
I. Het Midden-Oostenconflict
israël een  
“onHersTelbare Vergissing”?
Het hoofdstuk over Israël begint al meteen met de tendentieuze vraag-
stelling in de titel, namelijk of Israël geen “onherstelbare vergissing” is. 
Een vraagstelling, rechtstreeks overgenomen van een gelijknamig werk 
van de gecontesteerde Nederlandse historicus, chris van der Heijden. 
Die deinst er niet voor terug om feiten achter te houden of te verdraaien 
om zijn gelijk te krijgen. Interessant detail: nergens in de tekst wordt 
vermeld dat de tendentieuze vraagstelling ook de titel is van dat boek. 
En helemaal in de lijn van wijlen (?) de stalinistische geschiedschrijving, 
omschrijft ‘Historia 6’ het zionisme als ‘een onderdeel van het Westers ko-
lonialisme’. 

Natuurlijk is Israël NIEt ontstaan als waakhond van het Westers imperi-
alisme. Het is ontstaan uit de noodzaak om Joden een ‘veilige’ thuisha-
ven te geven na honderden, ja zelfs duizenden jaren Jodenhaat, zowel 
in de christelijke als Arabische wereld, met als triest hoogtepunt de sy-
stematische uitroeiing van dat volk door de nazi’s! De Joodse immigran-
ten woonden voor de oprichting van Israël in nederzettingen op grond 
aangekocht van turkse of Arabische grootgrondbezitters. Deze Joodse 
pioniers bouwden langzaam zelf een eigen economie op en bemoeiden 
zich niet met de Arabieren. Maar wat lezen we op pagina 45? ‘Zionisten 
kochten land en gedroegen zich als kolonialen in de Arabische wereld’. 
Echt waar? Wij hebben nog nooit gehoord van boeren wiens land werd 
afgepakt en als slaven werden gebruikt zoals gebeurde bij de kolonisatie 
van Afrika. Joodse arbeiders verzetten zich integendeel tegen(!) de uit-
buiting van Arabieren die onderbetaald werden.
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niEuW schOOLbOEk 
GEschiEDEnis  

ziEt isRAëL ALs
‘OnhERstELbARE VERGissinG’ 

En hOLOcAust ALs
 ‘pOLitiEk WApEn’

o n D e r  D e  lo e p  D o o r  s aVa s o r D a

De uitgeverij Pelckmans is wellicht de belangrijkste uitgeverij 
van handboeken voor het secundair onderwijs in de Vlaamse 
scholen. De meeste hand- en werkboeken zijn geschreven op 
maat van de leerplannen van het vrij katholiek net, waar het 
grootste deel van de Vlaamse leerlingen school loopt. Veel 
leerkrachten gebruiken de handboeken als leidraad voor hun 
lessen: dit garandeert het bereiken van de eindtermen en maakt 
het voorbereiden van de lessen heel wat makkelijker. Op het 
vlak van de geschiedenisboeken heeft de uitgeverij een stevige 
reputatie. Voor het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) biedt 
de uitgeverij de reeks ‘Historia’ aan. Wij kregen ‘Historia 6’, het 
laatste handboek in de reeks, onder handen en bekeken de 
hoofdstukken over Israël en de Holocaust.



