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Ten geleide
Eind januari 2016 werd in het Nationaal Monument Kamp Vught een virtuele presentatie van het
voormalige vernietigingskamp Sobibór in gebruik genomen. Bij de officiële ingebruikname van deze
presentatie benadrukte staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport – verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van oorlogsgetroffenen en de
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog – het belang om de herinneringen aan de Holocaust en de
daarbij behorende verhalen levend te houden voor nieuwe generaties. Hij sprak daarbij de hoop uit
dat jongeren geraakt zouden worden en er meer kennis gedeeld zou worden over wat zich tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Sobibór heeft afgespeeld.
De virtuele presentatie is met financiering van het vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid
en Veteranenzorg, en op initiatief van het ministerie van VWS als educatief project ontwikkeld door
RUIM, communicatiebureau gespecialiseerd in audiovisuele presentaties. Daarbij heeft overleg
plaatsgevonden met de Stichting Sobibór, het Nederlands Auschwitz Comité en het Joods Historisch
Museum en zijn voorts overlevende Jules Schelvis en archeoloog Ivar Schutte geraadpleegd.
Om inzicht te krijgen in de impact van de nieuwe wijze van presenteren heeft het ministerie van VWS
de uitvoerders van het hier gepresenteerde onderzoek gevraagd het gebruik ervan te bestuderen.
Centrale vraag daarbij was of een virtual reality-tour door Sobibór bijdraagt aan het stimuleren van
het historisch bewustzijn inzake de Holocaust onder jongeren? Het beantwoorden van een dergelijke
vraag doet een beroep op interdisciplinaire expertise. Deze is bijeengebracht dankzij de
medewerking van diverse disciplines: historicus prof. dr. Kees Ribbens is senior onderzoeker, NIOD
Amsterdam en bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam; prof. dr. Carolien Rieffe is
bijzonder hoogleraar Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden; dr. Harry van Vliet is lector
Crossmedia, Hogeschool van Amsterdam; en prof. Dr. Paul Verschure en Sytse Wierenga MA, MSc
zijn experts in neurowetenschappen, robotica en mediatechniek & onderzoekers, Centrum voor
Autonome System en neurorobotica, Universitat Pompeu Fabra Barcelona. In een eerder stadium
trad ook Gerrit Netten van de Anne Frank Stichting op als adviseur.
In de loop van 2016 zijn vanuit dit team jonge gebruikers van deze virtuele presentatie onderzocht op
mogelijke effecten. Daartoe zijn zowel bezoekers van het Nationaal Monument Kamp Vught
onderzocht als proefpersonen die op een locatie die niet direct geassocieerd wordt met de Tweede
Wereldoorlog gebruik maakten van de genoemde presentatie. Om de bevindingen in context te
plaatsen heeft een deel van de onderzochte proefpersonen gebruik gemaakt van een digitale
presentatie van een ander nationaalsocialistisch concentratiekamp, Bergen-Belsen.
Het onderzoek is afgerond in 2016 hoewel de werving van proefpersonen ietwat minder voorspoedig
verliep dan aanvankelijk werd verondersteld. Voor de verwezenlijking van het onderzoek in zowel
Vught als Amsterdam zijn wij alle betrokkenen erkentelijk. Onze dank gaat uit naar de medewerkers
van het Nationaal Monument Kamp Vught en van RUIM. Ook de studenten die vanuit de Hogeschool
van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hebben meegewerkt, evenals de collega’s daar
die hun gewaardeerde medewerking hebben verleend in bijzonder Annika Kuijpers, Hester Sijtsma,
Emilie de Groot, Marvin Stanley en prof. Reinout Wiers, zijn we dankbaar. Onze dank geldt in het
bijzonder Floris van Dijk en Laurens Rijpstra die vanuit het ministerie niet alleen bijdroegen aan het
mogelijk maken van dit project maar het ook steeds met belangstelling volgden.
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1 Introductie
De Tweede Wereldoorlog is voor velen in de Nederlandse samenleving – en daarbuiten – een
belangrijk ijkpunt. De Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van het toenmalige
Nederlands-Indië vormden een ingrijpende ervaring die meer dan eens beschouwd werd als een
breukpunt in de twintigste eeuw. Degenen die de oorlog meemaakten en overleefden zouden er in
eigen kring nog vaak aan terugdenken. Ook in de openbare ruimte werd de bezettingsperiode op tal
van manieren gemarkeerd en herdacht na de bevrijding in 1945, met name in de vorm van
monumenten en rituelen. Maar behalve in jaarlijkse herdenkingen en markante standbeelden, kreeg
de oorlog onder meer gestalte in het geschiedenisonderwijs en in speciale musea en
herinneringscentra (Somers 2011).
De aandacht ging aanvankelijk in belangrijke mate uit naar de bezetter en diens handlangers, naar
het Nederlandse verzet en naar militaire gebeurtenissen. Geleidelijk aan kwam er meer aandacht
voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme, in het bijzonder voor de lotgevallen van de
vervolgde Joden. Meer dan 100.000 uit Nederland afkomstige Joden waren immers vermoord door
het nazi-regime. Hoewel het besef van deze massamoord pas geleidelijk aan in bredere kring
doordring, verwierf de Holocaust in de naoorlogse decennia een centrale positie in de herinnering
aan de oorlog. Deze ontwikkeling wordt bevestigd in de canon van de Nederlandse geschiedenis,
waarin naast een algemeen venster voor de Tweede Wereldoorlog ook een afzonderlijk venster is
opgenomen gewijd aan de Jodenvervolging (Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon 2006).
