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Inleiding 

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat Algerije onafhankelijk werd van Frankrijk. In Evian 

bereikten de Franse regering en de FLN (Front de Libération nationale, de politieke tak van 

het gewapend verzet tegen de Franse overheersing) een overeenkomst. In deze zogenaamde 

Evian Akkoorden werd vastgelegd dat, met ingang van 19 maart 1962, een algemeen staakt-

het-vuren van kracht zou worden. In de daarop volgende maanden zouden de Algerijnse en 

Franse bevolking zich, in een referendum, uitspreken voor of tegen een onafhankelijk 

Algerije. In beide landen werd in de referenda overweldigend vóór gestemd. Op 3 juli 1962 

verklaarde de Franse president Charles de Gaulle Algerije onafhankelijk. Zo kwam er een 

einde aan een bloederige strijd om onafhankelijkheid, die zeven-en-een-half jaar had 

geduurd.1  

Wat precies de tol is geweest van deze oorlog is onduidelijk. Volgens de officiële cijfers, 

die het Franse leger na het einde van de oorlog presenteerde, waren in de oorlog 12.000 

soldaten omgekomen, waarvan ongeveer 9.000 van Franse origine. Het aantal 

burgerslachtoffers bedroeg volgens het leger een totaal van 243.378. Hoewel dit een 

behoorlijk specifiek aantal lijkt, dient wel opgemerkt te worden dat dit aantal voor een flink 

deel op schattingen berust. In juni 1962 kwam de FLN met eigen cijfers. In de oorlog hadden 

een miljoen martelaren hun leven gegeven voor het vaderland. Daarnaast waren drie 

miljoen mensen van huis en haard verdwenen en hadden 300.000 kinderen één of beide 

ouders verloren. Deze cijfers werden opgenomen in de officiële nationale geschiedenis en 

worden in Algerije tot op de dag van vandaag gehandhaafd.2  

Verschillende auteurs, als Alistair Horne en John Talbott, hebben zich gewaagd aan eigen 

schattingen, maar bij gebrek aan betrouwbare bronnen, zijn deze schattingen niet te 

controleren. De meest veilige lijkt mij daarom om te erkennen dat we het niet weten en te 

accepteren dat dit een van die vragen in de geschiedenis is, die niet beantwoord kan 

worden. Het was wel een vraag, die mijn nieuwsgierigheid heeft opgewekt. Nadat ik voor het 

eerst kennis had genomen van het grote verschil in officiële dodentallen tussen Frankrijk en 

Algerije, vroeg ik mij af hoe dit zo ontstaan kon zijn en of dit wellicht een teken is van een 

bredere onenigheid over wat zich tijdens deze oorlog heeft afgespeeld. Dit zijn erg grote 

                                                             
1 Benjamin Stora, Algeria, 1830-2000 (Ithaca, 2004) 95-107.; Benjamin Stora, Histoire de la guerre d’Algérie 
1954-1962 (Paris, 2006) 75-78, 83. 
2 Stora, Algeria, 1830-2000, 109-111.;  
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vragen voor een bachelorscriptie, dus besloot ik om kleiner te kijken en mij te focussen op 

de wijze waarop beide landen in hun geschiedschrijving omgaan met dit verleden. Ik zal 

hiervoor boeken gebruiken die in Frankrijk en Algerije gebruikt worden bij het 

geschiedenisonderwijs.  

De keuze voor schoolboeken is gebaseerd op de vooronderstelling dat de overheid 

invloed uitoefent op de inhoud van geschiedenisboeken. Ofwel direct, door opdracht te 

geven voor het schrijven van een geschiedenisboek, dat op alle scholen in het land gebruikt 

wordt, ofwel door het uitvaardigen van een lijst met eisen, leerdoelen en te behandelen 

onderwerpen, waar de boeken van individuele uitgevers aan moeten voldoen om gebruikt te 

mogen worden op scholen. De controle door de overheid, of deze nu direct of indirect is, 

zorgt er mijns inziens voor dat er geen zaken in de boeken zullen komen, die de overheid er 

niet in wil hebben. Schoolboeken zijn daarom, volgens mij, een goed middel om de houding 

van de overheid ten opzichte van de geschiedenis te onderzoeken. 

De vraag die centraal staat in dit onderzoek is: 

 

Op welke wijze worden gewelddadige episodes uit de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog 

behandeld in Algerijnse en Franse geschiedenisboeken voor de middelbare school? 

 

Zoals hierboven al kort vermeld is, duurde de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog zeven-en-

een-half jaar. In een tijdsperiode van deze omvang, gebeurt meer dan in een paper van deze 

omvang behandeld kan worden. Het beschrijven van alle gebeurtenissen die de Franse en 

Algerijnse schoolboeken hebben gehaald, vraagt om minstens een boek en een langere 

periode van onderzoek, dan er voor een bachelorscriptie staat. Beperking van het 

onderwerp is daarom noodzakelijk. Ik heb er daarom voor gekozen om mij te beperken tot 

twee episodes uit de onafhankelijkheidsoorlog, die in beide boeken behandeld worden, te 

analyseren en te vergelijken. Ook zal ik dieper ingaan op de opbouw van de boeken en de 

thema’s die erin behandeld worden. De eerste gebeurtenis, die ik wil behandelen is het 

begin van de oorlog, die begon op Allerheiligennacht (1 november) 1954. Het tweede 

onderwerp is de Slag om Algiers.  

Voorafgaand aan de analyse en vergelijking, zal ik eerst dieper ingaan op de ontwikkeling 

in de herinnering van de Algerijnse oorlog, zoals dit in secundaire literatuur beschreven 

staat. Vervolgens zal er aandacht besteed worden aan het Franse en Algerijnse 
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schoolsysteem en de rol die het vak geschiedenis daarin heeft. Verder zal ik uiteen zetten op 

welke wijze ik tot de selectie van geschiedenisboeken ben gekomen en ten slotte zal ik 

ingaan op verschillende theorieën, die relevant zijn voor de bestudering van schoolboeken 

Frankrijk en de ‘oorlogen van de herinnering’ 

In Frankrijk heeft het lang geduurd voor de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog 

bespreekbaar was. De titels van verschillende van de boeken die over de oorlog geschreven 

zijn, duiden op deze onbespreekbaarheid in Frankrijk. Zo kreeg het boek van de hand van 

John Talbott de titel ‘The War Without a Name’ mee, en de bundel onder redactie van Pascal 

Blanchard en Isabelle Veyrat-Masson, kreeg als titel ‘Les guerres de mémoires’. Jo 

McCormack stelt dat deze moeizame verhouding van Frankrijk met zwarte pagina’s uit het 

verleden, relatief nieuw is. Zij stelt dat dit opkwam ten tijde van de Derde Republiek, toen 

het republikeinse regeermodel werd aangenomen. De vestiging van deze Derde Republiek 

ging gepaard met politieke strijd en onderdrukking van regionale identiteiten. Verwijzingen 

naar de geschiedenis werden aangewend in een poging om de eenheid in het land te 

vergroten. Er was daarin geen ruimte voor alternatieve verslagen van het verleden. 

McCormack noemt dit ‘de traditie van vergeten en onderdrukking’.3 

Het heeft lang geduurd voor de eerste barsten in deze traditie zichtbaar werden en er 

aandacht kwam voor gebeurtenissen uit het verleden, die tot dan toe onderdrukt werden. 

Zo duurde het tot 1999 voor de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd, voor het eerst, door de 

Franse regering werd aangeduid als oorlog. Tot die tijd werd in de context van de Algerijnse 

oorlog gesproken van ‘pacificatie’, ‘gebeurtenissen’ of ‘bewaring van de vrede’. Nadat de 

term ‘Algerijnse oorlog’ voor het eerst in het parlement was gevallen, kon de term ook 

gebruikt worden in de Franse schoolboeken. In de jaren die hierop volgden, kwam er steeds 

meer aandacht voor de zwarte pagina’s van deze oorlog. Zo werd er in 2001 een 

herinneringsdag ingesteld voor de harkis, Algerijnen die voor de Fransen hadden gevochten. 

