het militair belang was juist een snelle inundatie geschikter 

(Koenders, 2007). Al in de 17e eeuw werd gebruik gemaakt van inundatie. ‘Er werd niet meer dan een 

halve meter water op de landerijen gezet, maar door de aanwezigheid van sloten, greppels en 

kanalen was zo’n inundatiegebied uiterst verraderlijk’ (Lantschap, 2008). ‘Niet meer dan en halve 

meter water…’ (Lantschap, 2008) suggereert dat het een kleine ingreep betrof. Maar boeren 

ondervonden veel hinder van de inundatie, omdat hun land te nat was om productief te zijn.  De 

ontwikkeling van de infrastructuur stagneerde door het inrichten van een militair landschap. 

Wanneer wegen verbeterd werden door verharding en spoorbanen werden aangelegd, konden 

vijanden sneller toegang krijgen tot het gebied. Hierdoor zouden dus de verdedigingswerken, zoals 

de waterlinies, worden verzwakt (Koenders, 2007).  

De oudste linies stammen al uit de zeventiende eeuw (de Hollandse Waterlinie), de jongste uit de 

jaren vijftig van de twintigste eeuw (de IJssellinie). De meeste zijn nooit gebruikt, maar om de 

Grebbelinie is in de meidagen van 1940 hard gevochten (Renes, 2011). Voor veel mensen zijn 

militaire landschappen niet duidelijk herkenbaar, omdat ze over een ouder landschap heen liggen en 

vaak gecamoufleerd zijn. Op topografische kaarten en luchtfoto’s zijn militaire landschappen lange 

tijd verborgen, maar tegenwoordig zijn ze wel goed te herkennen (Koenders, 2007). Objecten die nog 

steeds van militair belang zijn, worden echter nog altijd vaag weergegeven op bijvoorbeeld Google 

Earth. 
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5.2 Voorbeelden militaire landschappen 

De Duitse bezetter heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog de Atlantikwall aangelegd langs de gehele 

Noordzeekust. Dit stuk verdedigingswerk kan in Nederland worden beschouwd  als meest recente 

militaire landschap.  

Veel militaire objecten verloren hun functies, sommige al vóór de Tweede Wereldoorlog, andere 

erna. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat de gevechtsmogelijkheden aan innovatie 

onderworpen waren en er dus ook in en vanuit de lucht gevochten kon worden. Het landschap van 

Nederland was vóór de Tweede Wereldoorlog zeer geschikt als militair landschap. Veel militaire 

landschappen worden bepaald door het voorkomen van inundatielinies (Akihary en Behagel, 1982). 

Nederland is zeer waterrijk en lag laag, waardoor grote gebieden geïnundeerd konden worden. 

Tussen 1936 en 1940 is het Maas-IJsselfront voorzien van rivierkazematten, 

prikkeldraadversperringen en andere versterkingen. Ook bij onder andere de Grebbelinie werd dit 

gedaan. Het meest opvallende militaire landschap uit de Tweede Wereldoorlog is de Atlantikwall, die 

door de Duitse bezetter is gebouwd langs de gehele Nederlandse kust. Hiervoor werden honderden 

betonnen luchtafweerbatterijen en andere versperringen, zoals loopgraven en anti-tankmuren, 

gebouwd (Rolf, 1982). 

Vooral in het lage deel van Nederland komen dus militaire landschappen voor in verband met de 

mogelijkheid voor inundatie. Militaire landschappen liggen vaak over oudere landschappen heen. De 

meer recente militaire landschappen (Atlantikwall of Peel-Raamstelling) overlappen bijvoorbeeld 

heide- en duinlandschappen. Maar ook droogmakerijen, rivierkleipolders of veenontginningen 

worden overlapt door bijvoorbeeld de Nieuw Hollandse Waterlinie of de Stelling van Amsterdam. 

Deze overlapping is mede richtinggevend voor het mogelijk ondernemen van beleidsmatige actie om 

deze landschappen te behouden en te beheren (Koenders, 2007).   

5.3 Beleid 

Wanneer gekeken wordt naar het beleid voor sporen in het landschap uit de militaire historie, kan 

onderscheid gemaakt worden tussen militair-historische objecten en militaire landschappen. Veel 

cultuurhistorische bouwwerken van voor 1850 zijn opgenomen in de monumentenlijst en worden 

dus beschermd. Voorbeelden zijn de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Koenders, 2007).  

Opvallend is dat de meer recente overblijfselen van militaire objecten niet zijn opgenomen in het 

algemene beleid voor behoud en bescherming, stelde Koenders in zijn lezing in 1992 (Koenders, 

2007). Maar sindsdien is er veel veranderd in het beleid en zijn verschillende overblijfselen uit de 

Tweede Wereldoorlog aangewezen als gemeentelijk monument of als Rijksmonument. Voorbeelden 

hiervan zijn delen van de Atlantikwall en diverse bunkers. Tevens wordt er door verschillende 

stichtingen geprobeerd om objecten die door de Duitsers zijn gebouwd in de oorlog te laten 

aanwijzen als Rijksmonument. Zo blijkt uit het artikel ‘Bunker Seyss-Inquart monument’ van de NOS 

uit 2012 dat de Stichting Menno van Coehoorn een aanvraag heeft ingediend om de bunker van 

Seyss-Inquart, in landgoed Clingendael op de grens van Den Haag en Wassenaar, als rijksmonument 

aan te wijzen. De stichting benadrukt in het artikel dat ook bouwwerken die door Duitsers zijn 

gebouwd, bewaard moeten blijven. Neisingh (2012) geeft hiervoor de volgende reden: ‘ Die 

bouwwerken zijn fout maar ook littekens van de oorlog. De bouwwerken kunnen de toekomstige 

generatie het verhaal van de oorlog vertellen’. De Nederlandse overheid ziet hier echter niet veel in 
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en is terughoudend in het toekennen van de status rijksmonument aan Duitse bouwwerken uit de 

Tweede Wereldoorlog.  

Een ander voorbeeld van behoud van een oorlogsmonument betreft het Oranjehotel. In juni 2013 

diende Tweede-Kamerlid mevrouw Helder  (PVV) onderstaande motie in, die een week later werd 

aangenomen. 

De Kamer, 
gehoord de beraadslaging, 
constaterende dat het behoud  van het oorlogsmonument Oranjehotel in Scheveningen van grote 
historische waarde voor Nederland is; 
verzoekt de regering het gehele oorlogsmonument Oranjehotel in stand te houden, 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Bron: www.oranjehotel.org, 2013. Geraadpleegd op 20 mei 2014 

 

Ook in gemeenten houdt men zich bezig met het behoud van oorlogsmonumenten, zoals Leiden 

(www.gemeente.leiden.nl, 2014. Geraadpleegd op 20 mei 2014). In maart 2014 werd bekend dat in 

Leiden een communicatiebunker, deel van de Atlantikwall, als monument is aangewezen. Omdat de 

Atlantikwall één van de erfgoedlijnen van Nederland is, is besloten om ook deze bunker te behouden 

en te beschermen.  

Koenders (2007) merkte in 1992 nog op dat militaire landschappen weinig aandacht krijgen. Volgens 

hem werd het belang van de militaire objecten niet erkend. Andere redenen waren de hoge kosten 

en, in het geval van bijvoorbeeld de Atlantikwall, het  grensoverschrijdende karakter . Ook in 

bestuurlijk opzicht zijn het lastige objecten, omdat naast landschaps- en natuurbehoud , ook 

ruimtelijke ordening en monumentenzorg een rol spelen.  

De opvatting van Koenders (2007) gaat tegenwoordig echter niet meer op. Steeds vaker wordt in het 

beleid aandacht besteed aan cultuurhistorische objecten en historische structuren. Uit de nota 

Belvedere (1999) blijkt dat in het beleid meer gericht moet worden op een wisselwerking tussen de 

cultuurhistorie en ruimtelijke planning. Onderstaand figuur 5.1 laat deze wisselwerking zien. De 

ruimtelijke planning zal zich aan moeten passen aan het cultuurhistorische beleid, maar kan ook iets 

toevoegen. Andersom kan cultuurhistorie een rol spelen in de ontwikkeling van ruimtelijk beleid. Het 

is niet altijd noodzakelijk om cultuurhistorische objecten te conserveren. De objecten kunnen ook 

ontwikkeld worden en een plaats krijgen in het huidige ruimtelijke beleid.  

 

  

Figuur 5.1: 
Wisselwerking  tussen 
cultuurhistorisch 
beleid en ruimtelijk 
beleid (Nota 
Belvedere, 1999) 
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De provincies Zuid-Holland en Gelderland houden zich al bezig met waterstaatkundige projecten 

waarbij ook aandacht wordt besteed aan militair-historische structuren. Sinds 2013 is er verandering 

gekomen in het beleid en is meer gericht op behoud van belangrijke militaire landschappen en 

objecten. Tot 2020 loopt bijvoorbeeld het Nationaal  Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met dit 

project is geïnvesteerd ‘in de restauratie en herbestemming van forten en de toegankelijkheid en de 

kwaliteit van het landschap’ (d’Hondt et al., 2012) Een ander voorbeeld, dat zich ook richt op de 

Tweede Wereldoorlog, is het Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen van de provincie Zuid-Holland 

(2013) is onder andere als erfgoedlijn de Atlantikwall opgenomen, die van de Noordkaap in 

Noorwegen tot Biarritz in Frankrijk aan de Golf van Biskaje loopt. Hoewel de Atlantikwall nog geen 

officieel monument is, en de objecten doelloos in het landschap staan, kunnen zij wel potentie 

hebben om een herbestemming te krijgen. De provincie Zuid-Holland heeft de wens om de 

Atlantikwall bekender en beleefbaar te maken bij en voor het grote publiek. De bedoeling is om fiets- 

en wandelroutes aan te leggen of te verbeteren langs de bunkercomplexen en hier informatieborden 

te plaatsen. Op deze manier wordt het cultureel erfgoed, in de vorm van een militair landschap als de 

Atlantikwall, behouden en beschermd. Maar ook kunnen mensen het landschap en de omgeving 

beleven (Provincie Zuid-Holland, 2013). 

 

 
 

 

  

Figuur 5.2: Atlantikwall langs Den 

Haag (Provincie Zuid-Holland, 2013) 
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6. De Tweede Wereldoorlog in Den Haag en omgeving 

 

Na Rotterdam is Den Haag de zwaarst getroffen stad van Nederland. In de eerste meidagen van 1940 

won het Nederlandse leger de slag om Den Haag. Echter, na het bombardement op Rotterdam 

eindigde een vijf dagen durende strijd tussen het Nederlandse en Duitse leger. De regeringsstad Den 

Haag werd door de Duitsers gekozen als vestingstad. Vanaf eind 1941 zijn de Duitsers begonnen met 

de aanleg van een verdedigingslinie langs de kust; ruim honderdduizend Hagenaars hebben hun 

huizen moeten verlaten (Da Silva en Stam, 1989). 

6.1 In het kort: Nederland in de jaren ‘30 

Nederland bevond zich in de jaren ‘30 in een economische crisis.  Door devaluatie van de 

munteenheid door buitenlandse regeringen om het economische herstel een impuls te geven, kreeg 

Nederland steeds grotere problemen op economische gebied. De regering Colijn devalueerde de 

Gulden niet omdat deze was gekoppeld aan de waarde van het goud. Hierdoor werd Nederland voor 

veel landen te duur om handel mee te drijven. Het instellen van importverboden in verschillende 

landen, versterkte de economische crisis in Nederland (Venner & Van Haperen, 2007). Er was sprake 

van sterke krimp in de economie en de werkloosheid was groot. Tussen 1930 en 1936 steeg het 

aantal werklozen in Nederland naar 480.000 (Berents et al., 2008). In 1936 werd de waarde van de 

Gulden losgekoppeld van die van het goud. Deze maatregel in combinatie met economisch herstel in 

andere landen, leidde ertoe dat de werkloosheid langzaam afnam in Nederland (Venner & Van 

Haperen, 2007). In de tussentijd werd geprobeerd om mensen aan het werk te houden door middel 

van verschillende initiatieven, zoals het Amsterdamse Bos. Ook gedurende de Tweede Wereldoorlog 

waren er dit soort initiatieven, maar minder dan voorheen. 