In het handboek worden ook heel wat kaarten getoond om – zoals het 
volgens de eindtermen hoort – het geheel ruimtelijk te kaderen. De keuze 
van de kaarten en de bijgevoegde commentaren bieden echter eerder 
verwarring en/of misleiding dan inzicht. Hoe het Ottomaanse Rijk in een 
Brits en frans mandaatgebied verdeeld werd, wordt nergens afgebeeld. 
Nochtans is dit wel cruciaal in het verloop van de gebeurtenissen. Een blik 
op de hier bijgevoegde kaart, zie map 1 (bron: Mitchell G. Bard, Myths and 
facts. A Guide to the Arab-Israeli conflict, New York, 2006) legt uit waarom: 
in 1921 werd het Britse mandaatgebied opgedeeld in transjordanië, een 
gebied waar Joodse inwijking niet toegelaten werden en Palestina, het ge-
bied dat opengesteld werd als het ‘Joodse Nationaal tehuis’, zoals dit in de 
Balfour Declaratie beloofd was.
Nadat Groot- Brittannië besloot zich als mandaathouder terug te trekken, 
stelde de uNO eind november 1947 een verdeelplan op. De Arabische na-
tionalisten verwierpen het plan, dat aan Joodse kant wel aanvaard werd. 
Onmiddellijk na de internationale goedkeuring van het plan werden Jood-
se nederzettingen door Arabische strijders aangevallen (staat niet in ‘His-
toria 6’). Na de uitroeping van de onafhankelijkheid van Israël vielen vijf 
Arabische legers de kersverse staat binnen, namelijk Egypte, transjorda-
nië, Libanon, Irak en Syrië (staat niet in ‘Historia 6’). Wat staat er dan wel in? 
‘Al maanden tevoren en in de daaropvolgende oorlog (1948-’49) gingen 
de zionisten over tot de etnische zuivering van beoogd grondgebied’. Ver-
der lezen we: ‘de uitkomst van de oorlog was een staat Israël op 78% van 
het voormalige mandaatgebied’. Opnieuw fout! Na de onafhankelijkheids-
oorlog was meer dan 80% van het Britse mandaatgebied in Arabische 
handen. (Het mandaatgebied met een totale oppervlakte van 115.000 km² 
werd onderverdeeld in 80% Jordanië, 9% Palestina, en 11% Israël. Door de 
oorlog vergrootte Israël dat gebied van 11 naar 17,5% en niet naar 78%).

‘Historia 6’ komt met veel kaarten en plannen voor de dag, maar die zijn 
vaak onduidelijk of zelfs ronduit misleidend. 

Om het “waterprobleem” te duiden wordt een achterhaalde kaart ge-
bruikt: 

Israël bezet Zuid-Libanon al niet meer sinds het jaar 2000. In de plaats van 
een kaart van een journalist, had men beter kaarten van geografen of hy-
drologen gebruikt. De duiding van het waterprobleem is ook eenzijdig: 
nergens wordt de watercrisis vermeld waarbij Libanon en Syrië dammen 
wilden bouwen om de waterstromen richting  Israël om te leiden weg van 
Israël. Door cruciale informatie achterwege te laten en een eenzijdig ver-
haal op te hangen mist het handboek de gelegenheid om te voldoen aan 
de in de eindtermen van de 3de graad verwachte attitude: 
Punt 24: De leerlingen zijn bereid om actuele/historische spanningsvelden 
vanuit verschillende gezichtshoeken kritisch te bekijken, rekening hou-
dend met mogelijke achterliggende waarden, normen en mentaliteiten.
Eenzelfde attitude hadden de auteurs ook kunnen bereiken door bevol-
kingscijfers correct weer te geven. In de tekst wordt een tabel van Ilan 
Pappé gebruikt om het aantal inwoners ‘per district’ weer te geven. Dit is 
een slimme manier om Joodse steden als tel Aviv, Netanya en Naharia niet 
te moeten vernoemen, terwijl het duidelijk wel om steden gaat in deze 
tabel: Beer Sheva, Ramallah, Hebron, Haïfa enz. (zie foto2). Zo wordt de 
duidelijke meerderheid van de Joodse bevolking in Jeruzalem (60 %) om-
gevormd tot een Joodse minderheid van nog geen 40%! Pure misleiding 
of onkunde van de auteurs? 
Zie foto 3.

De cijfers van de VN zelf, worden niét gebracht, die bieden nochtans een 
antwoord op de centrale probleemstelling van de lessenreeks:  
“Was de oprichting van Israël in het Midden- Oosten ”een vergissing”? He-
lemaal niet,  want in 1947 woonden er in het gebied dat de Joodse staat 
moest worden volgens de VN 538.000 Joden en 397.000 anderen (moslims, 
christenen, bedoeïenen en druzen). Met andere woorden er was wel dege-
lijk een Joodse meerderheid, maar dat zal je met ‘Historia 6’ als handboek, 
niet leren. De kans verkeken dus om ook deze attitude uit de eindtermen 
van de 3de graad te realiseren:
Punt 25: De leerlingen zijn bereid ook hun ingenomen standpunten 
te confronteren met conflicterende gegevens en die van daaruit te  
relativeren.
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Foto 2: Een kaart van Ilan Pappé zonder Joodse steden als Tel Aviv en 
Netanya omdat het om ‘districten’ gaat. De cijfers van de VN krijgen de 
studenten niet te zien.