Hun bijdrage werd zelfs erkend in een wet, die op 23 februari 2005 door het Franse 

parlement werd aangenomen.4 Dat de Fransen, of in ieder geval de Franse overheid, nog 

                                                             
3 J. McCormack, ‘Social Memories in (Post)colonial France: Remembering the Franco-Algerian War’, in: Journal 
of Social History 44 (2011), 1129-1138, 1129-1130. 
4 Laura K. Reeck, ‘Forgetting and Remembering the Harkis’, in: Romance Quarterly 53 (Winter 2006) 49-61, 49-

50, 51.; Claude Liauzu, ‘At war with France’s past’, in: Le monde diplomatique, English edition (juni 2005); Jo 
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niet ten volle vrede hebben met deze zwarte pagina’s, blijkt uit artikel vier van dezelfde wet. 

Daar staat: 

 

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence 

française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux 

sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place 

éminente à laquelle ils ont droit.5 

 

Dit artikel heeft veel kritiek opgeroepen binnen Frankrijk en daarbuiten. Zo heeft een groep 

van meer dan duizend academici een petitie getekend, waarin de regering werd opgeroepen 

om dit artikel te schrappen. Grootste kritiekpunt was dat de overheid, via deze wet, wilde 

dicteren op welke wijze er over de oorlog gesproken zou worden. Daarmee zou de overheid 

de aandacht af willen leiden van de vele, negatieve gevolgen van kolonisatie. Sommigen 

namen zelfs de term ‘neokolonisme’ in de mond. Volgens de indieners van de wet, was het 

artikel bedoeld om docenten in de les de ruimte te bieden om ook over de positieve kanten 

van kolonisatie te spreken, zoals alfabetisering en verbetering van de infrastructuur. De 

bovenstaande wettekst gaat echter verder dan dat. De wet biedt niet enkel de ruimte om 

positief over de koloniale overheersing door Frankrijk te spreken, maar het is een actieve 

aanbeveling om de Franse kolonisering tijdens de lessen en in de boeken positief te 

benaderen. Na maanden van kritiek, werd door middel van een amendement de zin ‘le rôle 

positif de la présence Française outre-mer, notamment en Afrique du Nord’ verwijderd.6 

Hiermee is de verplichting om ook de positieve kant van de kolonisatie in de lessen te 

erkennen, komen te vervallen. Desondanks is dit voorval een sterke aanwijzing, dat de 

Algerijnse oorlog nog steeds gevoelig ligt in Frankrijk. 

 Algerije en de eendimensionale vertelling 

In Algerije neemt de herinnering aan de onafhankelijkheidsoorlog een belangrijke plaats in. 

Een aanzienlijk deel van het wetenschappelijk historisch onderzoek aan Algerijnse 

                                                                                                                                                                                              
McCormack, ‘Social Memories in (Post)colonial France: Remembering the Franco-Algerian War’, in: Journal of 
Social History 44 (2011), 1129-1138, 1132-1134. 
5 Onder andere geciteerd in: Reeck, ‘Forgetting and Remembering the Harkis’, 50.  
6 Reeck, ‘Forgetting and Remembering the Harkis’, 50-51.; McCormack, ‘Social Memories in (Post)colonial 
France’, 1130-1134.; Jon Henley, ‘French angry at law to teach glory of colonialism’, (versie: 15 april 2005), 
http://www.guardian.co.uk/world/2005/apr/15/highereducation.artsandhumanities (13 augustus 2012). 
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universiteiten, is gewijd aan deze periode. Volgens Malika Rahal, een in Frankrijk werkzame 

historica die gespecialiseerd is in de contemporaine geschiedenis van Algerije, bestaat er 

onder Algerijnse historici de opvatting dat de periode na 1962 geen geschiedenis is. 

Daarnaast wordt onderzoek naar de periode na de onafhankelijkheid bemoeilijkt door een 

gebrek aan bronnenmateriaal. In Algerije zijn de archieven niet openbaar en de overheid 

geeft maar heel zelden toegang tot een deel van het archief voor onderzoek. De archieven, 

die de periode van de onafhankelijkheidsoorlog beslaan, zijn breder toegankelijk voor 

historici, maar ook hier geldt dat de overheid niet tot alle stukken toegang geeft.7  

Zoals in veel postkoloniale landen, werd ook in Algerije de nationale geschiedenis ingezet 

als een van de middelen om een natiestaat te vormen. Daarnaast gebruikte de FLN, de partij 

die na de onafhankelijkheid alle macht in handen kreeg, het nationale verhaal om de eigen 

positie te legitimeren. Onder de FLN werd een versie van de gebeurtenissen ontwikkeld, die 

al snel de status van officiële geschiedenis kreeg. Deze officiële geschiedenis kwam niet 

alleen in de schoolboeken, maar ook in officiële teksten als de Nationale Handvest van 1976 

en de grondwet van 1977.8  

Andere politieke bewegingen, zoals de Mouvement national algérien (MNA) en de Union 

démocratique du manifeste algérien (UDMA), die net als de FLN voor onafhankelijkheid 

hadden gestreden, werden uit de officiële geschiedschrijving weggelaten. Zij waren de 

verliezers in de strijd om de macht na het einde van de oorlog en verdwenen zodoende 

nagenoeg uit de officiële geschiedenis. Rahal stelt dat het monopolie van de nationale 

geschiedschrijving, dat tot in de jaren negentig stevig in handen van de FLN was, de 

herinnering van de oorlog in Algerije heeft aangetast. Niet enkel de herinnering in de 

hoofden van de mensen en in de vragen die historici konden stellen, maar ook in de 

beschikbaarheid van bronnenmateriaal.9  

In de jaren negentig kwam er een einde aan het eenpartijstelsel in Algerije en werden ook 

andere politieke partijen toegestaan. Toen dit uit dreigde te draaien op een grote 

overwinning van de oppositiepartijen, maakte de FLN een einde aan de verkiezingen. Hierop 

volgde verzet van de oppositie, wat al snel uitliep in een gewapende strijd onder leiding van 

de Islamistische beweging. Gedurende de rest van de jaren negentig, bleven er gewapende 

                                                             
7 Malika Rahal, ‘Fused Together and Torn Apart’, in: History & Memory (2012) 118-151, 125-126. 
8 Rahal, ‘Fused Together and Torn Apart’, 119-121. 
9 Ibidem, 119, 121-123. 
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conflicten en aanslagen plaatsvinden in Algerije. Dit leverde deze periode de bijnaam ‘het 

zwarte decennium’ op.10 Hoe de houding van de regering ten opzichte van de 

onafhankelijkheidsoorlog, en de officiële geschiedschrijving ervan, zich tijdens en na de 

burgeroorlog van de jaren negentig heeft ontwikkeld, heb ik niet kunnen achterhalen. 

Wanneer ik echter kijk naar het schoolboek dat ik voor dit onderzoek onderzocht heb, dan 

valt op dat de rol van de FLN en de ALN (Armée de Libération Nationale, de militaire tak van 

de FLN) nog steeds prominent is. De leiders van beide groepen, worden geprezen als de 

helden van de revolutie. In het hoofdstuk over de onafhankelijkheidsoorlog zijn meerdere 

afbeeldingen in de vorm van het land te vinden, waar de foto’s van deze leiders in zijn 

verwerkt. Ook de hierboven al gemelde officiële dodenaantallen, die de FLN in 1962 bekend 

maakten, zijn exact zo terug te vinden in het boek. 

Schoolsysteem en geschiedenislessen in Frankrijk en Algerije 

Frankrijk 

In Frankrijk geldt er leerplicht voor kinderen 

tussen de 6 en 16 jaar oud. Tabel 1 geeft het 

Franse schoolsysteem schematisch weer.11 De 

laatste twee jaar van het Lycée vallen buiten de 

leerplicht.  