De belangstelling voor zowel de Tweede Wereldoorlog als de Holocaust is nog altijd aanzienlijk
hoewel het einde van de oorlog inmiddels ruim 70 jaar achter ons ligt. Van een afname van deze
interesse als gevolg van de toenemende afstand in tijd lijkt vooralsnog geen sprake, mede omdat de
herinneringen aan deze ingrijpende historische gebeurtenissen inmiddels niet alleen een historische
betekenis kennen maar in belangrijke mate ook een morele (en daarmee politiek-maatschappelijke)
betekenis hebben gekregen (Ribbens, TNS-NIPO & Kenniscentrum Oorlogsbronnen 2015). Dat neemt
niet weg dat de herinnering aan de Holocaust soms ter discussie staat wanneer de Holocaust op
ongenuanceerde wijze gekoppeld wordt aan hedendaagse politieke kwesties in het Midden-Oosten.
Maar ondanks dergelijke discussies is de Holocaust een gevestigd onderdeel in
geschiedenisonderwijs en in reguliere herdenkingen.
In de 21e eeuw is het besef toegenomen dat degenen die de Tweede Wereldoorlog zelf aan den lijve
hebben meegemaakt, inclusief de mensen die de Jodenvervolging destijds van nabij hebben
meegemaakt, nu definitief uitsterven. Dit volgt op de ontwikkeling in recente decennia waarin steeds
meer waarde werd gehecht aan de overdracht door individuele getuigen. Zij vertolkten hun
getuigenissen onder meer als gastsprekers op scholen en boden vaak jonge belangstellenden de
mogelijkheid van direct contact (Spee & Venemans 2015). Veel van hun ervaringen en zienswijzen
zijn inmiddels ook op uiteenlopende wijze vastgelegd – in boeken, films en geluidsopnames – om
anderen inzicht te geven in de geschiedenis die zich in de eerste helft van de jaren veertig heeft
voltrokken. Niet zelden bieden de vastgelegde ervaringen tevens zicht op de bredere context van
deze geschiedenis, zoals de opkomst van het nationaalsocialisme in de jaren dertig, de toenemende
discriminatie van onder meer joden en de naoorlogse migratiestromen (displaced persons) en het
begin van de wederopbouw.
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Ook museale instellingen vervullen een belangrijke rol in het levend houden van de herinneringen
aan de Tweede Wereldoorlog, een rol die vooral vanaf de jaren 1980 steeds manifester is geworden.
Een aantal van deze instellingen is gevestigd op historische plaatsen, de zogeheten lieux de mémoire
(Nora 1989). Zoals in het geval van de voormalige concentratiekampen Westerbork, Vught en
Amersfoort. Die locatie heeft voor de bezoeker een bijzondere waarde, ook als er – zoals in het geval
van de drie genoemde kampen – slechts weinig elementen nog herinneren aan de oorspronkelijke
inrichting van het terrein zoals gevangenen die gekend hebben.
De bekendste oorlogsmusea en –herinneringscentra in Nederland constateren de laatste jaren een
groeiend aantal bezoekers. Dat geldt ook voor het Anne Frank Huis waar toeristen en andere
bezoekers in zeer aanzienlijke aantallen de toegangsdeuren passeren om met eigen ogen te zien hoe
de omgeving eruitzag waar Anne Frank en de andere onderduikers uit het Achterhuis lange tijd
verbleven.
Een groot deel van de bezoekers aan het Anne Frank Huis is afkomstig uit het buitenland. Daarmee
wordt duidelijk dat de Tweede Wereldoorlog een internationaal publiek aanspreekt. Ook
Nederlanders die groepsgewijs of individueel in het buitenland komen, in schoolverband of juist
vanwege hun vakantie, bezoeken geregeld locaties die verbonden zijn met de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog. Het kost dan ook weinig moeite landgenoten te ontwaren te midden van de
bezoekers bij het voormalige concentratiekamp Auschwitz of bij de geallieerde invasiestranden in
Normandië (Walton 2013). Minder prominente oorlogsbestemmingen, die veelal ook minder goed
ontsloten zijn, trekken daarentegen doorgaans veel minder buitenlands bezoek.
Vanuit het toegenomen besef dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust
vanwege de grote maatschappelijke en persoonlijke impact en tragiek niet vergeten mogen worden,
is in recente jaren in door uiteenlopende betrokkenen (onder meer erfgoedprofessionals, historici en
overheden) uitvoerig nagedacht over nieuwe vormen om informatie en inzicht over diverse oorlog
gerelateerde ervaringen over te dragen. Dat gebeurde zowel in Nederland als in het buitenland.
Tegelijkertijd ontwikkelde de herinneringscultuur zich verder (Ribbens 2014).
Naast een bezoek aan grote beeldbepalende musea of herinneringscentra bestaat nu ook de
mogelijkheid om in tal van lokale en regionale musea stil te staan bij het aangrijpende verleden. Dat
kan evenzeer bij een groeiend aantal Stolpersteine (struikelstenen) die bij de voormalige woningen
de lotgevallen van individuele joodse slachtoffers in herinnering brengen.