Tijdens de economische crisis bleek dat de regering van Colijn de crisis niet kon oplossen en mensen 

gingen twijfelen aan de regering. In 1931 is ook de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) opgericht 

door onder andere Anton Mussert en Kees van Geelkerken. De partij leek sterk op de Duitse NSDAP 

wat betreft hun politieke programma. In 1935 kreeg de partij ruim 8% van de stemmen, maar daarna 

ging het bergafwaarts. In 1937 haalt de partij nog vier zetels, maar verliest de helft van het electoraat 

(Klijn en Te Slaa, 2009). Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de NSB de enige partij die wordt 

toegestaan door de Duitse bezetter. Vlak voor deze beslissing in december 1941 heeft Anton Mussert 

een eed van trouw af moeten leggen aan Hitler. Als de dreiging van de geallieerden toeneemt, 

vluchten veel NSB’ers. Maar vlak na de oorlog wordt Mussert alsnog opgepakt en gefusilleerd op de 

Waalsdorpervlakte (Berents et al., 2008). 

6.2 Economie in de Tweede Wereldoorlog 

Ten tijde van de inval van de Duitsers in 1940 waren er nog ruim 350.000 werklozen. Maar vanaf juni 

1940 tot de herfst van 1941 groeide de economie door Duitse orders. Waarom kreeg juist Nederland 

deze orders? Voordat Seyss-Inquart zich als Rijkscommissaris van Nederland in Den Haag had 

gevestigd, waren Göring en generaal Georg Thomas al bezig met het inschakelen van de Nederlandse 

economie in hun oorlogsinspanningen. Deze Duitse inspanningen waren echter niet de enige reden 

voor succes. Nederland had in voorbereiding op de oorlog veel voorraden aangelegd. Daarnaast 

wilden ook veel bedrijven weer aan de slag in 1940. Ook de voedselvoorziening was goed geregeld: 

de landbouw kon van exportgericht naar een thuismarktgerichte bedrijfstak worden omgezet. 
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Hierdoor waren er tot in 1944 geen problemen met de voeding. Kortom, tot 1942 was er sprake van 

meer werkgelegenheid en meer winst (Klemann, 2002) . 

In 1942 kwam hier verandering in. Door de aanstelling van Albert Speer was er verscherpt toezicht. 

Niet langer waren het de Duitse autoriteiten die alles voor het zeggen hadden in Den Haag, maar 

Berlijn. Ondanks de goede voedselvoorziening in Nederland, daalde de werkloosheid weer. Eén van 

de redenen hiervoor was dat arbeiders tussen de 18 en 45 jaar, die niet op de Nederlandse 

arbeidsmarkt nodig waren, naar Duitsland moesten. Veel Nederlanders doken echter onder, slechts 

een deel werd naar Duitsland gebracht. Vanaf dit moment werd ook de bezetting door de Duitsers 

vervelender voor niet-Joodse inwoners en het verzet nam toe. Doordat in 1944 de aanval van de 

geallieerden bij Arnhem mislukte, werd de situatie in het westen van Nederland levensbedreigend. 

De bezetter was echter wel het gezag kwijt en daardoor over op terreur. Op diverse locaties werden 

verzetsstrijders en andere onschuldige burgers geëxecuteerd. De economie in Nederland bleek 

echter geen onoverkomelijke schade te hebben opgelopen door de Duitse bezetting. Na de oorlog 

was de economie redelijk snel weer in orde (Klemann, 2002). 

6.3 Oorlog in Den Haag 

De Duitsers kozen ervoor om Den Haag als vestingstad te gebruiken.  Het doel van Hitler was om 

koningin Wilhelmina te gijzelen bij de inval in Nederland. Ook was Den Haag een belangrijk doelwit 

omdat de regering hier gevestigd is. Behalve koningin Wilhelmina en de rest van de koninklijke 

familie, wilde Hitler ook een aantal vooraanstaande ministers gevangen nemen 

(www.geschiedenisvanzuidholland.nl, 2014. Geraadpleegd op 15 juni 2014). In deze paragraaf 

worden een aantal belangrijke gebeurtenissen, bouwwerken en strategische opzetten besproken. Er 

is geen sprake van een chronologische volgorde in deze beschrijving.  

Den Haag werd de vestingstad van de Duitse bezetter. Omdat Den Haag aan de kust lag, werd deze 

stad opgenomen in de Atlantikwall. Het front dat van de Noordkaap tot aan de Golf van Biskaje loopt. 

Sinds de start van de bouw van de Atlantikwall in 1941 hebben veel mensen hun huis moeten 

verlaten. Tijdens de bouw van de Atlantikwall mochten burgers ook niet het strand op 

(www.verzetsmuseum.org, 2014. Geraadpleegd op 18 mei 2014). 

Landgoed Clingendael, aan de noordkant van Den Haag, werd gekozen als zetelplaats voor de 

Rijkscommissaris voor de Bezette Nederlandse Gebieden: Seyss-Inquart. In 1940 hadden de meeste 

Duitse instanties zich al op verschillende locaties is Den Haag gevestigd. Maar de Duitse bezetter 

zocht meer woonruimte en legde daar beslag op. Seyss-Inquart legde beslag op het landhuis van 

landgoed Clingendael (Bosma, 2006). Toen de dreiging van de geallieerden toenam, werd landgoed 

Clingendael een aparte vesting en onderdeel van de Stützpunktgruppe Scheveningen. Tankgrachten 

werden aangelegd en ook werd een commandobunker gebouwd naast de Duitse SS-kazerne 

(www.atlantikwallplatform.eu, 2014. Geraadpleegd op 10 juni 2014).  

Het combineren van Stützpunktgruppe Scheveningen en de vesting Clingendael had grote gevolgen 

voor Den Haag. Vele huizen werden gesloopt in de volgende drie jaar van de oorlog. Het steunpunt 

Scheveningen/Clingendael had verschillende voorzieningen voor de Duitse bezetter, waardoor deze 

afweek van andere delen van de Atlantikwall. Ondanks de sterke verdediging van Den Haag, trokken 

de Duitsers vele divisies terug uit dit gebied. Ook Seyss-Inquart verliet Den Haag en vertrok naar 

Apeldoorn (Bosma, 2006).  
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Vanuit Den Haag voerden de Duitsers aanvallen uit op Engeland. Daarvoor hadden zij op 

verschillende locaties lanceerinstallaties voor V2-raketten opgesteld: in het Haagse Bos, op landgoed 

Duindigt, in het Statenkwartier en bij landgoed Ockenburg. In september 1944 werden de eerste 

raketten afgevuurd op Londen. In februari 1945 werden steeds meer luchtaanvallen op Engeland 

uitgevoerd. De Duitse bezetter had verwacht dat de geallieerden voorzichtig zouden zijn met 

bombardementen, omdat Den Haag dichtbevolkt was. De burgers vormden voor de Duitsers in feite 

een menselijk schild.  

 

 

 

 

Op 3 maart 1945 werd er een fout gemaakt. De geallieerden voerden bombardementen uit op de 

locaties waar de lanceerinstallaties van de Duitsers zouden staan. De bommen trof echter de hele 

wijk aan de Bezuidenhoutseweg. Vijfhonderd burgers kwamen om, vierhonderd werden vermist en 

dertigduizend raakten dakloos. Dit bombardement is de geschiedenis ingegaan als 

vergissingsbombardement maar daarover is nooit zekerheid geweest. Ook nu nog zijn de verschillen 

tussen het gebombardeerde deel en niet gebombardeerde deel zichtbaar bij bijvoorbeeld de kruising 

van de Amalia van Solmsstraat en de Louise de Colignystraat (Wielaert, 2009).  

 

  

Figuur 6.1 Lanceerplaatsen V2-

raketten (www.v2platform.nl, 2014. 

Geraadpleegd op 10 juni 2014) 
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7. Overzicht van sporen van de Tweede Wereldoorlog in het landschap 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter veel woningen gesloopt in Den Haag om 

een vesting te kunnen opbouwen. Maar ook in gebieden waar geen sloop heeft plaatsgevonden, zijn 

veel Duitse verdedigingswerken, monumenten en andere sporen van de oorlog te zien in het 

(stedelijke) landschap. In dit hoofdstuk worden de sporen van de Tweede Wereldoorlog in het 

landschap van Den Haag en omgeving getoond. Om structuur aan te brengen in het overzicht van de 

hiervan, is ervoor gekozen om de sporen in een aantal categorieën onder te verdelen; 

verdedigingswerken, vliegvelden, monumenten en de schade door het bombardement op 

Bezuidenhout. Het overzicht is tot stand gekomen op basis van kaartmateriaal, literatuurstudie en 

veldwerk in de omgeving. De lijst van sporen in het landschap is niet uitputtend, de belangrijkste en 

meest herkenbare sporen zijn opgenomen in dit hoofdstuk. 

7.1 Verdedigingswerken 

De Duitse bezetter heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog van Den Haag een vestingstad gemaakt. 

De verdedigingswerken in Den Haag en omgeving maakten onderdeel uit van de Atlantikwall. Ook 

andere gemeenten langs de Noordzeekust kregen hierdoor te maken met de gevolgen van de bouw 

van het verdedigingswerk door de Duitsers. Echter, van alle Nederlandse gemeenten waren de 

gevolgen van de bouw van de Atlantikwall in Den Haag het grootst. Bijna één op de vier Hagenaars 

moest verhuizen door de vestingbouw. Daarnaast was ook de materiële schade aan de stad 

aanzienlijk (Van der Boom, 1995).  

De Atlantikwall is opgebouwd uit verschillende verdedigingswerken; de havens en riviermondingen 

waren zwaar versterkt en werden verbonden door zwakkere verdedigingswerken. De kleinste 

eenheid hiervan was een Widerstandsnest. Meerdere van deze eenheden vormden samen een 

Stützpunkt . Meerdere Stützpunkte vormden vervolgens samen weer een Stützpunktgruppe, 

waarvan Scheveningen een voorbeeld is. Omdat Seyss-Inquart zich ophield in Clingendael, had Den 

Haag twee vestingen. Stützpunktgruppe Scheveningen en Stützpunkt Clingendael werden in 1942 

samengevoegd tot Stützpunktgruppe Scheveningen-Clingendael. Op de kaart in figuur 7.1 zijn de 

verdedigingswerken aan de landzijde van Stützpunktgruppe Scheveningen-Clingendael te zien. De 

Hauptkampflinie of verdedigingslijn van de Stützpunktgruppe Scheveningen-Clingendael bestond uit 

tankgrachten (blauw), pantsermuren (geel) en andere verdedigingswerken (rood) (Van der Boom, 

1995). 

Figuur 7.1: 

Hauptkampflinie 

Stützpunktgruppe 

Scheveningen- 

Clingendael (Van der 

Boom, 1995) 
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Figuur 7.2: Materiële schade Den Haag en 

Scheveningen 

roze: volledig gesloopt of gerooid; paars: beschadigd; 
rode lijn: Hauptkampflinie 
 
(Archief Gemeente Den Haag, in: Ambachtsheer, 
1995) 
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Om de Hauptkampflinie Stützpunktgruppe Scheveningen-Clingendael aan te kunnen leggen, hebben 

de Duitsers een omvangrijke sloopoperatie uitgevoerd (Van der Boom, 1995). Het Vijfjarenplan 

Wederopbouw ’s-Gravenhage uit 1946 geeft een goede indruk van de toegebrachte schade aan Den 

Haag. In dit document is onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte schade. Directe schade is 

ontstaan aan bijvoorbeeld bossen, weilanden, gebouwen en weg- en waterbouwkundige werken ten 

gevolge van de aanleg van de Atlantikwall, indirecte schade werd veroorzaakt door diefstal van 

materiaal en vernielingen in het Vestinggebied. Figuur 7.2 op voorgaande bladzijde geeft de 

gebieden weer in Den Haag en Scheveningen die volledig zijn gesloopt of beschadigd. Duinterreinen, 

bossen en parken zijn volledig of gedeeltelijk gerooid, geëgaliseerd en bebouwd met bunkers en 

andere versperringen of verdedigingswerken. Ook zijn 3.180 woningen, kerken, ziekenhuizen, 

scholen, garages, kantoren en winkels  gesloopt als gevolg van de geplande en uiteindelijk 

gerealiseerde vestingaanleg (Ambachtsheer, 1995). Ook in hedendaags Den Haag is de loop van de 

tankversperringen nog herkenbaar als litteken van naoorlogse bebouwing.  

De littekens van de vestingaanleg zijn tegenwoordig nog herkenbaar als gevolg van de sloop. Aan de 

gebouwen is vaak te zien of ze van vóór de Tweede Wereldoorlog zijn of in de periode erna zijn 

gebouwd. Ook de tankgracht is op veel plaatsen in Den Haag nog goed zichtbaar, bijvoorbeeld in het 

gebied tussen de Segbroekpolder (Kijkduin) en Zorgvliet. In het Haagse Bos is in 1943 een tankgracht 

aangelegd, waarvan de waterpartij tegenwoordig nog aanwezig is en ook langs landgoed Oosterbeek 

is de tankgracht nog aanwezig in het landschap. Toch zijn de niet gedempte delen van de gracht 

tegenwoordig niet overal goed herkenbaar. In het Haagse Bos en langs landgoed Oosterbeek valt de 

tankgracht weg in het landschap, waardoor het water ook als gewone sloot kan worden opgemerkt. 