 

Het vak geschiedenis wordt gegeven vanaf het 

eerste jaar van de Sixième tot de Terminale (dus 

van het eerste jaar van Collège tot het laatste jaar van het Lycée). Alle schoolboeken moeten 

door de Minister van Onderwijs worden goedgekeurd. Deze boeken moeten voldoen aan de, 

door het Ministerie van Onderwijs vastgestelde,  leerdoelen en aanbevelingen. Het aantal 

lesuren dat aan een onderwerp besteed mag worden, maakt deel uit van de aanbevelingen 

van de overheid.12 

                                                             
10 Rahal, ‘Fused Together and Torn Apart’, 125-127. 
11 Gebaseerd op de informatie van: Lycée Français de Toronto, ‘The French Education System and the French 
Baccalauréat’ (versie: 14 mei 2003) http://www.lft.ca/wp/docs/FB_001E.pdf (26 mei 2012).; International 
Review of Curriculum and Assessment frameworks, ‘Education in France’ (versie: 3 juli 2008), 
http://www.inca.org.uk/france-system-mainstream.html (26 mei 2012). 
12 International Review of Curriculum and Assessment frameworks, ‘Education in France’ (versie: 3 juli 2008), 
http://www.inca.org.uk/france-system-mainstream.html (26 mei 2012). 
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Algerije 

In Algerije is het primaire onderwijs verplicht. 

Deze fase duurt negen jaar en kinderen zijn 

doorgaans zes wanneer zij naar de eerste klas 

gaan.13  

 

Het vak geschiedenis wordt gegeven in de fase 

van de orientation, en in het eerste jaar van het 

secundaire onderwijs.14 Voor het vak Geschiedenis is er één methode, die op alle scholen 

wordt gebruikt. De boeken zijn geschreven in opdracht van het ministerie van onderwijs.15  

Selectie bronnenmateriaal 

Bij de selectie van de geschiedenisboeken heb ik op een aantal zaken gelet: 

- Het aantal pagina’s dat gewijd is aan de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog.  

- De leeftijd die de leerlingen hebben bij het behandelen van het boek.  

- In het geval van het Franse boek: het niveau van het boek 

 

In de Franse geschiedenisboeken wordt de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog voor het 

eerst behandeld in de première, het voorlaatste jaar van het Lycée. De scholieren zijn in dat 

jaar al zestien, dus zij hebben geen leerplicht meer. Daarnaast wordt de oorlog ook kort 

genoemd in het boek voor het eindexamenjaar.  

Er zijn verschillende methodes voor geschiedenisonderwijs in Frankrijk. Een deel van deze 

methodes heeft voor elk van de drie richtingen binnen het Lycée een apart boek. Daarnaast 

zijn er enkele methodes die één boek hebben dat voor alle drie de richtingen wordt gebruikt. 

Ik heb van deze laatste categorie het boek gekozen dat volgens de verkoper het meest 

verkocht wordt.16  

                                                             
13 Nick Clark, ‘Education in Algeria’, (versie: april 2006) http://www.wes.org/ewenr/06apr/practical_algeria.htm 
(26 mei 2012).; Foreign Credits Classbase, ‘Education system in Algeria’, (laatste wijziging onbekend), 
http://www.classbase.com/countries/Algeria/Education-System (26 mei 2012).  
14 Nick Clark, ‘Education in Algeria’, (versie: april 2006) http://www.wes.org/ewenr/06apr/practical_algeria.htm 
(26 mei 2012). 
15 Mail van Jan Gijs Schouten, Ambassadeur van de Nederlandse ambassade in Algerije, 16 maart 2011. 
16 Het gaat hier om: Pascal Zachary (dir.), Histoire 1res; Questions pour comprendre le XXe siècle (Paris, 2011). 
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In de Algerijnse boeken, wordt de Onafhankelijkheidsoorlog behandeld in het boek voor 

de negende klas van het primaire onderwijs, en in de eerste klas van het secundaire 

onderwijs. Deze laatste heb ik gekozen voor dit onderzoek.17 In de eerste plaats omdat dit 

boek het meest uitgebreid ingaat op de onafhankelijkheidsoorlog. Daarnaast ligt de leeftijd 

van de scholieren, waar dit boek zich op richt, het dichtst bij de leeftijd van de Franse 

scholieren, wanneer die voor het eerst les krijgen over de Algerijnse 

Onafhankelijkheidsoorlog. Ten slotte speelde mee dat beide boeken behandeld worden in 

het Secundair onderwijs, wanneer de studenten geen leerplicht meer hebben.  

Theorie 

Narratieve en argumentatieve methode in geschiedenis schoolboeken. 

In haar bijdrage aan het boek ‘Genre and Institutions’, beschrijft Caroline Coffin twee 

methoden van representatie die in de geschiedenis schoolboeken worden gebruikt: de 

narratieve en de argumentatieve methode. Bij de narratieve methode, worden historische 

gebeurtenissen in verhalende vorm weergegeven. Zo wordt er een structuur van begin, 

midden en einde aangebracht in het verleden. Narratieve teksten wordt gekenmerkt door 

het gebruik van externe tijdsaanduidingen (zoals: vijftig jaar later, in 1988 etc.). Daarnaast 

wordt doorgaans slechts een standpunt of verklaring voor de gebeurtenissen gegeven. Het is 

belangrijk om voor ogen te houden dat de narratieve genres geen objectieve weergave van 

het verleden vormen. Zij dienen, net als de hieronder behandelde betogende genres, om te 

construeren, meer dan dat zij reflecteren.18  

De argumentatieve methode biedt de scholier meerdere standpunten en argumenten, 

waaruit deze vervolgens zijn of haar eigen standpunt kan vormen. In de meeste gevallen is 

het doel van deze teksten, volgens Coffin, om een bepaalde interpretatie van de 

gebeurtenissen uit te dragen. De geprefereerde uitleg van de gebeurtenissen wordt op 

zodanige wijze gepresenteerd, dat deze uitleg door de student als dichter bij de waarheid 

wordt beschouwd dan de andere gegeven verklaringen.19 Hoewel teksten volgens de 

argumentatieve methode objectiever over komen dan narratieve teksten, zijn zij dat dus niet 

                                                             
17 Yūsuf Munāṣiriyya, Kitāb at-Tārīkh 4 (z.p. 2009-2010). 
18 C. Coffin, ‘Constructing and giving value to the past: an investigation into secondary school history’, in: F. 
Cristie and J. R. Martin (red.), Genre and Institutions (London, 2000), 196-230, 199-201. 
19 C. Coffin, ‘Constructing and giving value to the past: an investigation into secondary school history’, in: F. 
Cristie and J. R. Martin (red.), Genre and Institutions (London, 2000), 196-230, 197-199. 
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noodzakelijkerwijs. Jenkins stelt zelfs dat deze ‘ware versie van de geschiedenis’ in alle 

gevallen ideologisch gevormd is.20 

Legitimering in geschiedenisboeken 

In zijn artikel ‘Legitimation in discourse and communication’, maakt Theo van Leeuwen 

onderscheid tussen vier methoden van legitimering: autorisatie, morele evaluatie, 

rationalisering en mythopoesis, ofwel het vormen van mythen. Met autorisatie doelt Van 

Leeuwen op legitimering door het aanroepen van een autoriteit. Het kan hierbij gaan om 

een persoon, die vanwege status, expertise of voorbeeldfunctie autoriteit geniet, maar het 

kan ook onpersoonlijke zaken betreffen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan traditie, 

wetten en voorschriften. In teksten is deze vorm van legitimering vaak te herkennen aan 

structuren als: ‘omdat ik het zeg’, ‘omdat N.N. het zegt’, ‘omdat N.N. het zo gedaan heeft’, 

‘omdat het altijd zo geweest is’ en ‘omdat het in de wet staat’.21 

Bij morele evaluatie is de legitimering niet gebaseerd op een concrete autoriteit, maar 

door het uitspreken van een moreel waardeoordeel. Dit kan heel direct gebeuren, door 

bijvoorbeeld de zaak of gebeurtenis in kwestie te omschrijven met woorden als ‘goed’ en 