Ondanks de toegenomen reismogelijkheden, zeker binnen Europa, is het aannemelijk om te
veronderstellen dat de meeste Nederlanders veelal in eigen land kennisnemen van de geschiedenis
van de Holocaust. De reden daarvoor ligt niet alleen in het feit dat een meerderheid van de
Nederlanders het grootste deel van het jaar in eigen land doorbrengen maar vooral in het feit dat
hier een groot aanbod van presentaties bestaat die op enigerlei wijze een beeld geven van de
Holocaust. Allereerst is er het geschiedenisonderwijs waar dit onderwerp een vast onderdeel van
uitmaakt en waar jongeren in de leerplichtige leeftijd een of meerdere keren mee geconfronteerd
worden. Daarnaast zijn er regelmatig terugkerende herdenkingen zoals de Dodenherdenking op 4
mei of, van recentere datum, Holocaust Memorial Day op 27 januari. Rond deze dagen besteden ook
massamedia extra aandacht aan het onderwerp (Raaijmakers 2014).
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Ook op andere momenten in het jaar trekt de geschiedenis van de Holocaust extra belangstelling,
bijvoorbeeld door de publicatie van historische studies of romans. Daarnaast worden aspecten van
dit verleden belicht in tijdelijke exposities of – op het terrein van de populaire cultuur – door middel
van theatervoorstellingen, films en graphic novels. Deze laatste varianten bevatten een sterk visueel
element dat aansluit bij de toegenomen behoefte om het verleden zoveel als mogelijk als iets
zichtbaars, soms welhaast aanraakbaars te benaderen.
De rol van digitale toepassingen neemt daarbij toe. Dat geldt in algemene zin voor de erfgoedsector
waar de presentatie van materiële en immateriële sporen van het verleden de laatste twee decennia
in steeds bredere kring wordt ondersteund voor het versterken en anderszins verlevendigen van
presentaties door het benutten van een groeiend areaal aan digitale mogelijkheden (Van Vliet 2009).
In het digitale domein worden evenzeer herinneringen aan de Holocaust levend gehouden (en
anderzijds door enkelingen bovendien op zeer selectieve wijze betwist). Op internet bestaat een
groot aanbod aan websites die informatie bieden over de Jodenvervolging ten tijde van het
nationaalsocialisme. Niet alleen zijn de deelonderwerpen die hier belicht worden zeer divers, ook de
kwaliteit van het gebodene loopt zeer uiteen. Sommige sites worden verzorgd door archieven,
musea of documentatiecentra, maar de herkomst en autoriteit van andere sites is lang niet altijd
duidelijk zodat ook de betrouwbaarheid van de daar aangeboden informatie in woord en beeld
moeilijk te beoordelen is. Dat fenomeen doet zich in niet mindere mate voor bij diverse nieuwe
media.
De vertrouwdheid met diverse nieuwe media is groot, in het bijzonder bij jongere generaties (Sociaal
en Cultureel Planbureau 2015), en dat heeft gevolgen voor de wijze waarop burgers bij voorkeur
geïnformeerd worden over het verleden dat hen mogelijkerwijs aanspreekt. Veel internetgebruikers
en gebruikers van andere nieuwe media achten het van groot belang dat wanneer zij iets willen
weten of zien van een historisch onderwerp als de Holocaust dit snel en gemakkelijk te vinden is. Bij
voorkeur krijgen ze informatie die op een voor hen toegankelijke wijze gepresenteerd wordt, op een
eigentijdse en aansprekende manier. Digitale media lijken op het eerste gezicht snel te voldoen aan
dit wensenpakket, sneller en makkelijker dan traditionele media. Voor jongere generaties die
grotendeels met digitale media zijn opgegroeid, komen traditionele media niet alleen ouderwets of
saai over, maar ook als minder adequaat en makkelijk. Het veelvuldig gebruik van Internet kan dit
illustreren. Zoekmachines als Google presenteren hun gebruikers veelvuldig sites als Wikipedia terwijl gedrukte encyclopedieën een verdwijnend fenomeen ogen - maar attenderen ook op sites die
minder kritisch hun informatie verzamelen en toetsen. Een ander argument om digitale
technologieën aan te wenden is dat zij tot een presentatie vorm van historisch materiaal kunnen
leiden die psychologisch effectiever is dan andere standaardmethoden zoals de meer lineaire
tentoonstellingen, boeken en/of documentaires (Bernardet et al, 2011). Bijvoorbeeld omdat digitale
techniek als een zogenaamde “serious game” individualisatie van inhoud en actieve exploratie
toestaat (Pacheco et al. 2014).
Het op zakelijk en gedistantieerde wijze overdragen van feiten, mondeling of schriftelijk, volstaat niet
altijd om een eigentijds publiek vertrouwd te maken met (gebeurtenissen in) een historische setting.