Behalve een tankgracht is door de Duitse bezetter ook een tankmuur aangelegd, zoals zichtbaar in 

figuur 7.1. De muur is bijna overal afgebroken. Maar een stuk van de tankmuur, die zich bevindt 

naast Raamweg 47, is als gemeentelijk monument aangewezen, evenals het stuk tankmuur bij de Van 

Alkemadelaan en de 215 meter lange tankmuur in het Koningsbos 

(www.monumentenzorgdenhaag.nl, 2014. Geraadpleegd op 10 juni 2014).  

Behalve de tankmuur en tankgracht zijn er veel andere verdedigingswerken gebouwd door de Duitse 

bezetter. In figuur 7.3 is een overzicht weergegeven van de nog bestaande Stützpunktbunkers in 

1995. Een aantal bunkers is aangewezen als gemeentelijk monument vanwege hun cultuurhistorische 

waarde en hun waarde voor de wetenschap. Andere bunkers zijn niet aangewezen als gemeentelijk 

monument, maar zijn nog wel zichtbaar in het landschap. De commandobunker van Seyss-Inquart op 

landgoed Clingendael is een voorbeeld van een bunker dat geen monument is, maar wel een spoor is 

van de Tweede Wereldoorlog. De Gemeente Wassenaar is in 2012 de procedure gestart om deze 

bunker als Rijksmonument aan te wijzen vanwege zijn uniciteit. Van dit soort bunker is er immers 

maar één op de hele wereld (Van der Nat, 2012). De commandobunker van Seyss-Inquart is geen 

bunker zoals mensen bunkers als zodanig kunnen herkennen, omdat de Duitse bezetter hem heeft 

gecamoufleerd als boerderij. Op landgoed Oosterbeek, naast landgoed Clingendael, zijn nog wel 

bunkers te vinden zoals men ze herkent. Deze bunkers zijn niet van binnen te bezichtigen omdat ze 

zijn ingericht als verblijfplaats voor vleermuizen. De locaties van de bunkers zijn in het bos 

gemakkelijk te herkennen als heuvels in een verder relatief vlak landschap. Andere bunkers in Den 

Haag zonder monumentale status zijn te vinden aan de Hogeweg, als onderdeel van de Führer der 

Schnellboote, en in het Westbroekpark bij de Haringkade.  
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Figuur 7.3: Overzicht bestaande Stützpunktbunkers op 

het grondgebied van Den Haag en Wassenaar 

Doorgetrokken lijn: tankgracht; stippellijn: tankmuur; 

vierkant: nog bestaande bunker; rechthoek: 

gedeeltelijk bestaande bunker 

(Archief Gemeente Den Haag, in: Ambachtsheer, 1995) 
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De bovengenoemde bunkers hebben geen monumentale status. Maar in Den Haag zijn 

diverse bunkers, kazernes, kazematten en complexen  aangewezen als gemeentelijke 

monument. In tabel 7.1 zijn de verschillende Duitse werken met een monumentale status 

opgenomen die nog zichtbaar zijn in het landschap van Den Haag en omgeving. Sporen uit de 

Tweede Wereldoorlog die niet zichtbaar zijn in het landschap zijn niet opgenomen in de 

tabel. 

Tabel 7.1: Zichtbare verdedigingswerken in het landschap met een gemeentelijke monumentale status 
 

Wijk Adres Monument Omschrijving 
Haagse Bos n.v.t. Geschutsremise T.2 Bunker van categorie met 

grootste 
weerstandsvermogen 

 n.v.t Keuken T.4 Onderdeel van complex met 
ondersteunende functies 

 n.v.t. Kanonkazemat T.24 Het geschut, in de omgeving 
van de hoofdweerstandslijn, 
flankeerde de tankgracht 

Benoordenhout Thérèse Schwartzestraat 
15-21 

Julianakazerne Gebouwd ten behoeve van 
de huisvesting van de 
Ordnungspolizei 

 Van Ouwelaan 11 Hospitaal W.3 Belangrijkste object met 
ondersteunende functie in 
de omgeving van de 
Ruychrocklaan 

 Oostduinlaan-
Ruychrocklaan 

Bunkercomplex Complex met verzorgende-
ondersteunende functie 

 Van Alkemadelaan Waarnemingspost V.57 Observatiebunker van 
vijandelijke gebied aan de 
oostzijde van de 
hoofdweerstandslijn 

 Van Alkemadelaan Kanonkazemat V.3 Opgenomen in de tankmuur 

Scheveningen Schipperplein Telefoonschakelstation 
P.1 

Onderdeel van 
bataljonscommandopost op 
en in de omgeving van het 
Lindoduin 

Oostduinen Oostduinpark Kustbatterij 
Scheveningen Nord 
(Marine Seeziel-Batterie) 

De Kustbatterij vormden de 
ruggegraat van de 
Atlantikwall. In de laatste 
fase is deze batterij 
uitgebouwd met een 
modern geschut in 
kanonkazematten 

 Koningsbos Mitrailleurkazemat U.10 Bunker bestaande uit 
gevechtsruimte met twee 
schietgaten 

Vogelwijk Bosjes van Poot Open geschutsopstelling 
P.9a 

Geschutsopstelling op een 
bunker op een hoge duintop 

Westduinpark n.v.t. Waarnemingspost G.23 De bunker was onderdeel 
van een steunpunt die ook 
diende als bescherming van 
communicatie- en 
detectiemateriaal die 
verderop liggen 
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7.2 Bombardement 

Niet alleen bunkers en andere bouwwerken vormen een litteken in het landschap van Den Haag en 

omgeving, ook bombardementen laten een duidelijk spoor in de stad. Behalve de inslag van een V2-

raket in de Goereestraat (Scheveningen) heeft vooral het bombardement op Bezuidenhout een spoor 

nagelaten in de huidige opbouw van de wijk. Sinds 1944 vuurden de Duitsers vanuit Den Haag V2-

raketten af op Londen. Om de lanceerinstallaties van de Duitsers in Den Haag onbruikbaar te maken, 

voerden ook de geallieerden bombardementen uit. Maar op 3 maart 1945 troffen de bommen de 

hele wijk aan de Bezuidenhoutseweg in plaats van de lanceerinstallaties. Bij dit bombardement 

kwamen vijfhonderd burgers om, vierhonderd werden vermist en dertigduizend mensen raakten 

dakloos. Het bombardement wordt in de boeken beschreven als vergissingsbombardement. In Den 

Haag, maar ook elders,  wordt hier nog steeds aan getwijfeld. Op een aantal plekken in Den Haag zijn 

de sporen van dit bombardement duidelijk herkenbaar. Een voorbeeld is te zien op de kruising van 

de Amalia van Solmsstraat en de Louise de Colignystraat waar een duidelijk verschil is tussen oude en 

nieuwe bebouwing. Ook de Christus Triomfator Kerk tegenover de rij huizen met houten erkers en 

balkons aan de Laan van Nieuw Oost-Indië laat een spoor zien van dit bombardement (Wielaert, 

2009). 

7.3 Monumenten en begraafplaatsen 

Behalve de sporen van de Tweede Wereldoorlog in het landschap door verdedigingswerken en 

bombardementen zijn er ook diverse monumenten en begraafplaatsen die naar de oorlog verwijzen. 

In Den Haag en omgeving zijn er in ieder geval drie begraafplaatsen met Nederlandse oorlogsgraven. 

Op de Oosterbegraafplaats in Voorburg zijn 29 oorlogsgraven in een gezamenlijk graf, waarvan de 

meeste soldaten zijn in mei 1940 zijn omgekomen. Op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan in 

Den Haag is een Militair Erehof, waar twee graven liggen voor 165 Nederlandse soldaten die 

eveneens omkwamen in mei 1940. Als laatste is op de Joodse Begraafplaats in Den Haag het graf van 

een vrouw die is omgekomen in Westerbork. Behalve de genoemde begraafplaatsen zijn er nog 

verscheidene begraafplaatsen in Den Haag en omgeving met oorlogsgraven. Als laatste spoor van de 

Tweede Wereldoorlog in het landschap van Den Haag en omgeving zijn er de monumenten. Het 

bekendste monument is de herdenkingsplaats op de Waalsdorpervlakte waar tijdens de oorlog 

executies hebben plaatsgevonden. Ieder jaar wordt hier de herdenkingsdienst gehouden op 4 mei. 

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog was de wijk wat nu bekend staat als de Chinese Buurt een 

Joodse wijk. Ter nagedachtenis aan alle kinderen uit deze wijk die zijn gedeporteerd, is een Joods 

kindermonument opgericht bestaande uit metalen stoelen waarin de namen zijn gegraveerd. Een 

ander Joods monument is het monument Davidsster dat de holocaust herdenkt. Dit monument staat 

op de plaats waar zich vroeger de Joodse gemeenschap en de synagoge bevond. Behaleve 

monumenten die groepen burgers herdenkt, staat er op de Parallelweg in Den Haag een 

monumentje om de fusillade van twaalf Nederlanders, als represaillemaatregel, te gedenken. Verder 

worden ook verzetsstrijders herdacht die gefusilleerd zijn met een monument op de Algemene 

Begraafplaats Westduin. Een ander monument is het Oranjehotel bestaande uit drie onderdelen: 

dodencel 601, het poortje waardoor ter dood veroordeelden naar de Waalsdorpervlakte werden 

gebracht en een reliëf. Een laatste is monument is ter nagedachtenis aan de Engelandvaarders. Een 

van hen, ‘Soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff Roelfzema heeft in 2003 een plaquette onthuld 

waarmee een stuk strand bij Scheveningen werd omgedoopt tot het Soldaat van Oranjestrand. Naast 

deze monumenten zijn er nog vele andere grotere en kleinere monumenten in Den Haag te vinden 

die de oorlog herdenken.
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Figuur 7.4: Locaties sporen van 

Tweede Wereldoorlog in hedendaags 

Den Haag 
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8. Visie van docenten en leerlingen op excursies en veldwerk 

 
In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden besproken van zowel de enquêtes die zijn afgenomen 

onder de leerlingen als de interviews met de docenten geschiedenis. De resultaten van de enquêtes 

en de interviews zullen per thema aan bod komen; huidige lessen, interesse in en verwachtingen van 

excursies en de waardering van de mogelijke excursielocaties. Alle gegevens in de tabellen en 

grafieken komen uit de enquêtes die zijn verwerkt met SPSS (8 juni 2014, Leidschendam).  

8.1 Huidige lessen 

In een deel van het onderzoek op de scholen stond de didactiek van de huidige lessen over de 

Tweede Wereldoorlog centraal. Bij dit thema diverse vragen gesteld: vinden leerlingen het 

onderwerp interessant, welke praktische opdrachten worden uitgevoerd en wordt er gericht op de 

globale context of ook op de eigen omgeving. Behalve enquêtes is ook aan docenten gevraagd hoe zij 

hun lessen inrichten en wat hun achterliggende gedachte was bij de lessen.  

Volgens docent A is de Tweede Wereldoorlog een onderwerp dat leerlingen altijd interessant vinden. 

Op de basisschool wordt nog weinig aandacht besteed aan het vak geschiedenis. Maar als dit wel 

wordt gedaan, geeft de docent vooral les over de Tweede Wereldoorlog en Anne Frank. Doordat dit 

bij leerlingen blijft hangen, vinden zij dit onderwerp ook op de middelbare school nog interessant. 

Ook docent C geeft aan dat de interesse van leerlingen voornamelijk uitgaat naar de Tweede 

Wereldoorlog. ‘Dat geldt wel voor alle oorlogen. Het is actie en dat vinden leerlingen van die leeftijd 

leuk. Maar het ligt er wel aan hoe je het brengt en wat je ermee doet’ (Interview Docent C, 2014). 

Hoewel leerlingen de Tweede Wereldoorlog interessant vinden, is ook de docent verantwoordelijk 

voor de interesse vindt docent C. Docenten maken keuzes met betrekking tot de onderwerpen die zij 

voor het eindexamen moeten behandelen. Docent B behandelt bijvoorbeeld uitgebreid het 

interbellum, tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. ‘Over de Tweede 

Wereldoorlog weten leerlingen al veel en daar zijn ze al in geïnteresseerd. Er zijn nog andere 

onderwerpen uit die periode die je kan behandelen’ (Interview Docent B, 2014). Leerlingen vinden 

volgens de geïnterviewde docenten de Tweede Wereldoorlog een interessant onderwerp, maar 

vinden zij de geschiedenislessen over dit onderwerp ook interessant?  

