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[Arie Wilschut, 2012] 

 

Vragenlijsten en interviews in Rotterdam e.a., Greater London en Nord-Pas-de-Calais (NL, GB en FR) 

met het doel erachter te komen of allochtonen anders over geschiedenis denken dan autochtonen. 

Men kon kiezen uit tien soorten geschiedenis die in volgorde konden worden gezet van meest naar 

minst belangrijk. De vragenlijst is niet bij het artikel gereproduceerd, maar uit de tabellen is op te 

maken dat het deze tien categorieën moeten zijn geweest: 

- Geschiedenis van mijn familie 

- Geschiedenis van mijn godsdienst 

- Geschiedenis van de wereld 

- Geschiedenis van Europa 

- Geschiedenis van het land waarin ik woon 

- Geschiedenis van de streek/stad waarin ik woon 

- Geschiedenis van het land waarin ik geboren ben 

- Geschiedenis van de streek/plaats waarin ik geboren ben 

- Geschiedenis van het land waar mijn ouders vandaan komen 

- Geschiedenis van de streek/plaats waar mijn ouders vandaan komen 

 

Resultaat is dat allochtonen meer interesse tonen in religie dan autochtonen, althans voor zover het 

om moslims gaat. Surinamers en Antillianen zijn in dit opzicht hetzelfde als autochtonen. Voor het 

overige is eigenlijk geen belangrijk verschil aan te tonen. 

Vervolgens vergelijkt men interesse in perioden (Oudheid, Middeleeuwen, Vroegmodern, Negentiende 

en Twintigste Eeuw) en daaruit blijkt dat Oudheid en Twintigste Eeuw het hoogst scoren. Een goede 

verklaring wordt hiervoor niet gegeven (behalve een wat onbeholpen verwijzing naar Zerubavel, Time 

Maps). 

Tenslotte worden op grond van telkens vier uitspraken met tamelijk lage Cronbach’s Alpha’s vier 

profielen onderscheiden: 

- Geschiedenis is interessant en informatief 

- Trots en binding met de nationale geschiedenis van het woonland 

- Gedeelde geschiedenis met anderen 

- Binding met geschiedenis van migranten 

- Trots en binding met geschiedenis van familie 

 

Niet verbazend is dat op profiel 2 de autochtonen hoger scoren dan de allochtonen, terwijl dat bij 

profiel 4 juist omgekeerd is. Het ‘verkeerde’ gevoel komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes, en het 

politiek gewenste gevoel vaker bij meisjes. 

(Gezien deze samenstelling van de tien opties moet dit wel vertekening van resultaten opleveren, 

aangezien woonland, geboorteland en land waar ouders geboren zijn voor autochtonen altijd 

samenvallen, en het dus logisch is dat zij daarvoor niet nog eens apart kiezen; een goede vergelijking 

tussen autochtoon en allochtoon is op deze manier dus niet mogelijk.) 