Ook als dat verleden op hoofdlijnen min of meer bekend geacht mag worden, kan die geschiedenis
niettemin als vreemd, wellicht zelfs als saai of nietszeggend overkomen. Om naast kennisoverdracht
(waarin feiten en context worden overgebracht) een vorm van betrokkenheid te verwezenlijken – de
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twee punten die de kern vormen van het initiatief om de geschiedenis van de concentratiekampen
op digitale wijze te presenteren – is een innovatieve aanpak vereist. Tot op heden worden
ooggetuigen beschouwd als één van de meest belangrijkste en meest effectieve pijlers om (a) kennis
en (b) betrokkenheid te genereren (Hogervorst 2015). Deze intermenselijke presentatievorm die
overlevenden tot nu belichaamden, sterft echter letterlijk uit. Hoewel sommige nieuwe initiatieven
trachten deze vorm van intermenselijkheid digitaal voort te zetten (zoals in de weergave van
geïnterviewde overlevenden in hologrammen (Traum et al. 2015) en er ook vele online archieven
met video-interviews beschikbaar zijn gekomen (onder meer Visual History Archive van USC-Shoah
Foundation; Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies, Yale; getuigenverhalen.nl), is de
noodzaak van andere effectieve presentatievormen duidelijk geworden.
In steeds bredere kring wordt het ondergaan van een zogeheten experience, het opdoen van een min
of meer bijzondere ervaring die afwijkt van reguliere informatieoverdracht door het gebruik van
traditionele media, gezien als een veelbelovende stap die potentiële belangstellenden motiveert en
enthousiasmeert om zich te verdiepen in een bepaald onderwerp (Ribbens 2014). Dat geldt niet in de
laatste plaats voor historische onderwerpen.
Een bezoek aan een museum waar aansprekend uitgelichte en opgestelde authentieke objecten uit
het verleden de afstand tot de geschiedenis proberen te verkleinen, of het zelf rond kunnen lopen op
de precieze locatie waar personen in vroegere tijden daadwerkelijk met de historische
ontwikkelingen geconfronteerd werden kan als een dergelijke ervaring beschouwd worden. In
enkele oorlogsmusea wordt dit doelbewust uitgewerkt door het expliciet aanbieden van een
dergelijke experience. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het Airborne museum in Oosterbeek
waar vanuit het perspectief van een Britse parachutist getracht wordt de slag om Arnhem ten tijde
van operatie Market Garden welhaast opnieuw tot leven te wekken in een enscenering die
authentieke objecten en beelden combineert met nagebouwde huizen en licht- en geluidseffecten2.
Een dergelijke presentatie, indien succesvol, maakt effectief gebruik van het fenomeen immersion:
een zintuigelijke presentatie die een onderdompeling teweegbrengt, een die zowel iemands
aandacht als haar bewuste en onbewuste reacties deels domineert voor een bepaalde duur van de
presentatie (Ermi & Mäyrä 2005; Sanchez-Vives & Slater 2005; vgl. ook Kingsepp 2006). Deze
tijdelijke suggestie van onderdompeling in een situatie gerelateerd aan het verleden staat niet op
zichzelf. Het fenomeen doet zich ook in sterke mate voor bij gamers die bijvoorbeeld een
computerspel spelen over de strijd aan een bepaald front (of over andere militaire ontwikkelingen)
tijdens de Tweede Wereldoorlog, deels ook ongeacht de vraag of de (na)gespeelde scenes al dan niet
fictief van aard zijn. In sommige gevallen worden zulke spellen inclusief hun aanwending van
onderdompeling zelf toegepast in trainingen en recruitment3.
Hoewel er een groot aantal voor recreatief gebruik bedoelde games bestaat waarvan de handelingen
zich afspelen tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog, zijn verwijzingen naar de
Holocaust daarin relatief schaars. Waar dit wel het geval is, is het oogmerk van kennisoverdracht
over dit onderwerp doorgaans afwezig. Dat neemt niet weg dat er wel voorbeelden te vinden zijn van
plannen voor games die met een educatieve insteek de aandacht willen richten op de Holocaust

2
3

http://www.airbornemuseum.nl/nu-te-zien/airborne-experience
bijvoorbeeld https://www.americasarmy.com
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zoals Imagination Is the Only Escape van de Brit Luc Bernard (Parker 2016). Met de opkomst van
serious games en persuasive games groeit er inmiddels een nieuwe, interactieve, loot aan de
mediastam waarin verdere initiatieven te verwachten zijn, hoewel het verbinden van een
spelelement aan een dusdanig dramatische geschiedenis als omstreden geldt.
Als serieuze digitale pendant op het computerscherm – zonder spelelement – werd al in 1999 een cdrom gepresenteerd, 'Anne Frank Huis, een huis met een verhaal' (Anne Frank Stichting 1999), in 2010
gevolgd een virtuele online-variant van het Achterhuis4)) waardoor iedereen die beschikt over een
computer of ander medium met internetaansluiting zich een beeld kan vormen van het voor- en
achterhuis ten tijde van de onderduik. Voor deze presentaties werden driedimensionale
afbeeldingen gecreëerd van het onderduikadres waar, anders dan in het huidige museum aan de
Prinsengracht, ook de inrichting is gereconstrueerd. De toenmalige onderduikers werden niet
getoond in deze virtuele reconstructie maar hun achtergronden en ervaringen werden met verdere
achtergrondinformatie belicht in foto's, video's en geluidsfragmenten5.