Uit de enquêtes blijkt dat het overgrote deel van de leerlingen de lessen over de Tweede 

Wereldoorlog interessant vind. De waarnemingen van de docenten zijn kloppen dus. Van de 110 

respondenten geven er 70 aan de lessen over de Tweede Wereldoorlog interessant te vinden, 27 

respondenten zijn het zelfs zeer eens met de stelling ‘Ik vind geschiedenislessen over de Tweede 

Wereldoorlog interessant’. Maar er zijn ook leerlingen die weinig tot geen interesse tonen in de 

Tweede Wereldoorlog. Van de 110 respondenten geven er negen aan dat ze neutraal staan 

tegenover de geschiedenislessen. Vier respondenten geven echter aan de lessen niet interessant te 

vinden (zie tabel 8.1). Hier kunnen verschillende redenen achter zitten; het onderwerp spreekt hen 

niet aan of de manier van lesgeven sluit niet aan bij hun leerproces. 
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Tabel 8.1: Interesse in geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog  
 

Stelling: Ik vind geschiedenislessen over de 
Tweede Wereldoorlog interessant. 

Zeer mee eens 27 
Mee eens 70 
Niet mee eens/niet mee oneens 9 
Mee oneens 4 
Zeer mee oneens 0 

Totaal 110 respondenten 
 

Voor het VWO-eindexamen geschiedenis moeten tien tijdvakken worden behandeld: tijd van jagers 

en boeren, tijd van Grieken en Romeinen, tijd van monniken en ridders, tijd van steden en staten, tijd 

van ontdekkers en hervormers, tijd van regenten en vorsten, tijd van pruiken en revoluties, tijd van 

burgers en stoommachines, tijd van wereldoorlogen en tijd van televisie en computer (Venner & Van 

Haperen, 2007). Deze nieuwe methode sluit aan bij de kerndoelen die zijn opgesteld door Commissie 

de Rooy (2001). Eén van de doelen is immers om leerlingen chronologisch inzicht te geven. 

Logischerwijs moeten docenten keuzes maken over welke onderwerpen zij wel of niet behandelen 

binnen de tijdvakken zonder de leerlingen te schaden. Het is niet mogelijk om alle onderwerpen 

volledig uit te diepen in de drie jaar bovenbouw. De tien tijdvakken vormen daarom de basis van het 

geschiedenisonderwijs: leerlingen moeten deze kennis hebben. Maar docenten kunnen zelf bepalen 

welke informatie zij toevoegen en wat zij uitgebreider behandelen. Niet alleen deze feitenkennis is 

van belang voor de leerlingen. Ook vaardigheden en historisch denken of historisch besef moeten 

worden aangeleerd in het geschiedenisonderwijs (De Rooy, 2001). Wat kan een leerling immers met 

de kennis als hij de vaardigheden niet bezit, en andersom?  

Omdat dit onderzoek over veldwerk en excursies gaat, spelen onderwerpen als het militaire 

landschap en strategie een grote rol. De sporen van de Tweede Wereldoorlog in het landschap van 

Nederland zijn hierdoor ontstaan. Maar uit alle interviews blijkt dat docenten weinig tot geen 

aandacht besteden aan het landschap tijdens hun lessen over de Tweede Wereldoorlog. Hoewel 

volgens docent D lesgeven over strategie en tactiek, en ook het betrekken van het landschap, meer 

iets is voor mannelijke collega’s, geven deze docenten aan dat deze onderwerp ook bij hen 

nauwelijks aan bod komen. Er zijn wel enkele onderwerpen waarbij de docenten het landschap 

zijdelings betrekken. Een voorbeeld geeft docent B het landschap die het landschap betrekt bij het 

thema verzet om de vergelijking te kunnen maken met het succes van de marquis in Frankrijk. 

Docent A laat landschap aan bod komen als hij lesgeeft over onderduiken; waarom was dat hier in 

West-Nederland lastiger dan in andere landen. Volgens hem speelt het landschap speelt  hierbij een 

grote rol in. Toch zijn er ook een aantal onderwerpen waarbij landschap belangrijke factor is en dit 

door de docent wordt benadrukt. Voorbeelden hiervan zijn de veldslagen, de ligging van Den Haag 

aan zee, de geografische omstandigheden van bijvoorbeeld Japan en strategische keuzes voor de 

Atlantikwall. Vrijwel elke geïnterviewde docent bespreekt dit in hun klas. Docent E benadrukt nog dat 

‘landschap in de Tweede Wereldoorlog gewoon niet belangrijk genoeg is om naar voren te brengen. 

Je zou wel zelf keuzes kunnen maken zonder de leerlingen te schaden’. De docent kan ervoor kiezen 

om landschap naar de voorgrond te brengen in de lessen en aan de hand van het landschap de 

verschillende aspecten van de oorlog te behandelen.  Enkele docenten geven ook aan dat de locatie 

van de school een rol speelt bij het al dan niet naar voren brengen van de rol van het landschap.  
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Dit onderzoek richt zich op veldwerk of excursies in de eigen omgeving. Maar docent C laat weten 

dat zij zich in de bovenbouw bij geschiedenislessen vooral richten op de globale context, in plaats van 

diep in te gaan op de eigen omgeving. Docent A, docent B en docent E geven echter aan dat zij zich 

zowel op de globale context richten als op de eigen omgeving. Volgens de docent A is dit belangrijk 

omdat het voor de leerlingen tastbaarder wordt als de eigen omgeving betrokken wordt. Docent E 

probeert haar leerlingen vooral te wijzen op de betekenis van de oorlog in hun eigen omgeving. Zij 

betrekt herinneringen van grootouders van leerlingen bij de lessen en als het gesprek op Seyss-

Inquart komt betrekt docent E zijn woonplaats. Ondanks dat de globale context belangrijk is, 

proberen docenten wel de eigen omgeving erbij te betrekken om het voor leerlingen interessanter te 

maken. Docent E: ‘Het leuke van de eigen omgeving is dat leerlingen zich bewust worden van het feit 

dat de oorlog zich hier ook heeft afgespeeld. Dat is voor hen vaak wel indrukwekkend’. 

Hoewel docenten tijdens de lessen zijdelings aandacht besteden aan de eigen omgeving van de 

leerlingen, komt dit niet duidelijk terug in de mening van de leerlingen over hun kennis over 

gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Den Haag en omgeving. 70 van de 110 

respondenten geeft aan dat zij kennis hebben van de gebeurtenissen in de omgeving van Den Haag. 

Een uitsplitsing naar het aantal woonjaren laat zien dat er geen duidelijk verschil is in de hoeveelheid 

kennis waarover leerlingen beschikken over dit onderwerp. Het is wel opvallend dat leerlingen die 

korter dan vijf jaar in de omgeving van Den Haag wonen niet zeker zijn van hun kennis over de 

Tweede Wereldoorlog in hun leefomgeving.  Leerlingen die langer dan vijf jaar in Den Haag en 

omgeving wonen denken dat zij wel over deze kennis beschikken. Maar er is ook een groot deel die 

in de omgeving van Den Haag geboren is en weinig of geen kennis denkt te hebben van de 

gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog (zie tabel 8.2). Hoewel leerlingen aangeven dat zij over 

kennis van de eigen omgeving beschikken, merken docenten op dat veel leerlingen weinig weten 

over deze gebeurtenissen. De mate waarin leerlingen kennis hebben van de gebeurtenissen in hun 

eigen omgeving is mede afhankelijk van hun interesses en hun woonplaats. Op scholen in Den Haag 

valt het docenten op dat leerlingen wel kennis hebben van de gebeurtenissen in hun omgeving. De 

reden hiervoor is voornamelijk dat zij regelmatig langs bunkers fietsen of wandelen. Het is echter 

niet duidelijk of de leerlingen dan daadwerkelijk kennis hebben van de gebeurtenissen in de 

omgeving van Den Haag of slechts weten dat er sporen van de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn in 

het landschap.   

Tabel 8.2: Invloed van aantal woonjaren op kennis over gebeurtenissen in de omgeving 
 

 Aantal woonjaren Totaal 

Stelling: Ik heb kennis van 
gebeurtenissen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog  in 
de omgeving van Den Haag. 

0 t/m 5 6 t/m 10 
 

11 t/m 15 16 t/m 18 

Zeer mee eens 0 2 1 12 15 

Mee eens 1 2 13 39 55 

Niet mee eens/ niet mee 
oneens 

4 1 0 21 26 

Mee oneens 1 1 0 11 13 

Zeer mee oneens 0 0 0 1 1 

Totaal 6 6 14 84 110 
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Docenten besteden dus zijdelings aandacht aan het landschap en richten zich vaker op de globale 

context, maar proberen wel de eigen omgeving te betrekken. Een groot deel van de leerlingen geeft 

aan dat zij de lessen over de Tweede Wereldoorlog interessant vinden en kennis hebben van de 

gebeurtenissen in hun eigen omgeving. De docenten merken echter op dat niet altijd klopt. Er is hier 

dus sprake van een verschil tussen leerlingen en docenten. De eigen omgeving is echter geen 

onderdeel van de schoolexamens, waardoor dit niet problematisch is voor de cijfers van de 

leerlingen. 

Zowel in de enquêtes als in de interviews is gevraagd op welke manier docenten de lessen leuker en 

interessanter proberen te maken en welke middelen leerlingen het meest aanspreekt. In de 

interviews lichten de docenten hun keuzes voor bepaalde lesmiddelen toe en bespreken wat volgens 

hen de toegevoegde waarde ervan is. Figuur 8.1 toont de resultaten van de enquêtevraag. De 

meeste docenten werken volgens de leerlingen met films en presentaties. Tien leerlingen geven aan 

dat hun docenten een ander middel gebruiken dan de aangegeven opties in de enquête. Deze 

docenten maken gebruik van een spel dat een quiz omvat. De leerlingen leren spelenderwijs over de 

Tweede Wereldoorlog. Ook uit de interviews blijkt dat docenten veel gebruik maken van films 

waaraan zij kijkopdrachten koppelen. Alleen docent B maakt geen gebruik van films, omdat hij vindt 

dat ‘dit niets met de historische realiteit te maken heeft’. Hij maakt voornamelijk gebruik  van 

presentaties die de leerlingen zelf geven zonder gebruik te maken van powerpoint. Hierdoor leren zij 

volgens docent B goed te presenteren en staan ze boven de lesstof. Maar leerlingen leren ook veel 

door zelf iets te onderzoeken en actief bezig te zijn met de stof stellen docent B en docent D. Op alle 

andere scholen worden films gebruikt of documentaires. Docent A gebruikt liever echt 

beeldmateriaal zoals documentaires. Een combinatie van speelfilms en documentaires, zoals de serie 

De Oorlog van Rob Trip, sluiten volgens docenten C en D ook goed aan bij de interesses van de 

leerlingen.  

 

Figuur 8.1: Verschillen tussen middelen die door 

docenten gebruikt worden bij de lessen en wat 

leerlingen aanspreekt 
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Zowel docent A als docent E, C en D zijn van mening dat films en documentaires de sfeer van de 

oorlog goed kunnen overbrengen. Maar leerlingen ontwikkelen ook de vaardigheid  om goed te 

kijken en historische feiten van fictie te kunnen onderscheiden. Volgens docent E is het voor 

leerlingen gemakkelijker om iets te onthouden door beelden dan door teksten.  Zij ziet dit ook terug 

in de opgaven, waarin leerlingen regelmatig voorbeelden gebruiken die gebaseerd zijn op de films of 

de nabespreking ervan. Docent C is van mening dat het niet uitmaakt welke andere middelen 

gebruikt worden om gebeurtenissen en aspecten van de Tweede Wereldoorlog te verduidelijken, 

maar dat lesstof sowieso beter beklijft als het op een andere manier wordt aangeboden. Ook docent 

A ziet dit effect bij zijn leerlingen. Maar hij denkt dat docenten op zoveel mogelijk manieren 

informatie moeten aanbieden, zodat er altijd iets is waardoor leerlingen de lesstof beter snappen en 

onthouden. Docent A gebruikt daarom vooral een combinatie van films, foto’s, documentaires en, als 

enige geïnterviewde docent, getuigenissen. Volgens hem ontwikkelen leerlingen nog meer 

vaardigheden dan goed kijken en kritisch denken; leerlingen moeten samenwerken, schrijven en hun 

werk of bronnen ordenen.  