‘slecht’. In de meeste gevallen wordt bij deze wijze van legitimering, volgens Van Leeuwen, 

gebruik gemaakt van impliciete verwijzingen naar bepaalde waardediscoursen. Verwijzingen 

naar deze discoursen zijn te vinden in bijvoeglijk naamwoorden als ‘gezond’, ‘normaal’, 

‘natuurlijk’, ‘nuttig’ etc. Van Leeuwen noemt dit soort woorden de top van de ijsberg, omdat 

ze aanwijzingen zijn van een waardediscours, dat zelf grotendeels onzichtbaar is. Van 

Leeuwen stelt dat er niet een methode bestaat om de morele evaluatie in teksten te 

identificeren. Ze kunnen enkel herkend worden ‘on the basis of our common-sense cultural 

knowledge’.22 Veel gebruikte methoden voor het geven van een morele evaluatie zijn, 

volgens van Leeuwen: het gebruik van evaluerende woorden, zoals de al eerder genoemde 

bijvoeglijk naamwoorden, en vergelijkingen. Deze vergelijkingen kunnen zowel positief als 

negatief zijn.23 

                                                             
20 K. Jenkins, Rethinking History, (London, 1991) p 
21 Theo van Leeuwen, ‘Legitimation in discource and communication’, in: Discourse & Communication 1 (2007) 
91-112, 94-97. 
22 Theo van Leeuwen, ‘Legitimation in discource and communication’, in: Discourse & Communication 1 (2007) 
91-112, 98. 
23 Theo van Leeuwen, ‘Legitimation in discource and communication’, in: Discourse & Communication 1 (2007) 
91-112, 97-100. 
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Nurit Peled-Elhanan heeft de legitimeringtheorie van Van Leeuwen toegepast in haar 

onderzoek naar de wijze waarop bloedbaden in Israëlische schoolboeken worden 

gelegitimeerd. Bij haar behandeling van de morele evaluatiemethode, merkt zij aan dat er bij 

de legitimatie van bloedbaden, geen onderscheid lijkt te bestaan tussen ‘moraliteit’ en 

‘politiek nut’.24 Het beschrijven van het nut van een gebeurtenis, zaak of actie, is één van de 

vormen van rationalisering die Van Leeuwen onderscheidt. Van Leeuwen stelt dat in deze 

tijd, moralisering en rationalisering nooit ver van elkaar verwijderd zijn. Bij morele evaluatie 

is altijd een element van rationaliteit te bespeuren en rationalisering heeft het morele 

discours nodig om als legitimering te kunnen functioneren.25 Van Leeuwen maakt echter wel 

een onderscheid tussen beiden. Het is niet duidelijk of de samensmelting van moraliteit en 

politiek nut, die Peled-Elhanan in haar onderzoek waarnam, een verschijnsel is dat specifiek 

is voor de Israëlische context, of dat dit ook voorkomt in andere geschiedenisboeken, waarin 

het gebruik van geweld gelegitimeerd wordt. Bij de analyse van de Algerijnse en Franse 

schoolboeken, verderop in dit paper, zal ik hierop terugkomen. 

De andere vorm van rationalisering die Van Leeuwen onderscheidt, is theoretische 

rationalisering. Bij deze vorm van rationalisering wordt gerefereerd aan de natuurlijke gang 

van zaken. Van Leeuwen duidt dit aan met ‘the way things are’.26 Morele legitimering en het 

nut van de actie zijn bij deze vorm van legitimering van ondergeschikt belang. Van Leeuwen 

onderscheidt verschillende vormen van theoretische rationalisering. Al deze vormen op deze 

plaats behandelen, gaat wat te ver in details. Wat deze vormen gemeen hebben is een 

neiging tot generaliseren en het doen van uitspraken waarin, impliciet of expliciet, ervan 

wordt uitgegaan dat de situatie zo is, omdat deze in wezen zo hoort te zijn.27  

De laatste methode die Van Leeuwen behandelt in zijn boek is die van de mythopoesis. 

Hiermee bedoelt hij legitimering door middel van het vertellen van verhalen. Als voorbeeld 

noemt hij verschillende verhalen, die voor kinderen geschreven zijn over de eerste dag op 

school. Deze verhalen zijn grofweg in twee groepen in te delen: verhalen waarbij een 

beloning volgt op goed gedrag en verhalen waarbij straf, of andere negatieve gevolgen, 

                                                             
24 Nurit Peled-Elhanan, ‘Legitimation of massacres in Israeli school history books’, in: Discource Society 21 
(2010) 377-404, 383-384. 
25 Theo van Leeuwen, ‘Legitimation in discource and communication’, in: Discourse & Communication 1 (2007) 
91-112, 100-103. 
26 Van Leeuwen, ‘Legitimation in discource’, 103. 
27 Van Leeuwen, ‘Legitimation in discource’, 103-105. 
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volgen op slecht gedrag. Goed en slecht worden bepaald door de geldende sociale normen.28 

Toegepast op legitimering in geschiedenisboeken, komt Peled-Elhanan op een iets 

afwijkende definitie. Zij definieert mythopoesis als ‘een vorm van legitimatie, die 

overgedragen wordt in de vorm van verhalen, waarbij legitieme acties beloont worden en 

niet legale acties bestraft’.29 Aan de hand van voorbeelden uit Israëlische schoolboeken, stelt 

ze dat het verhaal van een negatieve gebeurtenis (massamoord) op zodanige wijze wordt 

verteld dat de negatieve gebeurtenis in balans wordt gebracht door een positieve gevolgen 

en dat het conflict tussen goed en slecht eindigt in een overwinning van het goede. In het 

geval van de Israëlische boeken een overwinning van, of positieve consequenties voor 

Israël.30  

 

Weglaten van elementen 

Naast deze vier methoden van legitimering naar de theorie van Van Leeuwen, noemt Peled-

Elhanan nog enkele andere methoden voor de representatie in schoolboeken van 

gewelddadige episodes uit het verleden. Een veel gebruikte methode in schoolboeken is het 

weglaten van elementen. In feite is selectie en weglaten van elementen inherent aan 

geschiedschrijving. Het is onmogelijk om een verslag van een gebeurtenis te schrijven, 

waarbij alle elementen en details betrokken worden. Een historicus ontkomt er daarom niet 

aan om elementen buiten beschouwing te laten.31 De vorm van weglating waar Peled-

Elhanan op doelt, is echter van een andere orde. Daarbij worden elementen weggelaten, die 

bij de lezer de vraag zouden kunnen oproepen of de actie wel legitiem was. Voorbeelden van 

weggelaten elementen zijn onder andere: het weglaten van de redenen voor het geweld, de 

gevolgen van het geweld voor de slachtoffers en elke uiting waaruit het leed van de 

slachtoffers zou kunnen blijken.32  

Modaliteit 

Een ander belangrijk middel bij de representatie van geschiedenis, dat door Peled-Elhanan 

en anderen wordt behandeld, is de modaliteit. Dit is een concept dat binnen de sociale 

semiotiek en de linguïstiek gebruikt wordt. Modaliteit gaat in op waarheidsclaims in teksten, 

                                                             
28 Van Leeuwen, ‘Legitimation in discource’, 105-107. 
29 Peled-Elhanan, ‘Legitimation of massacres’, 382. 
30 Ibidem, 382-383. 
31 Ed Jonker, Historie; over de blijvende behoefte aan geschiedenis (Assen, 2001) 
32 Peled-Elhanan, ‘Legitimation of massacres’, 390-391. 
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zowel gesproken als geschreven. Centraal bij het concept modaliteit, is het idee dat 

waarheid niet een vaststaand gegeven is. Een uiting die als ‘waar’ wordt beschouwd in een 

bepaalde sociale context, kan in een andere context als ‘onwaar’ worden beschouwd. Als 

een gevolg van deze aanname, houden semiotici zich daarom niet bezig met de vraag wat 

‘waar’ is, maar met de waarheid zoals de auteurs deze zien en weergeven. Door het gebruik 

van verschillende termen verhogen of verlagen de auteurs de kracht van hun uitspraken. 

Verschillende termen van modaliteit, staan dus voor verschillende niveaus van ‘waarheid’. 