Ook daarbuiten zijn steeds meer voorbeelden te vinden van presentatievormen die de bezoeker of
gebruiker (de daadwerkelijke participant in de historische cultuur) een experience (trachten te) tonen
en zodoende een onderdompeling in het gerepresenteerde verleden beogen. Een bekend en
succesvol voorbeeld daarvan is de musical Soldaat van Oranje waarbij een bewegend theater door
het gebruik van diverse effecten en het beroeren van diverse zintuigen een totaalervaring in drie
dimensies nastreeft. Maar anders dan bij de twee hiervoor geschetste museale en gaming-varianten
heeft de bezoeker hier weinig tot geen invloed op tempo, richting of verdere verloop van de
getoonde gebeurtenissen. Andere, minder interactieve voorbeelden zijn 360˚gefilmde
documentaires zoals Witness 360:7/7 (Darren Emerson, 2016) of The Displaced (New York Times,
2015) waar een bezoeker bijna letterlijk in de situatie van respectievelijk een getuige van een
bomaanslag, of kind-vluchtelingen geplaatst wordt.
Dit zich verbredende geheel aan verwante maar toch uiteenlopende immersieve
presentatietechnieken kent – zonder in dit kader naar volledigheid te willen streven – zowel
interactieve als niet-interactieve varianten die respectievelijk thuis, op school, in of bij een museum
(of herinneringscentrum) dan wel elders gebruikt kunnen worden. Deze presentaties slagen er in
veel gevallen in om de bezoekers en/of deelnemers het idee bij te brengen dat zij het specifieke
verleden voorstelbaarder achten, dat zij dichter bij het verleden zijn gekomen en dat zij mogelijk
meer geraakt zijn dan na lezing van een boek of na het bekijken van een film. De toenemende
aanwezigheid en gebruik van dergelijke presentaties - het veelvuldig gebruik van games is bovendien
geenszins voorbehouden aan jongeren (Entertainment Software Association 2016) – draagt naar
verwachting bij aan een steeds breder gedeelde verwachting dat ook andere historische presentaties
op soortgelijke wijze hun publiek bedienen. Wij achten het realistisch om nu en in de toekomst met
dit verwachtingspatroon rekening te houden.
Niettemin is het van belang om er tevens bewust van te zijn dat zulke presentatietechnieken
beperkingen kennen. Deels zijn deze van technische en financiële aard, deels van ethische aard. De
4
5

http://www.annefrank.org/nl/Subsites/Home/
http://www.annefrank.org/nl/Sitewide/Organisatie/Jaarverslag-2011/Online/
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eerstgenoemde beperkingen hebben betrekking op het gegeven dat niet alles uit het verleden op
praktische en geloofwaardige wijze kan worden gesimuleerd, en voor zover dat wel mogelijk is zijn
musea en andere aanbieders gebonden aan de mogelijkheden van hun budget. De tweede beperking
schuilt in het feit dat de daadwerkelijke persoonlijke ervaringen in extreme oorlogsomstandigheden
niet op een wenselijke manier zijn over te brengen tijdens een kortstondig museumbezoek – laat
staan dat een bezoeker (of een museale instelling) daadwerkelijk is ingesteld op een dusdanig
emotioneel en psychologisch ver reikende beleving van traumatische gebeurtenissen. Volledige
onderdompeling of volledige identificatie zijn niet nastrevenswaardig voor het stimuleren van begrip
en betrokkenheid. Voor de wenselijk geachte op te wekken empathie, die door het aanspreken van
de emotionele betekenissen van het verleden behulpzaam kan zijn bij het verwerven van een beter
begrip van het verleden, lijkt het vergroten van het idee van nabijheid al een belangrijk hulpmiddel.
Dit alles betekent dat het levend houden van de herinnering aan de Holocaust vraagt om
voortgaande bezinning nu de laatste ooggetuigen verdwijnen terwijl de vertrouwdheid van jongere
generaties met dit voor velen nog altijd zo betekenisvolle verleden niet steeds vanzelfsprekend kan
worden geacht. (Vgl. bijv. voor de Britse situatie: (Foster et al. 2015; Gray 2014) Tegelijkertijd zijn de
technische mogelijkheden van wat op digitale wijze verbeeld kan worden in beginsel dusdanig ruim
dat het om zowel praktische als ethische redenen aanbevelenswaardig is tot afstemming te komen
over datgene wat in dit bestek wenselijk en uitvoerbaar wordt geacht. Daarbij is het de vraag in
hoeverre het beogen van een zo sterk mogelijke vorm van experience of immersion
nastrevenswaardig is, aangezien de mogelijke aanname dat dit als vanzelfsprekend zou leiden tot een
beter begrip van de Holocaust verder onderzoek vereist. Een te sterke emotionele impact zou
mogelijk een meer afgewogen proces van informatieverwerving en begrip kunnen belemmeren.
Tegemoetkomend aan de maatschappelijke wens om de Holocaust voorstelbaar en daarmee, voor
zover mogelijk, blijvend zichtbaar te houden – en zo de temporele afstand enigszins te overbruggen –
en evenzeer tegemoetkomend aan de verwachting om nieuwe, naoorlogse generaties op een voor
hen vertrouwde en aansprekende manier te informeren over en te betrekken bij dit verleden achten
wij het wenselijk en zelfs noodzakelijk eigentijdse vormen te ontwikkelen. De huidige fase in deze
ontwikkeling kan worden omschreven als een verkennende fase.