In tabel 8.3 zijn de redenen zichtbaar waarom bepaalde lesmiddelen leerlingen het meest 

aanspreken. Het grootste deel van de leerlingen vindt films een goed lesmiddel omdat die volgens 

hen een duidelijk beeld geven van de gebeurtenissen en films de sfeer van de Tweede Wereldoorlog 

over kunnen brengen. Docenten proberen dit effect ook te bereiken met het tonen van films in hun 

lessen. Hun achterliggende gedachte komt dus over op de leerlingen. Er zijn zeer weinig scholen die 

op excursie gaan tijdens geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog. Veel leerlingen geven 

echter aan dat dit middel hen wel aanspreekt. Diverse scholen gaan wel op excursie, maar deze zijn 

niet gericht op de Tweede Wereldoorlog en niet in de eigen omgeving. Twee van de geïnterviewde 

docenten gaan met hun klas op excursie naar Ieper, twee docenten zijn naar Bonn geweest en weer 

andere docenten gaan met hun leerlingen naar Amsterdam. De excursies spreken leerlingen aan 

omdat zij denken dat zij hierdoor een duidelijker beeld van de gebeurtenissen kunnen vormen en 

omdat de sfeer wordt overgebracht. Er zijn ook leerlingen die aangeven dat zij dingen beter 

onthouden of meer leren door zelf te onderzoeken. Eén leerling geeft als positief effect aan dat er bij 

excursies meer interactie ontstaat tussen de klas en de docent.  

Tabel 8.3: Reden van aanspreken bij verschillende lesmiddelen 
 

 Reden van aanspreken Totaal 

Lesmiddel Geeft 
duidelijker 
beeld van de 
gebeurtenissen 

Brengt sfeer 
van de 
Tweede 
Wereldoorlog 
over 
 

Geeft relatie 
weer tussen 
landen en 
mensen 

Anders,… 

Muziek 1 5 0 2 8 

Films 23 18 3 0 44 

Discussie 1 3 2 1 7 

Presentaties 8 1 0 2 11 

Excursies 15 15 0 2 32 

Totaal 48 42 5 7 102 
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8.2 Verwachting van excursies 

Uit de vorige paragraaf bleek dat excursies als leermiddel veel leerlingen aanspreekt. Tabel 8.4 toont 

aan dat 93 van de 110 respondenten het eens of zeer eens is met de stelling: ‘Door excursies begrijp 

ik meer van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in mijn omgeving’. Leerlingen geven 

hiervoor als belangrijkste reden dat zij zich een betere voorstelling kunnen maken van de 

gebeurtenis. Maar excursies maken de lesstof volgens hen ook tastbaar. Er is dus ook een deel van de 

leerlingen die niet verwachten meer te begrijpen van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog 

in hun eigen omgeving. Hiervoor kunnen zij verschillende redenen hebben; zij weten bijvoorbeeld al 

veel over de gebeurtenissen in hun omgeving. 

Tabel 8.4: Reden voor beter begrip van gebeurtenissen in de eigen omgeving 
 

 Reden beter begrip Totaal 

Stelling: Door excursies 
begrijp ik meer van de 
gebeurtenissen in de 
Tweede Wereldoorlog in 
mijn omgeving. 

Makkelijker 
onthouden 
door 
bezoek 

Excursies 
maken het 
tastbaar 
 

Betere 
voorstelling 
kunnen 
maken van 
de 
gebeurtenis 

Zeer mee eens 5 11 8 24 

Mee eens 10 20 39 69 

Niet mee eens/ niet mee 
oneens 

0 0 0 0 

Mee oneens 0 0 0 0 

Zeer mee oneens 0 0 0 0 

Totaal 15 31 47 93 

 
Het grootste gedeelte van de leerlingen verwacht dus dat zij meer zullen begrijpen van de 

gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in hun omgeving. Maar de vraag is of deze leerlingen ook 

daadwerkelijk interesse hebben in excursies. Uit tabel 8.5 blijkt dat 77 leerlingen op excursie zouden 

willen gaan. Van deze 77 leerlingen geven 35 leerlingen aan vooral geïnteresseerd zijn in excursies 

omdat zij nieuwsgierig zijn wat er nog te zien is in het landschap aan sporen van de Tweede 

Wereldoorlog. Een ander relatief groot deel van de leerlingen zou graag de locaties uit de lesstof in 

het echt willen zien. Dit is een opvallende reden omdat docenten de eigen omgeving slechts 

zijdelings betrekken bij hun lessen. Ook docenten hebben interesse in excursies bij hun lessen over 

de Tweede Wereldoorlog. Maar docent A zou ook andere tijdvakken erbij betrekken, evenals docent 

C. De andere docenten zouden de excursies wel alleen richten op de Tweede Wereldoorlog. Er is 

echter één probleem met betrekking tot excursies volgens de docenten C, D en E: het kost veel tijd, 

waardoor lessen uitvallen.  

Slechts zeven van de 110 leerlingen geven aan geen interesse te hebben in excursies bij de 

geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog.  Zij hebben hiervoor een aantal redenen: ze 

verwachte weinig interessants te zullen zien of vinden het geen toevoeging voor de lesstof. Eén 

leerling had een opvallende reden voor de desinteresse: ‘De internationale geschiedenis is 

belangrijker dan dit aanzetten tot regionaal patriottisme’. Uit de resultaten van de enquêtes blijkt 

echter ook dat deze zeven leerlingen van mening veranderen als foto’s aan hen getoond worden van 

mogelijke excursielocaties en de achtergrondverhalen bekend zijn. Zij geven dan aan dat er meer te 

zien is dan verwacht of dat zij de achtergrondinformatie interessant vinden.  



 

49 
 

Tabel 8.5: Reden voor interesse en desinteresse in excursies 
 

 Interesse in excursies 

Ja Nee 

Reden voor interesse in 
excursies 

Nieuwsgierig wat er te 
zien is 

35 n.v.t. 

Makkelijker om iets te 
onthouden 

17 n.v.t. 

Locaties uit de lesstof in 
het echt zien 

21 n.v.t. 

Anders,… 4 n.v.t. 

    

Reden voor desinteresse 
in excursies 

Verwacht weinig 
interessants te zien 

n.v.t. 3 

Geen toevoeging voor de 
lesstof 

n.v.t. 1 

Teveel moeite om ergens 
heen te gaan 

n.v.t. 0 

Anders, … n.v.t. 3 

    

Totaal  77 7 

 
De docenten zien een sterke toegevoegde waarde van excursies aan de geschiedenislessen. ‘Altijd 

vielen er wel een paar flauw als we bij het Haus der Geschichte waren door de omgeving of waar het 

over ging. Dat kunnen excursies dus ook voor elkaar krijgen, dat je het te kwaad krijgt’ (Interview 

Docent E, 2014). Docent D ziet een andere toegevoegde waarde, die ook bij een groot deel van de 

leerlingen werd genoemd: het koppelen van de theorie aan de praktijk. Volgens deze docent is het 

van belang dat leerlingen naast de theorie ook andere culturele onderwerpen kunnen begrijpen. De 

theorie moet volgens docent D niet alleen begrepen worden, maar leerlingen moeten het in de 

praktijk ook kunnen toepassen. Als laatste verwacht docent A dat leerlingen beter leren kijken naar 

hun omgeving. Leerlingen zien en herkennen dan pas de sporen van de Tweede Wereldoorlog in het 

landschap.  

Uit de enquêtes en de interviews blijkt dus dat zowel het grootste deel van de leerlingen als de 

docenten interesse hebben in excursies bij de Tweede Wereldoorlog. Figuur 8.2 laat zien dat 

leerlingen de excursie in de vorm van een groepsproject zouden willen doen of als fiets- of 

wandelroute met uitleg van de docent. De docenten zijn het echter unaniem eens met elkaar dat de 

uitleg tijdens de excursies niet door hen verzorgd zal hoeven worden. Zowel docent B als docent A en 

D vinden een fiets- of wandelroute een goede manier om de excursies vorm te geven. Zij vinden 

echter dat de leerlingen zelf de uitleg bij excursiespunten moeten voorbereiden, zodat ze zelf actief 

bezig zijn met de excursie.  Docent B: ‘Presenteren is op onze school een belangrijke vaardigheid. 

Daarnaast worden de leerlingen ook gedwongen om gericht te zoeken naar informatie over het 

onderwerp’. Een fiets- of wandelroute met uitleg van de leerlingen heeft bij docenten dus de 

voorkeur, terwijl leerlingen de voorkeur geven aan uitleg van de docent. Maar leerlingen zijn dan 

volgens de  docenten niet actief bezig met het onderwerp. ‘Ik zou de leerlingen zelf de excursies laten 

verzinnen. Zij moeten op onderzoek uit. Dan kunnen ze in de eigen omgeving gaan zoeken naar 

plekken die interessant zijn en daar een route van maken. En dan bijvoorbeeld foto’s maken dat ze op 

die plek zijn geweest’ (Interview Docent B, 2014). Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat er geen 

last wordt gelegd op de lesuren van andere collega’s. De leerlingen kunnen deze opdracht immers 
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buiten schooltijd uitvoeren. Docent A: ‘Ik zou ook geneigd zijn om er een combinatieproject van te 

maken met bijvoorbeeld aardrijkskunde, maar dan denk ik wel echt vanuit de school. Excursies kosten 

vaak toch een dag of een dagdeel, dus dan kan je het misschien beter combineren met een ander 

vak’. Docent B ziet hier echter geen toegevoegde waarde in: ‘Het systeem van inunderen kan ik 

bijvoorbeeld ook wel uitleggen. Bij de Tweede Wereldoorlog zie ik dus geen toegevoegde waarde van 

een combinatieproject. Maar bij andere onderwerpen zou het wel kunnen en doen wij dat ook wel 

eens’. 

 

 
 
 
 

8.3 Mogelijke excursielocaties 

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat zowel het grootste gedeelte van de leerlingen als de docenten 

interesse hebben in excursies. Figuur 8.3 toont de resultaten van de mening van leerlingen over 

diverse mogelijke excursielocaties, uitgesplitst naar man en vrouw. Opvallend is dat mannen vooral 

geïnteresseerd zijn in de bunkers bij Scheveningen en landgoed Oosterbeek. Ruim de helft van de 

mannelijke leerlingen geeft aan dat deze locaties hen aanspreekt. De vrouwelijke leerlingen 

daarentegen zijn meer geïnteresseerd in het hoofdkwartier van Seyss-Inquart en het Oranjehotel. 

Deze laatste excursielocatie spreekt ook de mannelijke leerlingen aan, evenals de Waalsdorpervlakte. 

De overgebleven delen van de tankgracht en tankmuur en de Julianakazerne zouden naar aanleiding 

van de resultaten uit de enquêtes niet te hoeven worden bezocht. Zowel de mannelijke als de 

vrouwelijke leerlingen hebben aangegeven dat dit hen niet aanspreekt. 

 

Figuur 8.2: Keuze voor 

excursievorm door leerlingen 
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In de enquête is korte achtergrondinformatie opgenomen over de diverse mogelijke excursielocaties. 

De verschillen met de resultaten uit figuur 8.3 zijn echter minimaal. Het Oranjehotel en de 

Waalsdorpervlakte spreken de leerlingen ook nu nog het meeste aan. De interesse in de bunkers bij 

landgoed Oosterbeek is wel afgenomen na het lezen van de achtergrondinformatie. De reden 

hiervoor zou kunnen zijn dat de bunkers niet bezocht kunnen worden.  

Ook docenten denken dat leerlingen vooral de bunkers zullen willen bezoeken. Voor hen is  vormt dit 

blijkbaar het meest herkenbare spoor van de Tweede Wereldoorlog in het landschap. Zowel docent A 

als docent B vinden echter wel dat eerst goed gekeken moet worden wat voor opdracht leerlingen bij 

de bunker kunnen uitvoeren of dat zij het kunnen bezoeken. Docent A: ‘Ik denk dat het voor 

leerlingen lastig is als ze bij een lege bunker staan om zich voor te stellen wat daar dan gestaan heeft 

en wat dat betekende. Je moet er denk ik wat mee kunnen doen en een goed verhaal kunnen 

vertellen’. Docent D maakt een duidelijk onderscheid tussen de interesse van mannelijke en 

vrouwelijke leerlingen: ‘Ik denk dat de jongens vooral geïnteresseerd zijn in de bunkers, terwijl de 

meiden eerder naar bijvoorbeeld het voormalig Joodse gedeelte van Den Haag zouden willen gaan’. 

Ditzelfde is terug te zien in de resultaten uit de enquête, waaruit blijkt dat de mannelijke leerlingen 

vooral geïnteresseerd zijn in bunkers. Behalve bunkers zijn volgens de docenten, evenals volgens een 

groot deel van de leerlingen, de Waalsdorpervlakte en het Oranjehotel geschikte locaties voor 

excursies over de Tweede Wereldoorlog. ‘Het Oranjehotel vind ik heel interessant, maar het is 

jammer dat die bijna niet open is. Hij bevindt zich natuurlijk midden in de gevangenis waardoor dat 

ook wel lastig is’ (Interview Docent D, 2014). Docent E zou in de excursie naar de Waalsdorpervlakte 

en het Oranjehotel ook ‘de tankgracht en tankmuur aandoen. Dit lijkt mij wel logisch, omdat je er dan 

toch vlakbij zit’.   