Foto 3: Deze tabel staat niet in het boek, integendeel, Jeruzalem wordt als 
‘district’ een Joodse minderheid aangewreven. 



eTnisCHe zuiVering? 
‘Historia 6’ stelt zonder enige bewijsvoering dat Ben-Gurion een etnische 
zuivering liet uitvoeren. De Israëlische historicus Benny Morris onderzocht 
de periode van de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog. Hij stelt dat er geen 
vooropgezet plan tot etnische zuivering was. Alleen die dorpen die strate-
gisch belangrijk waren of die dood en verderf hadden gezaaid in de Joodse 
nederzettingen werden bezet en met de grond gelijkgemaakt. Dit gebeur-
de uit pure militaire noodzaak: Israël vocht voor zijn overleving tegen de 
verenigde Arabische troepenmacht, die onmiddellijk na de uitroeping van 
de onafhankelijkheid de Joodse staat binnengevallen was. Een kleine min-
derheid van (politiek gemotiveerde) historici zoals Ilan Pappé stelt dat er 
wel een etnische zuivering plaatsvond. Ondanks het feit dat Pappé’s stel-
lingen in Israël verschillende malen werden ontmaskerd als frauduleus, 
mag ‘Historia 6’ natuurlijk ook die stem laten horen. Maar dan moet men de 
ideologische achtergrond van die kritische stem ook duiden en natuurlijk 
ook de algemeen aanvaarde stellingen aan bod laten komen, wat hier niet 
gebeurt. Enkel zo leert men de leerlingen kritisch omgaan met informatie, 
een kerndoel van het vak geschiedenis. Dit is trouwens de algemeen aan-
vaarde werkmethode: kan iemand zich inbeelden dat de ‘Vlaamse bewe-
ging’ alleen maar uitgelegd wordt aan de hand van de publicaties van het 
Vlaams Belang? 

Een ander aspect dat totaal niet aan bod komt in het leerboek, (vergeten 
misschien?), is dat ten gevolge van de oprichting van Israël in de meeste 
Arabische landen heuse pogroms ontstonden tegen Joden. Ongeveer 
800.000 Joden werden, met achterlating van hun eigendommen, uit ver-
schillende Arabische landen verdreven en in Israël gerepatrieerd na 1948 
en opnieuw in 1967. Dit schoolvoorbeeld van ‘etnische zuivering’ komt niet 
in het handboek aan bod... 
tenslotte wordt in ‘Historia 6’ de recente evolutie van het conflict belicht. In 
het cahier vinden we een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen. 

In het overzicht lezen we dat de vredesonderhandelingen van 2000-2001 
mislukten. Er wordt niet vermeld dat Arafat een heel genereus aanbod 
van Ehud Barak verwierp, waardoor de Palestijnse staat 97% van de sinds 
1968 bezette gebieden kon terugkrijgen. Arafat bleef steken in zijn rol van 
guerilla-leider: in plaats van vrede kwam de 2de intifada en een nieuwe ter-
reurgolf over Israël...  

‘Die werd op zijn beurt beantwoord met staatsterrorisme van Israël in de 
Gaza en op de Westbank’ lezen we verder op p. 47. Wat ‘Historia 6’ lijkt te 
vergeten is dat er in dit conflict twee partijen zijn. Israël noemt haar acties 
gerechtvaardigd, gericht tegen terrorisme en dus verdedigend van aard. 
De Palestijnen noemen dit staatsterrorisme. Elke partij interpreteert de ge-
beurtenissen vanuit het eigen perspectief. 

Het doel van het geschiedenisonderwijs is de leerlingen een kritische hou-
ding te laten aannemen ten aanzien van informatie. Dit betekent dat een 
conflict vanuit alle hoeken bestudeerd wordt, dat er geen feiten “vergeten” 
of achtergehouden worden en dat de standpunten van de verschillende 
partijen met elkaar vergeleken worden. In dit geschiedenishandboek wor-
den feiten weggelaten en worden de standpunten van één van de parti-
cipanten in het conflict klakkeloos overgenomen. Dat druist in tegen alle 
regels van de historische kritiek. 