In deze fase is de afgelopen jaren een klein aantal virtuele presentaties ontwikkeld ten behoeve van
voormalige concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog op plaatsen waar vandaag de dag niet
of nauwelijks nog fysieke sporen van de oorspronkelijke bebouwing te vinden zijn. Deze
omstandigheid vormt een belangrijke impuls voor het vervaardigen van een vorm van digitale
reconstructie waarmee het vervolgingssysteem van de Duitse nationaalsocialisten in Europa nader
geconcretiseerd kan worden. Dergelijke presentaties kunnen, net als bestaande fysieke modellen en
installaties ter plekke, als ruimtelijk bindmiddel voor de overdracht van geschiedenis fungeren.
De eerste presentatie, die in dit rapport centraal staat, is een Virtual Reality Tour van het voormalige
vernietigingskamp Sobibór (nu gelegen in het oosten van Polen). Hoewel circa 34.000 uit Nederland
weggevoerde joden in Sobibór zijn vermoord, behoort het kamp voor een hedendaags Nederlands
publiek niet tot de meest bekende concentratiekampen. Naar verwachting is het bij een breder
publiek enigszins bekend als een onderdeel van het door de nazi’s opgetuigde vernietigingssysteem
maar het staat qua bekendheid in de schaduw van Auschwitz-Birkenau, waar eveneens een
belangrijk aandeel van het Nederlandse jodendom is omgebracht. De relatieve onbekendheid als
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Holocaust-locatie is in recente jaren afgenomen door de inspanningen van de (onlangs overleden)
Nederlandse oud-gevangene Jules Schelvis terwijl ook media-aandacht voor archeologische
opgravingen aldaar de vertrouwdheid met (de naam van) het kamp enigszins heeft doen toenemen.
Het feit dat de nazi’s het kamp zelf doelbewust grondig vernietigd hebben, in combinatie met het
gegeven dat de huidige locatie minder eenvoudig te bereiken is dan bijvoorbeeld Auschwitz, zorgen
nog altijd voor een minder vertrouwde klank van de naam.
Deze virtuele presentatie van Sobibór is in opdracht van het ministerie van VWS en het Vfonds in
2015 ontwikkeld door RUIM. Het betreft een kleurenpresentatie in 3D die te bekijken is door het
gebruik van een Oculus Rift Head Mounted Display (zie Appendix 1). De presentatie is zodanig
ontwikkeld dat deze in beginsel op elke locatie te gebruiken is, dus ook buiten Sobibór. Er zijn twee
varianten van de presentatie: in de eerste variant wordt Sobibór in een animatie getoond zoals het er
in 1943 kan hebben uitgezien toen het kamp nog in gebruik was; in de tweede variant wordt Sobibór
getoond zoals het er vandaag de dag (althans in 2015 toen ter plaatse opnames werden gemaakt)
uitzag. In 2016 stonden deze beide presentaties op een bijbehorend meubel beschikbaar voor
bezoekers vanaf 14 jaar van het Nationaal Monument Kamp Vught, het herinneringscentrum op (een
deel van) het voormalige terrein van Konzentrationslager Herzogenbusch. Doel van deze presentatie
was klaarblijkelijk om kennis over de Holocaust te bevorderen en de betrokkenheid met deze
dramatische geschiedenis bij de gebruikers/bezoekers te versterken.
De tweede presentatie die in vergelijkend perspectief betrokken wordt in dit rapport betreft een
applicatie van Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) die in het voormalige concentratiekamp
Bergen-Belsen in Duitsland aan bezoekers gepresenteerd wordt. Deze presentatie is in verschillende
varianten ontwikkeld door de Synthetic, Perceptive, Emotive and Cognitive Systems groep van de
Universiteit Pompeu Fabra te Barcelona (SPECS) in samenwerking met de Gedenkstätte BergenBelsen (GBB). Immersieve, niet-interactieve (2012) en interactieve VR varianten (2015-) zijn gemaakt
voor overdekte ruimtes die door meerdere bezoekers tegelijk bezocht worden, zoals groepen
scholieren onder het label Future Memory. Deze varianten kunnen zowel ter plekke in een museum
als elders geïnstalleerd worden. Daarnaast is een mobiele AR/VR tablet-variant ontwikkeld (2013-)
die met name op gebruik door kleine groepen buiten, in het historische landschap gericht is als deel
van onderwijsprogrammas (Pacheco et al, 2014). Die laatste variant maakt het mogelijk het
grotendeels van ruïnes ontdane natuurlandschap in relatie met de oorspronkelijke topografie van het
kamp en historisch archiefmateriaal zoals dagboekfragmenten en heimelijk gemaakte schetsen, te
interpreteren en, deels, te beleven (http://www.belsen-project.specs-lab.com). De benadering van
de Future Memory applicaties volgt een concept van “information foraging” waar gebruikers
uitgenodigd worden om actief de fysieke ruimte te verkennen om geogelokaliseerde informatie te
ontdekken (Eng et al, 2005). In dit geval dient de gereconstrueerde en fysieke ruimte als een toegang
tot historisch materiaal.