Zo heeft een zin als: ‘zij weten dat…’, een sterkere waarheidsclaim dan de zin: ‘zij denken 

dat…’. Deze laatste zin heeft op haar beurt weer een hogere modaliteit dan de zin: ‘zij 

dachten dat…’. Door het gebruik van de verleden tijd, wordt de indruk gewekt dat dit 

standpunt tegenwoordig niet meer gehuldigd wordt. 33 

Linguïsten maken een onderscheid tussen hoge, gemiddelde en lage modaliteit. Het 

klassieke voorbeeld is dat van de Engelse modale hulpwerkwoorden may, will en must, maar 

ook zelfstandig naamwoorden kunnen gebruikt worden om verschillende gradaties van 

modaliteit uit te drukken. Bijvoorbeeld: zekerheid,waarschijnlijkheid, mogelijkheid, of de 

bijbehorende bijwoorden. De linguïst M.A.K. Halliday heeft hier een frequentie modaliteit 

aan toegevoegd. Hierbij geldt dat woorden die een hogere frequentie, of een hoger aantal 

aanduiden, een hogere modaliteit hebben. Voorbeelden hiervan zijn: altijd – vaak – soms en 

meesten – velen – sommigen. Halliday maakte verder een onderscheid tussen objectieve 

modaliteit en subjectieve modaliteit. Bij subjectieve modaliteit is het onderwerp een 

persoon (hij stelt dat, zij vindt dat, ik denk dat etc.). Bij objectieve modaliteit is het subject 

van de zin geen persoon, maar wordt er gebruik gemaakt van zinsneden als ‘het is’ of ‘er is’ 

(het is een feit dat, er is de mogelijkheid dat, etc.). Voor beide vormen geldt dat het de 

persoonsvorm is, waaruit de gradatie van modaliteit blijkt. Daarbij geldt voor alle modale 

verschijningsvormen, die hierboven behandeld zijn, dat er geen verband is tussen de 

modaliteit van het woord en de objectieve waarheid van de uitspraak.34     

Opmaak, afbeeldingen en vragen 

In schoolboeken worden alle elementen ingezet om de centrale boodschap te ondersteunen. 

Dit geldt zeker ook voor de afbeeldingen, kaarten en illustraties die bij de tekst geplaatst zijn. 

                                                             
33 Theo van Leeuwen, Introducing Social Semiotics (London, 2005) 160-161.; Nurit Peled-Elhanan, ‘Legitimation 
of massacres in Israeli school history books’, in: Discource Society 21 (2010) 377-404, 392-393. 
34 Theo van Leeuwen, Introducing Social Semiotics (London, 2005) 162-165. 
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In haar artikel laat Peled-Elhanan zien hoe foto’s en andere afbeeldingen invloed hebben op 

de wijze waarop de tekst wordt geïnterpreteerd. Ook de compositie waar de afbeeldingen 

zijn geplaatst, speelt volgens haar een rol. Peled-Elhanan onderbouwt dit aan de hand van 

een aantal voorbeelden. In een van deze voorbeelden betreft een beschrijving van het 

bloedbad van Kibya in 1953. De tekst waarin deze geschiedenis beschreven wordt, bevat 

geen duidelijke waardeoordeel over het gebeurde. Naast deze tekst staat een foto van de 

legereenheid die verantwoordelijk was voor de moorden. Deze soldaten staan in ‘mannelijke 

poses’ en poseren met Moshe Dayan, het hoofd van de Israelische troepenmacht. De 

soldaten zijn aan hun baret en insignes herkenbaar als paratroepers. Door de wijze waarop 

deze soldaten zijn afgebeeld, wordt duidelijk dat zij als helden en rolmodellen worden 

neergezet. De foto dient op deze wijze een dubbel doel: enerzijds wordt de student gestuurd 

in hoe hij of zij de geschreven tekst moet interpreteren en anderzijds wordt ook het 

bloedbad zelf gelegitimeerd, omdat ‘such heroes could not have done unjustified wrong’.35 

Een ander middel om de interpretatie van de scholieren te sturen, is door middel van 

verwerkings- en verdiepingsvragen bij de tekst. Met verwerkingsvragen bedoel ik vragen, 

waarvan het antwoord letterlijk in de tekst te vinden is. Met verdiepingsvragen bedoel ik 

vragen waarvan het antwoord niet letterlijk in de tekst staat. De scholier moet dan zelf 

verschillende elementen samenbrengen om deze vraag te beantwoorden. De vragen in 

geschiedenis schoolboeken dienen in de eerste plaats om de scholier te helpen om zich de 

tekst eigen te maken. Daarnaast dienen deze vragen om de scholier te sturen richting de, 

door de auteur, gewenste interpretatie van de gebeurtenissen. Deze sturing kan heel 

openlijk gebeuren. Zo wordt aan de Algerijnse scholieren gevraagd om, aan de hand van een 

negental citaten van Charles de Gaulle, aan te tonen dat het diens intentie was om de 

onafhankelijkheidsrevolutie weg te vagen en de ALN haar wapens af te nemen.36  

Naast dit soort meningvormende vragen, zijn er ook vragen, waarbij scholieren gevraagd 

wordt te kijken naar de bredere context. Dit soort vragen moedigen de scholier aan om 

verder te kijken dan de individuele, negatieve gebeurtenis en de aandacht te vestigen op de 

positieve uitkomst op de langere termijn. Daarnaast kunnen dit soort vragen een middel in 

                                                             
35 N. Peled-Elhanan, ‘Legitimation of massacres in Israeli school history books’, in: Discourse & Society 21 (2010) 
377-404, 385-387.; citaat: ibidem, 386. 
36 Yūsuf Munāṣiriyya, Kitāb at-Tārīkh 4 (z.p. 2009-2010), 119. 
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de legitimatie van een negatieve gebeurtenis zijn.37 Een voorbeeld hiervan is de vraag die de 

Franse scholieren krijgen over een wereldkaart en een kaart van Afrika, die aan het begin 

van het hoofdstuk over dekolonisatie staan. Op de wereldkaart is door middel van een 

icoontje, aangegeven in welke landen er sprake was van een oorlog of conflict rond de 

onafhankelijkheid. De kaart van Afrika werkt met drie kleuren. Groen voor de landen die via 

de onderhandelingstafel onafhankelijk werden, oranje voor de landen waar 

onafhankelijkheid volgde op een periode van onrust en rood voor de landen waar een 

onafhankelijkheidsoorlog heeft gewoed. De scholieren wordt gevraagd om, op grond van 

deze twee kaarten, te laten zien dat niet alle dekolonisaties op vreedzame wijze zijn 

verlopen.38 Door deze vraag wordt de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog, die op de vier 

volgende pagina’s behandeld wordt, in de context van andere conflicten geplaatst. De 

boodschap is dat oorlogen om onafhankelijkheid, zoals de Algerijnse oorlog die zo dadelijk 

behandeld zal worden, niet ongebruikelijk zijn in een proces van dekolonisatie. 

Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog in beide boeken 

In dit hoofdstuk wil ik nader ingaan op de opbouw van de beide boeken en de plaats die de 

oorlog inneemt in de boeken.  

Het Algerijnse geschiedenisboek, dat in de eerste klas van het secundair onderwijs 

gebruikt wordt, bestaat uit drie educatieve eenheden. In totaal telt het boek 175 pagina’s. 

De tweede educatieve eenheid, die in totaal 74 pagina’s beslaat, is in zijn geheel gewijd aan 

de onafhankelijkheidsoorlog. Deze educatieve eenheid is opgedeeld in vijf paragrafen, die 

elk een andere periode of een ander aspect van de oorlog behandelen. Dit zijn: 

- De voorbereiding van de onafhankelijkheidsrevolutie 

- Het eerste jaar 

- De grote koloniale plannen 

- De Algerijnse diplomatie in internationale vergaderingen 

- Onderhandelingen tussen de FLN en de Franse regering. 