 
  

Figuur 8.3: Mening van leerlingen over 

mogelijke excursielocaties 
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9. Conclusie 

 
Tijdens het onderzoek is een overzicht gemaakt van de sporen van de Tweede Wereldoorlog in het 

landschap van Den Haag en omgeving. Met behulp van dit overzicht  kan bepaald worden waar 

excursies met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog naar toe kunnen gaan. Tevens is de huidige 

manier van lesgeven over de Tweede Wereldoorlog en de praktische middelen die docenten 

gebruiken in kaart gebracht met behulp van enquêtes en interviews. Verder is er duidelijkheid 

verkregen over de visie van de docenten en leerlingen op excursies bij geschiedenislessen over de 

Tweede Wereldoorlog. Door middel van het overzicht van de sporen in het landschap, de interviews 

en de informatie die is verkregen met behulp van de enquêtes, zal de hoofdvraag van dit onderzoek 

worden beantwoord: 

“Op welke manier kunnen sporen uit de Tweede Wereldoorlog in het landschap door excursies 

of veldwerk een toegevoegde waarde leveren aan geschiedenislessen over de Tweede 

Wereldoorlog in klas 5VWO van de middelbare scholen in de omgeving van Den Haag?” 

De hoofdvraag is onderverdeeld in deelvragen die een viertal onderwerpen beslaan: sporen van de 

Tweede Wereldoorlog in het landschap van Den Haag en omgeving, de rol van landschap in 

geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog, visie van docenten op excursies bij lessen over de 

Tweede Wereldoorlog en visie van leerlingen op  excursies bij lessen over de Tweede Wereldoorlog. 

Deze onderwerpen zullen achtereenvolgens worden besproken, waarna uiteindelijk een antwoord op 

de hoofdvraag zal worden gegeven. 

Den Haag is na Rotterdam de zwaarst getroffen stad van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. In 

het hedendaagse landschap van Den Haag en omgeving zijn de littekens van deze zwarte periode in 

de Nederlandse geschiedenis op veel plaatsen nog goed zichtbaar. De lijst met sporen van de Tweede 

Wereldoorlog die in dit onderzoek is opgenomen, zal niet uitputtend zijn. Zo nu en dan worden nog 

bunkers ontdekt en in Den Haag en omgeving zijn tal van monumenten te vinden die betrekking 

hebben op de Tweede Wereldoorlog. Met name van de monument is een selectie gemaakt. Om 

structuur aan te brengen in het overzicht is onderscheid gemaakt in verdedigingswerken, 

monumenten en schade door het bombardement op Bezuidenhout. Voornamelijk van de 

verdedigingswerken is nog veel terug te vinden in het landschap van Den Haag en omgeving. Door de 

opbouw van de Hauptkampflinie van de Stützpunktgruppe Scheveningen-Clingendael en de bouw 

van de Atlantikwall moesten bijna één op de vier Hagenaars verhuizen. Veel woningen, kerken, 

scholen en ziekenhuizen werden gesloopt, evenals bossen of parken. De loop van de versperringen is 

hierdoor ook nu nog herkenbaar in Den Haag. Tevens zijn delen van de tankmuur en tankgracht nog 

aanwezig in het landschap en aangewezen als monument. De vele verschillende bunkers zijn nog 

zichtbaar in Clingendael, zoals de bunker van Seyss-Inquart, landgoed Oosterbeek en in 

Scheveningen.  Maar niet alleen bunkers en andere bouwwerken vormen een litteken in het 

landschap van Den Haag. Ook de gevolgen van het bombardement door de V2-raket laat een 

duidelijk spoor na. Bij een aantal straten is een duidelijk verschil te zien tussen oude en nieuwe 

bebouwing. Als laatste zijn er in Den Haag en omgeving verschillende monumenten opgericht, 

waarvan het monument de Waalsdorpervlakte de bekendste is. Ook zijn er kleinere monumenten 

voor onder andere verzetsstrijders, Joodse kinderen en Engelandvaarders te zien. Het Oranjehotel, 

de huidige Scheveningse gevangenis, is ook een monument. Er zijn dus veel verschillende sporen van 
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de Tweede Wereldoorlog terug te vinden in het landschap van Den Haag en omgeving. Wat dat 

betreft zou een excursie of veldwerk mogelijk zijn in deze omgeving. 

Weinig docenten besteden aandacht aan het aspect landschap tijdens de lessen over de Tweede 

Wereldoorlog. De geïnterviewde docenten geven hiervoor verschillende redenen. Docent D denkt 

dat het betrekken van het landschap bij de lessen meer iets is voor mannelijke collega’s, omdat zij 

volgens haar meer gericht zijn op strategie en tactiek. Maar ook de geïnterviewde mannelijke 

docenten geven aan dat zij slechts zijdelings aandacht besteden aan het landschap. Er zijn wel een 

aantal andere onderwerpen waarbij landschap aan bod komt; docent B betrekt het landschap bij het 

onderwerp verzet, docent A als hij lesgeeft over onderduiken. De andere docenten betrekken het 

landschap en de eigen omgeving als het toevallig uitkomt. Docent E vraagt haar leerlingen 

bijvoorbeeld naar de woonplaats van Seyss-Inquart in de Tweede Wereldoorlog als hij ter sprake 

komt. Verder werden voornamelijk de Atlantikwall, veldslagen, de ligging van Den Haag aan zee en 

geografische omstandigheden van bijvoorbeeld Japan vaak genoemd bij de vraag naar de rol van het 

landschap in hun lessen. Docenten kunnen ervoor kiezen om het landschap naar de voorgrond te 

brengen in hun lessen en aan de hand hiervan de aspecten uit de oorlog te behandelen. Dit gebeurt 

echter zeer weinig.  

Ondanks dat het landschap en de eigen omgeving niet of nauwelijks wordt betrokken in de lessen 

over de Tweede Wereldoorlog, staan zowel docenten als leerlingen positief tegenover excursies bij 

geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog. Excursies worden weinig ingezet door docenten 

bij hun lessen, maar leerlingen denken wel dat zij hierdoor een beter begrip zullen hebben van de 

gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Zij kunnen het dan gemakkelijker onthouden. Het 

grootste deel van de leerlingen geeft aan dat zij geïnteresseerd zijn in excursies omdat zij 

nieuwsgierig zijn naar wat er nog te zien is in het landschap en zij willen graag de locaties uit de 

lesstof in het echt zien. Dit is een opvallende uitkomst omdat docenten hebben aangegeven het 

landschap en de eigen omgeving slechts zijdelings te betrekken bij hun lessen. Het deel van de 

leerlingen dat aangaf geen interesse te hebben in excursies, verandert van mening na het lezen van 

de achtergrondinformatie. Zij stellen vast dat er meer te zien is dan verwacht en vinden de 

achtergrondinformatie interessant. De leerlingen staan dus positief tegenover excursies bij 

geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog en verwachten hierdoor hun eigen omgeving beter 

te begrijpen.  

Ook docenten staan positief tegenover excursies bij hun lessen over de Tweede Wereldoorlog. Maar 

zowel docent A als docent C zouden andere tijdvakken bij de excursies betrekken. De docenten zien 

verschillende positieve effecten van excursies of veldwerk. Docent E geeft aan dat uit ervaring blijkt 

dat excursies de sfeer goed kunnen overbrengen. Ook wordt tijdens excursies de theorie aan de 

praktijk gekoppeld, dat is ook wat leerlingen verwachten. Docent D vindt verder dat het belangrijk is 

dat leerlingen andere culturele onderwerpen kunnen begrijpen, dat ook geoefend kan worden met 

excursies. Docent A en docent B stellen ook dat verschillende vaardigheden worden getraind; het 

leren kijken naar je eigen omgeving en presenteren. De excursievorm dient hier wel op te worden 

aangepast. Leerlingen moeten zelf actief bezig zijn met het onderwerp. Dit kan gerealiseerd worden 

door hen bijvoorbeeld de uitleg te laten verzorgen of zelfs de hele excursies te laten bedenken. 

Hiermee wordt ook direct het grootste probleem opgelost van de excursies: het kost erg veel tijd, 

waardoor scholen er vaak niet mee instemmen. 
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Kortom, in Den Haag zijn er nog veel verschillende sporen van de Tweede Wereldoorlog zichtbaar in 

het landschap. Er zijn dus verschillende locaties om naar toe te gaan op excursie. Zowel docenten als 

leerlingen hebben hier interesse in. De leerlingen vooral vanuit nieuwsgierigheid en het idee dat zij 

makkelijker iets onthouden door de excursies. De docenten zien een andere toegevoegde waarde: 

het overbrengen van de sfeer, het koppelen van theorie aan praktijk, beter begrip van andere 

culturele onderwerpen en het trainen van vaardigheden als presenteren en leren kijken naar het 

landschap en hun eigen omgeving. Vooral als leerlingen actief bezig zijn tijdens de excursies zullen 

deze van toegevoegde waarde zijn. Indien de uitleg verzorgd wordt door leerlingen, zoals de 

docenten aangeven de excursie te zullen organiseren, zijn de leerlingen actief bezig met het 

onderwerp en zal de informatie beter beklijven.  De meest populaire excursievorm is bij zowel 

docenten als leerlingen een fiets- of wandelroute. Excursies kunnen dus een toegevoegde waarde 

leveren aan de geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog, er zijn immers veel sporen van de 

Tweede Wereldoorlog in het landschap van Den Haag en omgeving zichtbaar. Maar de excursies 

zullen dan op een manier georganiseerd moeten worden dat leerlingen actief bezig zijn met het 

onderwerp. Zij kunnen bijvoorbeeld de uitleg verzorgen bij de verschillende excursiepunten of zelf de 

gehele excursie bedenken.  
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10. Discussie en reflectie 

 

In deze paragraaf wordt een link gelegd tussen de resultaten uit het onderzoek en de theorie. Tevens 

zal er gereflecteerd worden op de onderzoeksmethode en aanbeveling worden gedaan voor 

vervolgonderzoek.   

10.1 Inzichten 

In Den Haag en omgeving zijn veel duidelijke sporen van de Tweede Wereldoorlog terug te vinden in 

het landschap. Deze zouden kunnen dienen als mogelijke excursielocaties. Zowel docenten als 

leerlingen zijn geïnteresseerd in excursies bij geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog.  

Marzano (1992) maakt onderscheid tussen twee soorten kennis: verklarende kennis en procedurele 

kennis. De procedurele kennis is gericht op vaardigheden zoals kaartlezen en het uitvoeren van 

experimenten, terwijl verklarende kennis voornamelijk is gericht op de kennis van feiten en het leren 

van feiten. In de interviews is een aantal keren naar voren gekomen dat de toegevoegde waarde van 

excursies of veldwerk gericht is op zowel het aanleren van vaardigheden als het koppelen van theorie 

aan praktijk. De twee vormen van kennis die Marzano (1992) onderscheidt  komen tijdens de 

excursies samen, waardoor dit duidelijke onderscheid vervaagt.  

Leerlingen geven zelf aan dat zij door excursies beter in staat zullen zijn om informatie te onthouden. 

Zij gebruiken hierbij beelden of ervaringen om de informatie die zij moeten onthouden aan te 

koppelen. Dit blijkt een manier van memoriseren te zijn die al in de Griekse Oudheid werd gebruikt 

(Foer, 2011). Het koppelen van de theorie aan de praktijk komt ook terug in de derde dimensie van 

Marzano: het leggen van verbanden en het ontwikkelen van inzichten. Leerlingen koppelen de 

bestaande kennis over de Tweede Wereldoorlog aan datgene wat zij zien in het landschap. Hierdoor 

wordt hun kennis over dit onderwerp verfijnt en beklijft het beter door de beelden en ervaringen.  

Ook Bosschaart (2009) geeft aan ‘dat in het veld bepaalde dingen veel concreter kunnen worden 

gemaakt dan in het lokaal’. Leerlingen leggen immers verbanden tussen de theorie en de praktijk, 

waardoor zij het geleerde beter en langer onthouden (Kent et al., 1997; Hoogeveen en Winkels, 

2005). Kennis krijgt volgens Marzano (1992) meer waarde als deze zinvol wordt toegepast. Leerlingen 

moeten daarvoor actief bezig zijn met de kennis die zij hebben door onderzoek te doen. Zowel 

leerlingen als docenten stelden gedurende dit onderzoek dat leerlingen beter onthouden als zij actief 

bezig zijn met het onderwerp en zelf onderzoek doen. De gedachten achter de dimensies van 

Marzano (1992) komen dus duidelijk terug in de veldwerken en excursies, maar ook in de 

antwoorden van leerlingen en docenten.  