Bergen-Belsen was, anders dan kamp Sobibór, niet een concentratiekamp dat expliciet voor
vernietiging van mensen gebouwd was. In eerste instantie deed het als krijgsgevangenenkamp
dienst, later werd het als concentratiekamp voor een grote variëteit aan internationale gevangenen
gebruikt (o.a. voor Joodse uitwisselingsgevangenen). Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog
werd het kamp intensief gebruikt als terminus voor gevangenen uit vele andere kampen waarvan
rond de bevrijding van het kamp in totaal meer dan 50000 zijn gestorven door ziekte, uitputting of
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verwaarlozing. Na de oorlog werden er ook nog jaren ontheemde ex-gevangenen gehuisvest in het
bijbehorende kazernecomplex.
Het kamp in Bergen-Belsen is in Nederland naar alle waarschijnlijkheid iets bekender dan Sobibór. Of
dat ook geldt voor de complexe geschiedenis – het kamp behoorde niet, zoals Sobibór, tot de
categorie vernietigingskampen – is de vraag. Om praktische redenen is in de context van dit
onderzoek afgezien van een uitgebreide bestudering van de in de Nederlandse samenleving (en bij
de uiteindelijke proefpersonen) aanwezige bekendheid met de twee hier genoemde kampen. Met
een beroep op dezelfde pragmatische overwegingen is tevens afgezien van specifiek onderzoek naar
de reeds aanwezige kennis omtrent de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, temeer omdat de
impact van virtuele presentaties geenszins beperkt blijft tot cognitieve aspecten. Niettemin bieden
de hier gepresenteerde bevindingen nader zicht op hetgeen virtuele presentaties van voormalige
concentratiekampen op korte termijn teweegbrengen bij een jong publiek. Dit onderzoek richt zich
derhalve op de vraag in hoeverre jongeren door het gebruik van presentaties die gebruik maken van
Virtuele Realiteit (VR) een groter historisch besef inzake de Holocaust ontwikkelen.
Voor dit onderzoek werden jongeren gevraagd een tour in Virtuele Realiteit door een
concentratiekamp te maken (Sobibór gelegen in Polen dan wel Bergen-Belsen gelegen in Duitsland).
Een eerste groep maakte een tour door kamp Sobibór in een opstelling in het Nationaal Monument
Kamp Vught (een ander voormalig concentratiekamp en herinneringscentrum/museum in
Nederland), een tweede groep maakte dezelfde tour in een laboratoriumopstelling in de Hogeschool
van Amsterdam, terwijl een derde groep een virtuele tour door het kamp Bergen-Belsen maakte,
opgesteld in de afdeling Psychologie, Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam. De Sobibór presentatie van de eerste en tweede groep is ontworpen
voor presentatie via een Head Mounted Display (HMD, ook wel ‘VR-bril’). De Bergen-Belsen
presentatie gebruikt voor de derde groep is ontworpen voor tablets die ook in het historisch
landschap van het voormalige kamp zelf gebruikt worden voor educatieve doeleinden; voor dit
onderzoek werd een aangepaste opstelling binnenshuis aangewend.
De Vught en HvA groepen die een HMD-presentatie over het kamp Sobibór zagen (zie Appendix 1),
ontvingen die hetzij in de vorm van een gemodelleerde, gereconstrueerde versie van het kamp in
1943 (HMD-1943), of een gefilmde versie van het voormalig kampterrein in 2015 (HMD-2015). De
helft van deze deelnemers werd vooraf gevraagd historische informatie over het kamp te bestuderen
(Info-vooraf) wat een 2x2 design opleverde. De helft van de UvA groep die een tablet-presentatie
over het kamp Bergen-Belsen ontving (zie Appendix 2), bestudeerde eveneens een informatiebord
met historische gegevens over dit kamp (Info-vooraf) (zie Appendix 6). De helft van de UvA
deelnemers ontving een presentatie die een virtuele reconstructie combineert met in de virtuele
omgeving geplaatst archiefmateriaal en contextuele informatie zoals deze aanwending ook in het
herdenkingsoord Bergen-Belsen gebruikt wordt, terwijl de tweede groep deze informatie niet
beschikbaar had. Dit leverde ook een 2x2 design op. Het onderzoek was goedgekeurd door de
ethische commissie van de afdeling Psychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit
Leiden (CEP16-0226/96”).
Een aantal variabelen werden getest, met name zelf-gerapporteerde kennistoename en de zelfgerapporteerde motivatie iets met de verkregen kennis te doen. Emotionele factoren samen met
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Aanwezigheid (zie onder voor een definitie) werden als belangrijke ondersteunende variabelen
gezien. In dit onderzoek werden vier specifieke verwachtingen getoetst:
I.

II.

III.
IV.

Een eerste verwachting was, dat de presentatie van een virtuele reconstructie van het kamp
in 1943 een groter effect zou sorteren op (zelf-gerapporteerde) kennistoename en motivatie,
dan de in 2015 gefilmde presentatie.
Een tweede verwachting was, dat informatie vooraf tot een sterkere indruk zou leiden
geleerd te hebben over het kamp, alsmede meer gemotiveerd te zijn om na afloop iets met
die kennis te doen in vergelijk met het ontbreken van zulke informatie.
Een derde verwachting was, dat deelnemers met een groter gerapporteerd gevoel voor
empathie en schuld aan zouden geven meer over concentratiekampen geleerd te hebben.
Een vierde verwachting was, dat deelnemers die de virtuele omgeving van een kamp
verkenden zonder informatie zoals archiefmateriaal en contextualiserende teksten, lager
zouden scoren op (zelf-gerapporteerde) kennistoename en motivatie iets met de gewekte
interesse te doen dan deelnemers die wel dergelijke informatie kregen aangeboden in de
virtuele omgeving.