 

                                                             
37 N. Peled-Elhanan, ‘Legitimation of massacres in Israeli school history books’, in: Discourse & Society 21 (2010) 
377-404, 391-392.; Coffin, ‘Constructing and giving value to the past’, 216-222. 
38 Pascal Zachary (dir.), Histoire 1res; Questions pour comprendre le XXe siècle (Paris, 2011) 296-297. 
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De paragrafen bestaan uit een leertekst, die afgewisseld wordt met citaten, tabellen, foto’s 

en kaarten. Per paragraaf zijn op verschillende plaatsen vragen opgenomen, die dienen om 

de stof te verwerken en om de student te helpen in het vormen van een mening. Ook staan 

er enkele korte studies in de educatieve eenheid, die dieper ingaan op een bepaald 

onderwerp. Een voorbeeld hiervan is de studie:  

‘een blik op… de maanden van vliegtuigpiraterij, die door de Franse staat werd 

uitgevoerd (de kaping van een vliegtuig dat de leiders van de 

onafhankelijkheidsrevolutie vervoerde) ’39  

 

Aan het begin van de educatieve eenheid is een inleiding te vinden, met daarin de 

leerdoelen. De afbeeldingen en foto’s zijn in kleur, tenzij het zwart-wit foto’s betreft. 

 

Het Franse boek beslaat in totaal 384 pagina’s. In het boek komen vijf verschillende thema’s 

aan bod, die qua periode in de twintigste eeuw en in het eerste decennium van de 

eenentwintigste eeuw vallen. Deze thema’s worden behandeld in, in totaal, dertien 

hoofdstukken. Van deze hoofdstukken is een hoofdstuk gewijd aan het koloniale tijdperk en 

een aan de periode van dekolonisatie. Elk hoofdstuk begint met een tijdlijn en een aantal 

landkaarten. Vervolgens volgen er een aantal studies; een biografie van een tweetal 

hoofdrolspelers in die periode; een aantal lessen; een paragraaf kunstgeschiedenis en een 

pagina met eindtermen, die voor de toets geleerd moeten worden. De Algerijnse 

onafhankelijkheidsoorlog wordt behandeld in het hoofdstuk over de dekolonisatie. Dit 

hoofdstuk beslaat in totaal 24 pagina’s. Twee lessen van elk twee pagina’s gaan specifiek 

over de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog, aangeduid als ‘la guerre d’Algérie’, ofwel, de 

Algerijnse oorlog.  

De studies bestaan uit een paar regels tekst ter inleiding, een hoofdvraag, een aantal 

bronnen en een aantal verwerkingsvragen. De lessen, die pas na de studies aan bod komen, 

bestaan uit een pagina tekst en een pagina met bronnen. In deze lessen wordt het 

onderwerp, in dit geval dekolonisatie, in een bredere, internationale context geplaatst. De 

foto’s en citaten die naast de tekst zijn afgebeeld, dienen ter illustratie en ter onderbouwing 

van de beweringen in de tekst. Zo zijn in de les over het verzet tegen koloniale 

                                                             
39 Munāṣiriyya, Kitāb at-Tārīkh,106-107.  

("الختطاف طائرة تقل قياديي الثورة التحريرية)أشهر قرصنة جوية قامت بها الدولة الفرنسية ... نافذة على"   
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overheersing40 twee foto’s afgedrukt waarop respectievelijk Sukarno’s gevangenneming 

door het Nederlandse leger en een toespraak van Gandhi voor het Indische Congres, zijn 

afgebeeld. Daarnaast staan er nog twee citaten. De eerste uit een toespraak van Nkrumah in 

1945 en de tweede uit een toespraak van de Amerikaanse staatssecretaris John Foster 

Dulles. Bij deze citaten staan nog enkele verwerkingsvragen. Over de inhoud van de leertekst 

worden geen vragen gesteld. De foto’s in het boek zijn in kleur en zwart-wit. De kaarten en 

affiches zijn in kleur. 

Het begin van de oorlog 

In de nacht van 31 oktober op 1 november, gingen op verschillende plaatsen in Algerije 

bommen af. Omdat 1 november ook de dag is waarop Allerheiligen wordt gevierd, is deze 

serie aanslagen ook wel bekend onder de naam Allerheiligenopstand. Over de gevolgen van 

deze opstand zijn de historici verdeeld. John Talbott stelt dat de Franse regering meteen 

reageerde met de zending van extra troepen en onderdrukkende maatregelen. Benjamin 

Stora stelt daarentegen dat de reactie van de Franse overheid in eerste instantie kalm was. 

Hoewel de overheid al snel extra troepen stuurde, lieten verdere maatregelen een tijd op 

zich wachten.41  

Volgens het Franse boek 
Het begin van de oorlog wordt in het Franse boek in een bron en in de inleiding van de 

eerste studie over de onafhankelijkheidsoorlog behandeld. In de tekst wordt de uitbarsting 

van het geweld geïnterpreteerd als het gevolg van de protesten, die in Algerije na de Tweede 

Wereldoorlog waren opgekomen: 

‘het opkomen van het protest in koloniaal Algerije na de Tweede Wereldoorlog brengt 

een serie aanslagen met zich mee in de nacht van 30 oktober op 1 november 1954.’42 

 

De tekst vervolgt door te stellen dat de aanslagen georganiseerd zijn door de FLN, die 

daaropvolgend de onafhankelijkheid uitriep.  

                                                             
40 Pascal Zachary, Histoire 1res, 308. 
41 John Talbott, The War Without a Name (London, 1980) 36-37.; Benjamin Stora, Histoire de la guerre 
d’Algérie; 1954-1962 (Paris, 2006) 9-16. 
42 Ibidem, 302. De vertalingen uit het Frans zijn gecontroleerd door Marie-Claire Foux, docente Frans aan de 
Universiteit van Utrecht. Omwille van de leesbaarheid, heb ik besloten om bij de behandeling van de Franse en 
Algerijnse geschiedenisboeken, geen gebruik te maken van Frans of Arabisch in de hoofdtekst. De originele 
teksten en de gemaakte vertalingen, zijn op te vragen bij de auteur. 
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‘Dit [het uitroepen van de onafhankelijkheid] is het begin van een aaneenschakeling 

van geweldplegingen: aanvallen, hinderlagen en aanslagen door de ALN, waarop met 

onverzettelijkheid wordt gereageerd door de politiekmaker en met onderdrukking 

door het leger.’43 

 

Hierbij is de volgorde waarin de elementen staan opvallend: de keten van geweldplegingen 

wordt genoemd vóór de reactie van de politiek. Hierdoor wordt gesuggereerd dat de 

geweldplegingen een gevolg waren van het uitroepen van de onafhankelijkheidsverklaring 

en dat de Franse politiek en het leger hier vervolgens op reageerden door onverzettelijkheid 

en onderdrukking.  

De woorden die gebruikt worden om het geweld van de kant van de ALN te beschrijven, 

hinderlagen (embuscades) en aanslagen (attantats), hebben een connotatie van illegitimiteit 

over zich. Het zijn woorden die gebruikt worden bij de beschrijving van het geweld van een 

terreurgroep tegen de legitieme overheid. Het woord aanval (attaques) is neutraler van 

betekenis. Dit woord wordt ook gebruikt bij aanvallen van de Fransen tegen anderen.  