Marzano (1992) richt zich vooral op de verschillende manieren van het vergaren en gebruiken van 

kennis. Maar Wiggins en McTighe (2005) stellen dat de kennis die leerlingen in hun schoolperiode 

opdoen niet lang beklijft. Leerlingen moeten volgens hen vooral bekend blijven met het grote beeld. 

Wiggins en McTighe (2005) hebben daarvoor het begrip enduring understanding uitgewerkt. Om dit 

te kunnen verwerven moeten leerlingen een aantal vaardigheden beheersen zoals zich inleven, 

uitleggen en interpreteren. Deze vaardigheden kunnen allen aan bod komen tijdens de veldwerken. 

Een aantal docenten verwijzen hiernaar in de interviews. Leerlingen moeten volgens hen actief bezig 

zijn met excursies bijvoorbeeld door de uitleg bij de excursielocaties te verzorgen. Leerlingen geven 

zelf aan dat excursies de sfeer overbrengen waardoor zij zich beter kunnen inleven. Behalve de 
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verschillende manieren om kennis te vergaren die Marzano (1992) bespreekt, kunnen veldwerken 

dus ook bijdragen aan enduring understanding. 

Op het trainen van vaardigheden en het opdoen van kennis na, geven docenten in de interviews ook 

aan dat het historische besef een belangrijk aspect is dat kan worden geoefend tijdens veldwerken. 

Dit is echter een cognitief doel dat ook in het lokaal bereikt kan worden. Maar veldwerk levert een 

groter leerrendement op dan in de klas, doordat aan meerdere leerdoelen gewerkt kan worden; 

affectieve leerdoelen, psychomotorische leerdoelen en sociale leerdoelen (Bosschaart, 2009). De 

psychomotorische leerdoelen en affectieve leerdoelen komen ook terug in de antwoorden van de 

docenten en leerlingen. De psychomotorische leerdoelen zijn gericht op onder andere vaardigheden, 

bijvoorbeeld leren kijken naar de omgeving en presenteren, zoals de docenten aangeven als 

leereffect van veldwerk. De affectieve doelen richten zich op bijvoorbeeld emoties, oftewel sfeer, dat 

kan worden overgebracht door veldwerk. Docenten en leerlingen zien beiden in dat veldwerk een 

grote toegevoegde waarde kan hebben in het onthouden van lesstof en het ontwikkelen van 

vaardigheden. Het leerrendement kan hierdoor dus sterk worden vergroot. 

Leerlingen moeten volgens docenten actief bezig zijn met het onderwerp zodat het beoogde 

leerrendement ook daadwerkelijk wordt behaald. Bosschaart (2009) noemt een aantal doelen die 

opgesteld kunnen worden voor veldwerk, waaronder het leren kijken naar de omgeving en het 

verbinden van de theorie aan de praktijk. Dit zijn ook precies doelen die docenten in interviews naar 

voren brachten om veldwerk succesvol te laten zijn. In de wetenschappelijke literatuur worden ook 

verschillende manieren genoemd om leerlingen actief bezig te laten zijn met veldwerk en het 

leerrendement daadwerkelijk te vergroten. ‘Goed veldwerk begint en eindigt in de klas’ stelt 

Bosschaart (2009). McLoughlin gaat hierop verder: de docent moet voor, tijdens en na het veldwerk 

aandacht besteden aan wat de leerlingen gaan doen, wat zij gaan leren en feedback krijgen op wat zij 

hebben gedaan. Deze stappen bepalen mede het succes van het veldwerk. Docenten gaan hier 

tijdens de interviews echter niet op in. Zij richten alleen de aandacht op de tijd die het kost om 

daadwerkelijk op excursie te gaan. McLoughlin (2004) stelt onder andere dat leerlingen zouden 

kunnen helpen met het organiseren van de excursies en het uitzoeken van de locaties. De docenten 

geven aan dat leerlingen in ieder geval de uitleg moeten verzorgen en op die manier bijdragen aan 

de excursies. Eén docent wijst er op dat leerlingen ook helemaal zelf de excursies kunnen bedenken 

en uitvoeren. Deze docenten zien dus in dat het actief bezig zijn met excursies voor leerlingen het 

hoogste rendement oplevert. 

Bij veldwerk en excursies met betrekking tot geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog komt 

dus meer kijken dan veel leerlingen en docenten aangeven in de enquêtes en interviews. Veldwerk is 

niet alleen leuk zoals vaak wordt gedacht, het draagt ook bij aan het vergaren en gebruiken van 

kennis, het laten beklijven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden.  

10.2 Reflectie 

10.2.1 Reflectie op onderzoeksmethoden 

In dit onderzoek stond de visie van leerlingen en docenten op veldwerk of excursies bij 

geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog centraal. Om dit in kaart te brengen, is gebruik 

gemaakt van zowel interviews als enquêtes. 
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Bij een herhaling van dit onderzoek, zouden interviews en enquêtes gekozen worden 

onderzoeksmethode. Maar deze methoden hebben wel enkele beperkingen. De enquêtes hebben 

een bepaalde mate van subjectiviteit. Leerlingen in 5VWO vinden het meestal leuk als lesstof op een 

andere manier en ergens anders dan in het klaslokaal wordt aangeboden. Hierdoor zullen leerlingen 

wellicht eerder aangeven dat zij geïnteresseerd zijn in excursies over de Tweede Wereldoorlog. Een 

enkeling gaf dat ook eerlijk toe in een opmerking op het enquêteformulier. Deze subjectiviteit is 

echter lastig weg te nemen, waardoor hier rekening mee gehouden kan worden in het trekken van 

conclusies. 

In de enquêtes is in een bijlage foto’s en achtergrondinformatie met betrekking tot mogelijke 

excursielocaties opgenomen. Het gebruik van foto’s zorgt ervoor dat leerlingen een bepaald beeld 

krijgen van de excursielocaties. Als de bunkers bij Scheveningen in de zon worden weergegeven op 

de foto, geeft dit een andere sfeer dan wanneer de bunkers in de regen gefotografeerd zijn. Dit zou 

de mening van de leerlingen over bepaalde excursielocaties kunnen beïnvloeden. In een ander 

onderzoek zou het misschien beter zijn om alle objecten met eenzelfde weertype te fotograferen om 

de invloed hiervan op de mening van de leerlingen te verminderen. 

Een laatste beperking van dit onderzoek met betrekking tot de interviews en enquêtes is het relatief 

lage aantal interviews dat is afgenomen. De conclusies die op basis van de interviews getrokken 

worden, hoeven niet representatief te zijn voor alle docenten in de omgeving van Den Haag. Echter, 

in het geval van dit onderzoek bleek dat de docenten veelal dezelfde mening hadden of elkaar 

aanvulden. Toch zou het wat betreft representativiteit van het onderzoek beter zijn geweest als er 

meer interviews en enquêtes afgenomen hadden kunnen worden.  

Gaandeweg het onderzoek bleek dat niet alle leerlingen in dezelfde periode les kregen over de 

Tweede Wereldoorlog. Hoewel bij de meeste scholen het onderwerp Tweede Wereldoorlog in 5VWO 

wordt behandeld, was er een ook groep leerlingen die het onderwerp pas in de 6e klas ging 

behandelen. Voor hen stond het onderwerp dus eigenlijk nog iets te ver van hen af, vooral wat 

betreft de manier van lesgeven over dit onderwerp. In het vervolg zal dus iets beter gekeken kunnen 

worden naar de periode waarin de enquêtes afgenomen worden. Een mogelijkheid zou zijn om de 

enquêtes meer te spreiden over de tijd. 

10.2.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Ter afsluiting van dit onderzoek zullen nog een aantal aanbevelingen  voor vervolgonderzoek in de 

richting van veldwerk of excursies bij geschiedenislessen op de middelbare school worden gegeven. 

Dit onderzoek richtte zich op de casus Den Haag, specifiek op de sporen van de Tweede 

Wereldoorlog in het landschap van Den Haag en omgeving. Ook zijn de scholen in deze omgeving 

betrokken in het onderzoek. Zoals uit de reflectie op de onderzoeksmethoden bleek, zijn er zes 

docenten geïnterviewd en onder 110 leerlingen enquêtes afgenomen. De resultaten hiervan waren al 

verrassend. De docenten en het grootste deel van de leerlingen geven aan interesse te hebben in 

excursies bij geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog. Door middel van dit onderzoek, 

waarvan de docenten een exemplaar krijgen, hebben docenten handvatten gekregen ten aanzien van 

mogelijkheden voor excursies in Den Haag en omgeving. Daarnaast blijkt uit de resultaten ook waar 

de voorkeur van de leerlingen naar uit gaat met betrekking tot de excursielocaties en de 

excursievormen, evenals de mening van de docenten. Vanwege deze interesse zou het interessant 
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zijn om over een aantal jaar terug te kijken naar deze uitkomsten en te onderzoeken of veldwerken 

inmiddels geïmplementeerd zijn in de lessen over de Tweede Wereldoorlog.  

Tevens zou het in een vervolgonderzoek interessant kunnen zijn om het onderzoek grootschaliger op 

te zetten. Het onderzoek kan op twee verschillende manieren groter opgezet worden; het toepassen 

van dit onderwerp op heel Nederland, of het idee met betrekking tot veldwerken bij 

geschiedenislessen gebruiken voor andere tijdvakken.  

In dit onderzoek is de focus gelegd op Den Haag en omgeving. Maar in bijvoorbeeld Rotterdam, 

Arnhem en Nijmegen, maar ook in vele andere delen van Nederland, zijn sporen van de Tweede 

Wereldoorlog terug te vinden in het landschap. Omdat de docenten en leerlingen in de omgeving van 

Den Haag erg enthousiast waren over het idee om veldwerken in te zetten bij de geschiedenislessen 

over de Tweede Wereldoorlog, zou het interessant zijn om eenzelfde onderzoek uit te voeren in 

andere delen van Nederland.  

Een andere manier om het onderzoek grootschaliger op te zetten is door het onderwerp veldwerk bij 

geschiedenislessen toe te passen bij andere tijdvakken. In verschillende delen van Nederland zijn ook 

sporen van andere perioden uit de Nederlandse en internationale geschiedenis terug te zien in het 

landschap. Deze zijn in sommige gebieden wellicht  beter te herkennen dan de sporen van de 

Tweede Wereldoorlog. In Zeeland is bijvoorbeeld de Watersnoodramp een onderwerp waarmee 

middelbare scholen iets zouden kunnen doen. In Limburg kan de Romeinse tijd interessant in. Een 

aantal docenten gaven in de interviews aan dat zij ook andere tijdvakken willen betrekken als zij op 

excursie zouden gaan met hun leerlingen. Naar dit onderwerp zou dus ook verder onderzoek gedaan 

kunnen worden.  
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Bijlage 1. Vragenlijst interview met docenten 

 

In hoeverre wordt lesgegeven over de rol van landschap in de Tweede Wereldoorlog? 

Richten jullie in de lessen meer op de Tweede Wereldoorlog in globale context of ook op de 

gebeurtenissen in de omgeving? 

Hoe worden de lessen over de Tweede Wetreldoorlog nu gegeven? 

Welke middelen worden gebruikt om gebeurtenissen te verduidelijken, de sfeer over te brengen of 

andere onderwerpen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog te verduidelijken? 

Merkt u dat leerlingen enthousiaster worden door een andere manier van lesgeven of uitvoeren van 

praktische opdrachten en waardoor uit zich dat? 

Welke van de praktische opdrachten die de leerlingen uitvoeren vinden zij het leukst volgens u? 

Wat vindt u de leukste praktische opdrachten om uit te voeren met leerlingen? 

In hoeverre denkt u dat leerlingen dingen beter onthouden of begrijpen door praktische opdrachten? 

Welke andere positieve effecten verwacht u van het uitvoeren van praktische opdrachten? 

Zijn excursies onderdeel van het lesprogramma? 

Zo ja, waar gaan de excursies naar toe, is dit vooral gericht op de nationale of globale context of ook 

op de eigen omgeving? 

Zo niet, zou u er interesse in hebben om met leerlingen op excursie te gaan in de omgeving, of zou u 

liever naar bijvoorbeeld Westerbork gaan?  

In hoeverre denkt u dat excursies een toegevoegde waarde kunnen hebben tijdens de 

geschiedenislessen? 

Als u met leerlingen op excursie zou gaan, wat denkt u dat zij verwachten te gaan zien en het meest 

interessant zullen vinden? 

Welke objecten of plaatsen in de omgeving van Den Haag zou u geschikt vinden om te bezoeken met 

de leerlingen? 