Conclusie: Dit boek biedt de jongeren een eenzijdig en foutief beeld 
van het Israëlisch-Palestijns conflict. Een zeer ernstige zaak en eigenlijk 
ongepast voor een schoolboek in Vlaanderen. Onderzoek heeft uitge-
wezen dat anti-Joodse daden in Europa vooral te wijden zijn aan het 
importeren van het conflict uit het Midden-Oosten. Het is daarom des 
te belangrijker om onze jeugd de juiste informatie mee te geven over 
dit conflict, en niet de eenzijdige versie van deze auteurs.

‘cahier 6’ bie dt de leerkracht een mogelijke onderzoeksopdracht voor 
de leerlingen over de Holocaust. De onderzoeksvraag die hierbij voor-
gesteld wordt, handelt over het overbelichten/misbruik van de Holo-
caust… Via een aantal vragen over in de klas vertoonde filmfragmen-
ten worden de leerlingen aangemaand om conclusies te trekken uit de 
‘feel-good entertainment about the ultimate feel-bad experience’ en een 
moreel oordeel te vellen over ‘het recht van de filmmakers om uit zulke 
mensonterende gebeurtenissen geld te kloppen’. Een nogal eenzijdige 
benadering, vinden wij.

In het tweede gedeelte van het onderzoek krijgt de leerling enkele tek-
sten voorgeschoteld over het beschikbare oorspronkelijke bronnenma-
teriaal dat aan de basis van onze kennis ligt. 

Daarmee moeten de leerlingen dan een oordeel vellen over het ‘revisi-
onisme’ en het ‘negationisme’ en uitleggen of het negationisme bij wet 
verboden moet worden. In de tekst (G. van den Berghe) wordt verwezen 
naar de overschatting van de sterftecijfers van Joden tijdens de tweede 
Wereldoorlog. Nergens krijgen de leerlingen die cijfers echter aangebo-
den. Evenmin wordt duidelijk gemaakt dat recent historisch onderzoek 
aan het licht bracht dat ook buiten de vernietigingskampen massaal ge-
moord werd door ‘Einsatskommandos’, in Oekraïne alleen al vermoord-
den ze 1,5 miljoen Joden. 

Het derde deel van het onderzoek handelt over het misbruiken van 
de Holocaust als politiek wapen... Hier wordt de leerling rechtstreeks 
geleid naar de perfide en gecontesteerde opvatting van finkelstein en 

Van den Berghe dat Israël misbruik maakt van de Holocaust… 
In het handboek voor het 5de jaar, ‘Historia 5’, vonden we wel een gestof-
feerd hoofdstuk over de tweede Wereldoorlog, met daarin een overzicht 
van bezet België – met aandacht voor het trieste lot van zijn Joodse be-
volking, en als afsluiter, antisemitisme en judeocide. 

Maar praktisch gezien loopt het vaak fout. ‘Historia 5’ overlapt honderd 
vijftig jaar geschiedenis, namelijk de periode van 1800 tot 1945. Een 
kleine rondvraag bij enkele geschiedenisleerkrachten in grote Vlaamse 
scholen leert ons dat de meeste leraars in het 5de de geschiedenis tot 
aan de Eerste Wereldoorlog onderwijzen. De opkomst van fascisme en 
nazisme en de tweede Wereldoorlog wordt op die manier naar het 6de 
jaar vooruitgeschoven. De auteurs van de Historia-reeks weten dit ook: 
daarom begint ‘Historia 6’ met een herhaling van de les over het verloop 
van de tweede Wereldoorlog, maar wel zonder het gedeelte over bezet 
België en het hoofdstuk over antisemitisme en judeocide. 

Eerder onderzoek van Savasorda (Joods Actueel nr. 18, juli 2008) over het 
geschiedenisonderwijs in Vlaanderen bracht aan het licht dat het leerplan 
in het vrije katholieke onderwijs (in tegenstelling tot de leerplannen van 
de andere netten) geen bepaalde onderwerpen oplegt. toen opperden 
wij dat het bijgevolg perfect mogelijk is dat een leerling in het secundair 
onderwijs nooit over de Shoah hoorde tijdens de geschiedenisles. In het 
5de jaar geraakt men niet zo ver en in het 6de jaar staat het niet meer in het 
handboek... Dit wordt niet opgevangen met de herhaling van de over-
zichtsles over de tweede Wereldoorlog, in ‘Historia 6’. Hierin staat slechts 
één zin over de concentratiekampen.