 

Behalve deze tekst, is er ook nog een primaire bron, die verband houdt met de eerste dag 

van de onafhankelijkheidsoorlog. Deze bron bestaat uit een aantal fragmenten uit het 

manifest van de FLN. De auteurs hebben zowel fragmenten opgenomen waaruit het streven 

naar een onafhankelijke staat wordt uitgedragen, met alle beschikbare middelen, als een 

fragment waarin de FLN het plan naar voren brengt om ‘een betrouwbaar platform naar 

voren te brengen voor de discussie met de Franse autoriteiten als deze van goede trouw zijn 

en eens en voor al aan het volk dat zij onderdrukt zelfbeschikkingsrecht te geven. ’44 De 

scholieren wordt aan de hand van een van de verwerkingsvragen nog eens extra op deze 

beide kanten van het manifest gewezen: 

‘laat zien dat de FLN vastberaden is in het verkrijgen van onafhankelijkheid van 

Algerije, hoewel zij de deur open houdt voor besprekingen met de Franse overheid.’45  

                                                             
43 Pascal Zachary, Histoire 1res, 302. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem, 303. 
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Volgens het Algerijnse boek 

Zoals hierboven ook al opgemerkt is, gaat het Algerijnse geschiedenisboek veel uitvoeriger in 

op de gebeurtenissen rond de onafhankelijkheidsoorlog, in de tekst consequent de Grote (of 

Zeer Grote) Bevrijdingsrevolutie genoemd (ath-thawra at-taḥrīrīya al-kubrā). Dit heeft tot 

gevolg dat er per onderwerp veel meer tekst te analyseren is, dan in de behandeling van het 

Franse boek hierboven. Zo neemt de behandeling van de begindatum van de 

onafhankelijkheidsoorlog, 1 november 1954, al bijna vier pagina’s in beslag. Twee pagina’s 

hiervan zijn gewijd aan het manifest van de FLN. Op de overige twee pagina’s worden de 

daadwerkelijke aanslagen van Allerheiligen behandeld. Eerst vanuit een algemeen oogpunt, 

en vervolgens vanuit militair en strategisch perspectief. Naast deze tekst, zijn bovendien nog 

een drietal bronnen afgedrukt. 

De analyse van een dergelijke hoeveelheid tekst is beduidend arbeidsintensiever dan de 

vierregelige brokstukjes informatie, die de Franse scholieren krijgen aangereikt. Daarbij is 

een analyse op verschillen in nuance in woorden voor mij, als bachelorstudent, nog te hoog 

gegrepen. De analyse van de Algerijnse versie van de gebeurtenissen zal daarom 

noodgedwongen wat soberder zijn, dan de analyse van de Franse versie. In het geval van het 

begin van de oorlog, zal ik mij beperken tot een analyse van het algemene gedeelte en de 

drie bronnen.  

 

De beschrijving van de nacht van de bomaanslagen, begint met een uitleg waarom voor deze 

datum gekozen is. Deze keuze was, volgens de schrijvers, een strategische keuze. Deze 

eerste dag van november viel op een maandag, wat een goed voorteken voor de actie 

betekende, omdat de Profeet op deze dag geboren is. Daarbij was het de dag van 

Allerheiligen, ‘wat een religieuze feestdag is voor christenen, zodat meer van de militaire 

leiders buiten hun posities zijn vanwege de viering van de gelegenheid.’46 

Het is opvallend dat bij de verklaring voor de datumkeuze, naar verklaringen wordt gegrepen 

die haast mythologisch aandoen. Vanuit een militair-strategisch oogpunt zou je eerder 

verklaringen verwachten als: ‘het was een maanloze nacht’, of: ‘het was zwaar bewolkt’. 

De tekst gaat als volgt verder: 

 ‘En het was de belangrijkste doorbraak door: 

 a) militaire bomaanslagen, door het hele land 

                                                             
46 Munāṣiriyya, Kitāb at-Tārīkh, 84. 
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b) de verspreiding van het manifest van 1 november en de publieke bekendmaking 

van het bevrijdingsleger [ALN]. 

c) het uiroepen van de revolutie in de uitzending van ‘Sawt al-ᶜArab’47 in Egypte in de 

ochtend van 1 november.’48 

 

Het woord ‘belangrijkste’ (in het Arabisch: kubrā, een vorm in de elatief, die het woord een 

intensieve betekenis geeft) is een woord met een hoge modaliteit. In dit stukje wordt dus 

een sterke waarheidsclaim gemaakt. Een claim die, aangezien er maar een versie van de 

gebeurtenissen gegeven wordt, voor scholieren heel lastig te weerleggen zal zijn. 

In het stuk wat hierop volgt, wordt verteld dat het plan oorspronkelijk was om van de 

nacht van het uitbreken van de Grote Bevrijdingsrevolutie een nationale nacht te maken, 

door doelen te treffen in alle militaire zone’s. Dit doel blijkt echter niet gehaald te zijn:  

‘Maar in de eerste maanden was de revolutie geconcentreerd in de eerste militaire 

zone om uiteenlopende redenen, terwijl gewacht werd op de volledige, geestelijke en 

materiële voorbereiding.’49 

 
Een van de drie bronnen, die naast deze tekst is afgedrukt, is een tabel waarin de resultaten 

van de aanslagen van 1 november schematisch zijn weergegeven:50 

 
Militaire 
zone 

Leider Militaire 
operaties in 
de nacht 
van 1 
november 

Aantal 
doden 

Aantal 
gewonden 

Wapens 
erdoor 
verkregen  

De andere 
verliezen 

1  34 6 6 6 De materiële en 
financiele schade 
is zeer aanzienlijk, 
vooral in de 3e en 
4e zone 

2  2 0 1 1 

3  14 2 1 1 

4  7 0 0 12 

5  16 2 3 1 

totaal 73 10 11 21 

 
 
Een van de andere bronnen is een citaat uit een artikel dat op 3 november in de Franse krant 

Le Figaro verscheen. Dit artikeltje is in feite niet anders dan een opsomming van de plaatsen 

                                                             
47 Vertaald: De Stem van de Arabieren. Een Arabisch talig, transnationaal radiostation in Cairo. Erg populair in 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten in de jaren ’50 en ’60). 
48 Munāṣiriyya, Kitāb at-Tārīkh, 84. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem, 85. 

De strijd van november 1954, door: Būbakir ibn Salim 
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waar een aanslag was geweest. Wat mij raakte is dat het hier lijkt te gaan om een klein 

artikeltje, dat bovendien pas twee dagen na de aanslagen wordt geplaatst. Blijkbaar was de 

aanslag niet direct groot nieuws in Frankrijk. 

De derde bron tenslotte is de tekst waarmee een woordvoerder van de FLN bij het 

Egyptische radioprogramma Ṣawt al-ᶜArab op de ochtend van 1 november de revolutie 

uitriep: 

‘na een afdwaling, die door het imperialisme is gewild, en die negen jaar voortduurde, 

heeft Algerije vandaag trots haar hoofd geheven, in alle plaatsen, met trots. De vijfde 

dag van Rabīᶜ al-Awwal, overeenkomend met 1 november 1954, begon Algerije een 

waardig, eervol nieuw leven te leven. Vandaag hebben de meest nobele van de vrije 

zonen van Algerije aangekondigd, dat zij de gewapende strijd hervatten.51 

 

In de hierboven behandelde teksten over de aanslagen lijkt geen gebruik gemaakt te zijn van 

de methoden van legitimering die door Peled-Elhanan en Van Leeuwen genoemd worden. 

Bij het beschrijven van het gebruik van geweld tegen de Franse autoriteiten, worden geen 

constructies gebruikt om dit geweld te rechtvaardigen. Dit zou erop kunnen wijzen dat het 

gebruik van geweld voor het verkrijgen van onafhankelijkheid, als volkomen legitiem in 

zichzelf wordt beschouwd. Dit beeld wordt onderbouwd door twee van de drie bronnen. De 

tabel geeft een duidelijk overzicht van de gevolgen van het geweld. En in de radio-uitzending 

noemt de woordvoerder van de FLN de jaren waarin geen gewapend verzet was ‘jaren van 

afdwaling’. Nu het gewapende verzet is hervat, kan het Algerijnse volk echter weer met 

opgeheven hoofd over straat.  