Laten we even kijken naar de foto’s en verhalen die ik heb voorgelegd aan de leerlingen tijdens de 

enquêtes. In hoeverre denkt u dat deze plaatsen leerlingen aanspreekt met en zonder de 

achtergrondverhalen? 

Welke locaties vindt u geschikt om naar toe te gaan met leerlingen, waarom? 

In hoeverre worden deze locaties behandeld tijdens de lessen? 

In welke vorm zou de excursie volgens u het beste kunnen plaatsvinden? (groepsproject, werkstuk, 

fietsroute/wandelroute met uitleg docent, fietsroute/wandelroute met uitleg leerlingen, puzzeltocht 

met informatie zoeken) 
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Heeft u nog aanvullende opmerkingen of vragen over de rol van landschap tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in geschiedenislessen of het ondernemen van excursies met leerlingen? 
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Bijlage 2. Enquête leerlingen 

 
 
 
 
 
 

 
Enquête ‘Excursies bij lessen over WOII’ 

 
 
Beste leerling, 
 
In het kader van de masterthesis aan de Universiteit Utrecht, neem ik enquêtes af bij leerlingen uit 
5VWO op verschillende scholen in Den Haag en omgeving die geschiedenis in hun profiel hebben. 
Door middel van deze enquête onderzoek ik het draagvlak onder leerlingen om excursies toe te 
voegen aan geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog in 5VWO en welke invulling deze 
mogelijk zouden kunnen hebben. 
 
Belangrijk is dat alle vragen beantwoord worden. Beantwoord de vragen zelf, er is geen goed of fout 
antwoord mogelijk; het is je eigen mening. De resultaten zijn anoniem en zullen vertrouwelijk 
worden behandeld.  
 
Alvast bedankt voor je medewerking. 
 
Wendy Ruiterman  
 
 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten   
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De eerste vragen gaan over de lessen over de 

WOII zoals deze nu worden gegeven 

1. Stelling: Ik vind de geschiedenislessen over 

de Tweede Wereldoorlog interessant.  

□ zeer mee eens   □ mee eens    

□ niet mee eens/niet mee oneens    

□ mee oneens   □ zeer mee oneens    

2. Stelling: Ik probeer me wel eens voor te 

stellen hoe Nederlandse burgers zich gevoeld 

zouden moeten hebben tijdens de WOII in de 

omgeving van Den Haag. 

□ zeer mee eens   □ mee eens    

□ niet mee eens/niet mee oneens    

□ mee oneens   □ zeer mee oneens    

3. Stelling: Ik kan me voorstellen hoe het 

landschap in mijn omgeving (omgeving Den 

Haag) er uit zag tijdens de WOII. 

□ zeer mee eens   □ mee eens    

□ niet mee eens/niet mee oneens    

□ mee oneens   □ zeer mee oneens    

4. Welke praktische opdrachten voer je dit 

jaar in 5VWO uit tijdens lessen over de WOII?  

□ Schrijven van werkstuk of opstel                    

□ Film kijken en analyseren                          

□ Maken van een filmpje 

□ Geven van een presentatie 

□ Excursie of veldwerk 

□ Anders, namelijk_______________    

5. Op welke manier probeert de docent(e) de 

lessen over de Tweede Wereldoorlog 

interessanter en leuker te maken?  

□ Muziek   □ Films  □ Rollenspel 

□ Discussie   □ Presentaties □ Excursies 

□  Anders, namelijk______________                 

□ Alleen gebruik van het boek 

Als je bij vraag 5 ‘Alleen gebruik van het boek’ 

heb aangekruist, ga dan naar vraag 8. 

Beantwoord anders ook vraag 6 en 7.  

6. Welk van onderstaande mogelijkheden 

spreekt je het meest aan? 

□ Muziek   □ Films  □ Rollenspel 

□ Discussie   □ Presentaties □ Excursies 

7. Waarom spreekt deze mogelijkheid je het 

meeste aan? 

□ Geeft duidelijker beeld van gebeurtenissen             

□ Brengt sfeer van de WOII over  

□ Geeft relatie weer tussen landen en mensen 

□ Anders, namelijk_______________ 

8. Stelling: Ik weet iets van wat er tijdens de 

WOII in de omgeving van Den Haag is 

gebeurd. 

□ zeer mee eens   □ mee eens    

□ niet mee eens/niet mee oneens    

□ mee oneens   □ zeer mee oneens    

9. Stelling: Ik begrijp waarom bepaalde 

plaatsen zijn gekozen voor bijvoorbeeld 

executies of het bouwen van bunkers.  

□ zeer mee eens   □ mee eens    

□ niet mee eens/niet mee oneens    

□ mee oneens   □ zeer mee oneens  

 

De volgende vragen gaan over wat je 

verwacht van de excursies. 

10. Stelling: Door excursies begrijp ik meer 

van de gebeurtenissen in de WOII in mijn 

omgeving.  

□ zeer mee eens   □ mee eens    

□ niet mee eens/niet mee oneens    

□ mee oneens   □ zeer mee oneens      
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Als je bij vraag 10 ‘mee eens’ of ‘zeer mee 

eens’ hebt aangekruist, beantwoord vraag 11. 

Ga anders verder met vraag 12. 

11. Waarom denk je dat je door excursies de 

gebeurtenissen beter begrijpt?  

□ Makkelijker onthouden door bezoek  

□ Excursies maken het tastbaar    

□ Betere voorstelling van gebeurtenis   

□ Anders, namelijk______________     

12. Welke objecten uit de WOII verwacht je 

vooral te gaan zien in het landschap in de 

omgeving van Den Haag? Kies 1 optie. 

□ Bunkers □ Herdenkingsplaatsen    

□ Gerestaureerde woningen/kerken    

□ Begraafplaatsen    

□ Anders, namelijk_______________ 

13. Heb je interesse in excursies bij 

geschiedenislessen over de Tweede 

Wereldoorlog?` 

□ Ja   □ Misschien □ Nee 

Als je bij vraag 13 ‘ja’ hebt aangekruist, 

beantwoord vraag 14. Als je ‘nee’ hebt 

aangekruist, beantwoord vraag 15. 

14. Waarom ben je hierin geïnteresseerd? 

□ Nieuwsgierig wat er nog te zien is   

□ Makkelijker om iets te onthouden    

□ Locaties uit de lesstof in het echt zien   

□ Anders, namelijk______________     

15. Waarom heb je hier geen interesse in?  

□ Verwacht weinig interessants te zien   

□ Teveel moeite om ergens heen te gaan    

□ Geen toevoeging voor lesstof  

□ Anders, namelijk______________     

  

Ook wanneer je hebt aangegeven geen interesse te hebben in excursies bij geschiedenislessen over de 

Tweede Wereldoorlog, vul dan toch de volgende vragen in.  

16. De omschrijvingen in de onderstaande tabel verwijzen naar de foto’s die in de bijlage staan. 
Geef voor elke stelling aan in hoeverre je het ermee eens bent. Gebruik hierbij de cijfers van 1 
(helemaal niet eens) tot 5 (helemaal mee eens). Gebruik in de eerste kolom ‘ja’ of ‘nee’. Als je ‘ja’ 
aankruist, geef dan ook aan in welk verband je er bent geweest. 
 

 Ik ben hier wel eens 

geweest 

Dit gebied of deze 

bezienswaardighe

id spreekt mij aan 

Ik kan mij voorstellen wat 

hier gebeurd is zonder veel 

aanvullende informatie 

Deze locatie laat 

duidelijke sporen zien 

van de WOII zien 

Waalsdorpervlakte □ Ja, _____________ 

□ Nee 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Bunkers 

Scheveningen 

□ Ja, _____________ 

□ Nee 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Julianakazerne □ Ja, _____________ 

□ Nee 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Bunkers Oosterbeek □ Ja, _____________ 

□ Nee 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Hoofdkwartier Seyss-

Inquart 

□ Ja, _____________ 

□ Nee 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Tankgracht en 

Tankmuur 

□ Ja, _____________ 

□ Nee 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Oranjehotel □ Ja, _____________ 

□ Nee 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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17. In welke vorm zou jij de excursie willen 
zien? 
□ Groepsproject  □ Werkstuk 

□ Fietsroute/wandelroute met uitleg docent  

□ Fietsroute/wandelroute met uitleg leerling 

□ Puzzeltocht met informatie zoeken 

□ Anders, namelijk______________     

18. Zou je liever van tevoren al informatie 
willen hebben of ter plekke iets krijgen? 
□ Van tevoren informatie hebben    

□ Ter plekke informatie krijgen    

□ Geen mening 

 
Bij elke locatie is een verhaal te vertellen. In de bijlage onder de foto’s is de informatie te lezen. 
Beantwoord na het lezen vraag 19. 
 
19. Stelling: Nadat ik heb gelezen wat de betekenis is van de locatie of wat er is gebeurd, vind ik de 
locatie interessanter om te bezoeken. Gebruik hier weer de cijfers 1 (zeer mee oneens) tot 5 (zeer 
mee eens). 
 

 Waalsdorpervlakte Bunkers 
Scheveningen 

Julianakazerne Bunkers 
Oosterbeek 

Hoofdkwartier
Seyss-Inquart 

Tankgracht en 
Tankmuur 

 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 /2 / 3 / 4 / 5 

 
 
Als je bij vraag 13 ‘Geen interesse’ hebt ingevuld, vul dan ook vraag 20 in. Sla anders deze vraag over 
en ga verder met vraag 22. 
 
 
20. Is je mening over excursies bij 
geschiedenislessen over de WOII veranderd, 
nadat je de foto’s in de bijlage hebt gezien? 
□ Ja    □ Nee 

Als je bij vraag 20 ‘Ja’ hebt aangekruist, 
beantwoord vraag 21. Als je ‘Nee’ hebt 
aangekruist, ga verder met vraag 22.  
 
21. Wat heeft er vooral voor gezorgd dat je 

mening is veranderd? Kies 1 optie. 

□ Er is meer te zien dan verwacht 

□ Interessante achtergrondverhalen    

□ Opdrachten die bij excursies bedacht 

kunnen worden, lijken interessant  

□ Anders, namelijk______________     

 
Tot slot nog een aantal afsluitende vragen. 
22. Geslacht 
□ Man 
□ Vrouw 
 
23. Leeftijd 

___jaar 
 

24. Nationaliteit 
□ Nederlands 
□ Anders, namelijk______________ 
 
25. Hoe lang woon je al in (omgeving) Den 
Haag? 

___jaar 

 
Bedankt voor het invullen van deze enquête!  
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Bijlage bij enquête ‘Excursies bij lessen over WOII’ 
 
 
Waalsdorpervlakte
 
 
 
  

 

 

 

 

Bunkers bij Scheveningen 

 

 
 
 
 
 
 

 

Julianakazerne                  Bunkers Oosterbeek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoofdkwartier Seyss-Inquart 
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Tankgracht en tankmuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oranjehotel 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waalsdorpervlakte: De Waalsdorpervlakte is de plaats waar de herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 
mei plaatsvindt. Op deze vlakte werden mensen geëxecuteerd door de Duitsers. Hier is een krater te vinden 
waar ooit een munitiebunker heeft gestaan, die is opgeblazen door twee jonge jongens vlak na de oorlog. Pas in 
de jaren ‘90 durfden zij hierover te vertellen. 
 
Bunkers Scheveningen: De bunkers bij Scheveningen hadden een strategische ligging aan zee. Vanaf deze 
plaats kon in de gaten worden gehouden welke schepen aankwamen en konden zij vanaf deze plekken schieten. 
 
Julianakazerne: De Julianakazerne is gebouwd door de Duitsers en nu in gebruik door de bestuursstaf van het 
ministerie van Defensie. 
 
Bunkers Oosterbeek: De bunkers in Oosterbeek worden momenteel gebruikt voor vleermuizen. De bunkers zelf 

kun je wel nog goed zien. 

 

Hoofdkwartier Seyss-Inquart: Seyss-Inquart ging tijdens de oorlog in het landhuis wonen op landgoed 

Clingendael. De bunker naast de kazerne is gebouwd als een boerderij, zodat hij vanuit de lucht niet opviel. 

 

Tankgracht en tankmuur: De tankgracht is zo aangelegd dat de Duitsers er wel met hun tank door heen 

konden, maar de Geallieerden niet. De anti-tankmuur was een extra verdedigingswerk.   

 
Oranjehotel: De gevangenis in Scheveningen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog het ‘Oranjehotel’ genoemd. 
Nu is nog cel 601 nog een belangrijk overblijfsel van de oorlog. In deze cel werden mensen gevangen gehouden 
die de volgende dag naar de Waalsdorpervlakte werden gebracht en geëxecuteerd. 
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Bijlage 3. Codeboom interviews 
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