II. De Holocaust 
oVerbeliCHTen en misbruiken Van De HoloCausT?
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Conclusie: Zowel wat betreft de keuze van de documenten, de bij-
gevoegde kaarten en statistische gegevens als in de opbouw van 
de lesteksten brengt “Historia 6” een heel eenzijdig historisch beeld 
zowel over de geschiedenis van Israël als over de Holocaust. De at-
titudes die in de eindtermen geschiedenis (3de graad) vooropgesteld 
worden worden niet waargemaakt. Niet zo heel lang geleden be-
loofde de Vlaamse onderwijsminister frank Vandenbroucke dat hij 
herinneringseducatie bij de (vakoverschrijdende) eindtermen zou 
laten opnemen. We denken niet dat de onderzoeksopdracht over de 
Holocaust daartoe een bijdrage levert.
In frankrijk werden schoolboeken met eenzijdige en foute informatie 
in 2001 en 2003 door de uitgever zelf uit de handel genomen. Dit gaat 
wat ver maar een aanpassing van de bewuste pagina’s dringt zich vol-
gens ons wel op.

Savasorda is het pseudoniem van een kleine groep medewerkers van Joods 
Actueel die elke maand een ander maatschappelijk actueel thema onder 
de loep nemen. Savasorda ( “Hoofd van de wacht”) was een Joods-Spaanse 
geleerde, en bracht voor het eerst de volledige oplossingen van de tweede-
graadsvergelijkingen naar Europa. Hij vervolledigde daardoor de werken 
van de griek Diophantes en vooral van de Oezbeek al-Chwarizmi die de ne-
gatieve wortels,zelf niet ontdekt had. 

n n n
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Links, een tekst uit ‘Historia 6’, pagina 100
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Vlm VluCHT naar FrankFurT 
ingeHulDigD 
Vorige week werd de eerste Antwerpse lijnvlucht van VLM Airlines/
Air france naar frankfurt ingehuldigd door Vlaams minister-
president Kris Peeters en Vlaams viceminister-president Dirk Van 
Mechelen. tijdens een korte plechtigheid wees fréderic Kahane, 
General Manager van Air france voor België en Luxemburg, op de 
voordelen van de luchthaven van Antwerpen: ‘Die biedt nog steeds 
gratis parking aan. Bovendien heeft een passagier slechts vijftien 
minuten nodig van zijn auto tot in het vliegtuig, inclusief inchecken 
en veiligheidscontrole. De enorme tijdsbesparing is dé grote 
troef van deze luchthaven’. Johan Vanneste, cEO van VLM Airlines, 
voegde eraan toe: ‘De opening van onze derde bestemming vanuit 
Antwerpen is van groot belang voor de luchthaven en de hele regio. 
Sinds de Europese centrale Bank zich in frankfurt vestigde, is deze 
stad het op één na belangrijkste financiële centrum van Europa. Een 
rechtstreekse verbinding met een grote havenstad zoals Antwerpen 
biedt dan ook heel wat perspectieven.’

HerDenkingspleCHTigHeiD in anTwerpen 
Op dezelfde dag dat deze editie van Joods Actueel verschijnt, donderdag 
7 mei, zou in Antwerpen de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van het 
forum  der Joodse Organisaties plaatsvinden ter gelegenheid van ‘de 
dag van de overwinning, voor de democratie en herdenking van de door 
nazi-Duitsland gepleegde genocide’. Schepen Philippe Heylen en Vlaamse 
ministers Vandenbroucke en Keulen zouden er het woord voeren. In de 
namiddag bezochten vierenvijftig studenten van het Koninklijk Atheneum 
in Borgloon en van het Sint-Gummaruscollege te Lier de joodse buurt van 
Antwerpen vooraleen deel te nemen aan de herdenking. Na afloop van hun 
rondleiding zou er een ontmoeting zijn met Natan Ramet, overlevende van 
het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. De scholieren zouden 
de gelegenheid hebben om Ramet vragen te stellen en kunnen daarna 
hun ervaringen delen met hun medescholieren. Deze educatieve activiteit 
is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de ‘Werkgroep 8 
december 2008’ en het forum der Joodse Organisaties. 