De slag om Algiers 

Na een periode waarin de spanningen tussen de Franse kolonisten en de Algerijnse moslims 

steeds verder waren opgelopen, besloot de Franse regering onder leiding van Robert 

Lacoste, in te grijpen. In maart 1956 gaf Lacoste bijzondere bevoegdheden aan Generaal 

Jacques Massu, met als opdracht om Algiers te pacificeren. In januari van het 

daaropvolgende jaar, stuurde Massu achtduizend paramilitairen naar Algiers om de orde te 

bewaken. Enkele dagen later werd de stad opgeschikt door bomaanslagen. Massu liet de 

                                                             
51 Munāṣiriyya, Kitāb at-Tārīkh, 85. 
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stad opdelen in verschillende sectors, waarbij hij de moslimwijken liet afsluiten door middel 

van prikkeldraad. De periode daarna wordt gekarakteriseerd door aanslagen van de kant van 

de FLN, die beantwoord werden door massa-arrestaties. In de zogenaamde transitie- en 

sorteercentra, waar deze arrestanten naar toe gebracht werden, vonden ernstige 

martelingen plaats. De slag om Algiers eindigde op 24 september met de arrestatie en 

zelfmoord van twee van de leiders van de FLN.52 

Volgens het Franse boek 

De behandeling van de Slag om Algiers in het Franse boek is op zijn zachts gezegd summier 

te noemen. Het boek beperkt zich tot 

een foto met onderschrift en een 

definitie in het blokje ‘Vocabulaire’. Op 

de foto staan een vrouw in niqāb, een 

ongesluierde vrouw en een aantal 

Franse soldaten afgebeeld. Het 

onderschrift van de foto luidt: ‘controle 

van burgers tijdens de “Slag om 

Algiers”’. De definitie van deze slag 

luidt: ‘een omvangrijke politie- en 

militaire operatie van onderdrukking in 

Algiers in 1956-1957, na een reeks 

aanslagen door de FLN.’53 

De elementen die bij de lezer de vraag zou kunnen oproepen of de politie- en militaire 

operatie legitiem was, zijn weggelaten. Er wordt geen melding gemaakt van de vele 

burgerdoden of de martelingen. Het weergeven van deze elementen, zou de scholier het 

idee kunnen geven dat het geweld van de zijde van de Franse overheid tot geen verhouding 

stond tot de aanslagen door de FLN, die de aanleiding van de Slag om Algiers vormden. In 

plaats van een hoog beladen term als ‘martelingen’ is daarom gekozen voor de veel mildere 

term ‘onderdrukking’ (répression). Ter illustratie van deze ‘onderdrukking’, is een foto 

afgebeeld, waaruit een zeer milde vorm van onderdrukking naar voren komt. Vrouwen 

worden, door middel van een metaaldetector gecontroleerd door soldaten die geen 

                                                             
52 Stora, Algeria, 48-52. 
53 Pascal Zachary, Histoire 1res, 303. 
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zichtbare wapens dragen. De combinatie van deze foto met de tekst, zal scholieren de 

impressie geven dat deze onderdrukking wel mee viel en dat dit een gepaste reactie was op 

de aanslagen (ook hier: attentats) van de FLN. 

Deze interpretatie wordt nog versterkt door de vraag die over deze en twee andere 

bronnen wordt gesteld: ‘wat waren de Franse politieke en militaire reacties op de eisen en 

acties van de FLN?’54 Deze vraag vestigt nogmaals de aandacht van de scholier op de term 

‘onderdrukking’. Daarmee is dit een term geworden, die de potentie heeft om bij de scholier 

te blijven hangen (in ieder geval tot aan de toets).  

Volgens het Algerijnse boek 

De Slag om Algiers wordt in het Algerijnse gedefinieerd vanuit de guerrillaoperaties die de 

FLN in de hoofdstad uitvoerde: 

‘de [term] Slag om Algiers wordt gebruikt voor de guerrillaoperaties die plaatsvonden 

in de stad Algiers in het einde van 1956 en gedurende 1957, en die opkwamen als een 

antwoord op de instructies/richtlijnen van de Commissie van coördinatie en uitvoering 

(Comité de Coordination et d’Exécution).55 

 

Deze guerrillaoperaties vormen niet enkel de focus bij het schrijven over de Slag om Algiers, 

maar hun daden worden als voorbeeldig gepresenteerd: 

Mohamed Larbi ben M’hidi (…) was in staat om cellen van fedayeen (soldaten die hun 

leven willen opofferen/guerrillastrijders) te organiseren, en militaire operaties te 

organiseren in [Algiers] straten en wijken. Uitblinkers op het gebied van de acties 

waren guerrillastrijders die acties ondernamen in het binnenland en buitenland en 

nog veel anderen dan zij (m/v). 

Conclusie 

Wat bij vergelijking van de wijze waarop de Franse en Algerijnse geschiedenisboeken 

meteen opvalt, is het verschil in hoeveelheid tekst. Het Franse boek behandelt de Algerijnse 

onafhankelijkheidsoorlog in vier pagina’s, met een lage tekstdichtheid. Het Algerijnse boek 

heeft niet alleen een veel hogere tekstdichtheid, maar gebruikt bovendien meer dan 

achttien keer zo veel pagina’s. Ondanks dit grote, in het oog vallende verschil, zijn er ook 
                                                             
54 Ibidem. 
55 Munāṣiriyya, Kitāb at-Tārīkh, 126. 
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overeenkomsten te vinden. Zo maken beide boeken gebruik van primaire bronnen als 

krantenartikelen en citaten, en hulpmiddelen als tabellen en kaarten. In het Franse boek, 

wordt de geschiedenis bijna helemaal aan de hand van dit soort bronnen en hulpmiddelen 

verteld. Terwijl deze in het Algerijnse boek een meer ondersteunende rol vervullen bij de 

tekst. Een andere overeenkomst is dat in beide landen de geschiedenis werd ingezet als 

middel om de eenheid in het land te bevorderen.  

Wanneer we kijken naar de wijze waarop gewelddadige episodes beschreven worden in 

beide boeken, dan zien we grotere verschillen. Bij de beschrijving van de aanslagen van 1 

november 1954, valt op dat in het Franse boek verschillende methoden gebruikt worden om 

het gebruik van geweld te legitimeren. Zo wordt een kleine aanpassing in de chronologie 

doorgevoerd, waardoor het lijkt alsof de reactie van de Fransen er een was op een 

aaneenschakeling van geweld van de kant van de FLN. 

Tegelijkertijd met de legitimering van het eigen geweld, wordt de gewelddadigheid van de 

kant van de ALN gedelegitimeerd, door gebruik te maken van woorden die een sterk 

negatieve connotatie hebben als ‘aanslag’ en ‘hinderlaag’.  

Een dergelijke delegitimering komen we niet tegen bij de behandeling van het Manifest van 

de FLN. In deze bron worden verschillende kanten van dit manifest belicht.  

Wat het meest in het oog springt bij de Algerijnse versie van deze geschiedenis, is dat er 

geen methoden van legitimering voor het gebruikte geweld worden toegepast. Dit wijst op 

een acceptatie van het geweldsmiddel bij de bestrijding van de Franse autoriteiten, 

waardoor legitimering niet nodig is. De tabel waar de ‘opbrengsten’ van de aanslagen 

worden weergegeven en de verklaring die de FLN via Ṣawt al-ᶜArab de wereld in zond, 

ondersteunen dit beeld. 

 

Ook bij de behandeling van de Slag om Algiers, wordt in het Franse geschiedenisboek 

gebruik gemaakt van middelen om het geweld te legitimeren. Gevoelige episodes uit deze 

geschiedenis, zoals de marteling van gevangenen, worden weggelaten, omdat dit vragen zou 

kunnen oproepen over de legitimiteit van het optreden van de Franse paramilitairen. Door 

daarnaast een veel mildere terminologie te gebruiken worden twee doelen bereikt: de 

scholier blijft onwetend over wat zich tijdens de Slag van Algiers heeft afgespeeld en zal hij 

of zij de impressie overhouden dat de onderdrukking door de Franse troepen niet heel 

ernstig was.  
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Ten slotte nog de Algerijnse versie van de Slag om Algiers. Net als bij de beschrijving van 

de Allerheiligenopstand, is ook bij deze geschiedenis geen sprake van het gebruik van 

legitimeringmethoden bij de beschrijving van het geweld. Door de afbeelding van de 

guerrillastrijders als rolmodel en helden, is er eerder sprake van verheerlijking. Een groter 

contrast met de pogingen van Frankrijk om het verleden te verbloemen is haast niet 

mogelijk. 
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