1.2 Terminologie
De term Virtual Reality/Virtuele Realiteit wordt sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw gebruikt om te
verwijzen naar een kunstmatige gemaakte omgeving die in een interactieve context gepresenteerd
wordt (Burdea & Coiffet, 2003). Traditioneel wordt verwezen naar een door een computer
geconstrueerde omgeving, met name vanwege de voorwaarde voor interactiviteit. Sindsdien zijn
zowel de mogelijkheden een virtuele omgeving te produceren, te presenteren, of er middels
interactie toegang toe te bieden verder ontwikkeld en komen in toenemende mate VR applicaties in
velerlei vormen in handen van het grote publiek. De veelomvattende term wordt, bijvoorbeeld in
huidige populaire media, afwisselend en soms weinig precies gebruikt om te verwijzen naar
afwisselend de kunstmatigheid van een getoonde omgeving, de productiewijze van de illusie
(gemodelleerd middels een computer, of gefilmd met een camera in 360 graden), de
mediatechnologie die de ervaring opwekt van een andere omgeving dan degene waar men zich
lijfelijk bevindt (zoals met een “VR-bril”), of de illusoire ervaring zelf. Met de opkomst van
fotorealistische computeranimatie, gaming, live-streaming, mobiele camera’s die alles rondom
tegelijk filmen, compositietechnieken die voorgaande twee naadloos kunnen mengen, en goedkope
presentatiemiddelen (zoals Google Cardboard) om de illusie van een virtuele omgeving te ondergaan,
wordt de oorspronkelijke betekenis en het gebruik van de term de laatste jaren opgerekt en in
beweging gebracht, met mogelijk verwarring tot gevolg. In dit rapport maken we onderscheid tussen
(1) de gepresenteerde inhoud, (2) de productiewijze van die inhoud, (3) de technologie voor
presentatie en (4) de ervaring van de presentatie.
De term Virtuele Realiteit wordt in dit rapport in principe gebruikt op de voor het vakgebied
traditionele manier om te verwijzen naar de gepresenteerde inhoud: een kunstmatige, met een
computer geconstrueerde omgeving die interactief is. Omdat de specifieke productiewijze van de
virtuele omgeving, ook in het oorspronkelijke gebruik van de term, er feitelijk minder toe doet dan
dat het om een interactieve, kunstmatige omgeving gaat, laten we het gebruik van de term in
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algemene zin ook toe om naar een virtuele, interactieve omgeving te verwijzen die met andere
middelen dan modelleren is vervaardigd. Waar nodig, wordt middels de termen gemodelleerd of
gefilmd verduidelijkt hoe een virtuele omgeving tot stand is gebracht. Voorwaarde voor het gebruik
van de term VR blijft, dat een vorm van interactie binnen en met de kunstmatige opgewekte
omgeving geboden wordt. De mogelijkheid vrij om zich heen te kijken maar zich niet vrijelijk in de
virtuele omgeving te kunnen verplaatsen vormt feitelijk de grens van het gebruiksveld voor de term.
In die gevallen spreken we hier niet van VR-video of VR-animatie, maar bij voorkeur van 360˚video,
of 360˚animatie, waarbij video gebruikt wordt voor alle met een (digitale) camera gefotografeerde
beelden van een omgeving, en animatie voor alle andersoortig geconstrueerde beelden van een
omgeving (inclusief stop-motion animatie).
De term Head Mounted Display (HMD) wordt hier gebruikt om te verwijzen naar technologie voor
visuele projectie die op het hoofd gedragen wordt. Deze technologie kan zowel (interactieve) VR als
360˚video tonen.
De term Augmented Reality (AR) wordt gebruikt om te verwijzen naar projecties van een ruimtelijke
omgeving die de huidige omgeving van de kijker mengen met kunstmatige, geprojecteerde
elementen.

2 Methodiek
2.1 Introductie
Gedurende de zomer en herfst van 2016 werd het onderzoek beschreven in dit rapport gerealiseerd
in twee delen, uit te voeren op twee locaties. Het eerste deel werd uitgevoerd in het Nationaal
Monument Kamp Vught. Hier werden jongeren van 14-18 jaar in het onderzoek betrokken die onder
begeleiding van hun ouders het voormalig kamp bezochten. De jongeren werd gevraagd een virtuele
tour door een concentratiekamp te maken (Sobibór, gelegen in Polen, zie Appendix 1). Deze
opstelling maakt gebruik van een Head Mounted Display (HMD) die de gebruiker de mogelijkheid
geeft in de virtuele omgeving vrij om zich heen te kijken door het hoofd te draaien. Dit deel werd
uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Details van de toegepaste
onderzoeksmethode voor dit deel zijn beschreven in 2.2. Het tweede deel van dit onderzoek is
opgezet als laboratoriumopstelling. Dit deel richt zich op het testen van dezelfde HMD opstelling als
gebruikt in Vught, en het ter vergelijk testen van een alternatieve opstelling, de “Augmented” &
Virtuele Realiteit(AR/VR) applicatie ontwikkeld voor en toegepast op het voormalig
concentratiekamp Bergen-Belsen (in noord-Duitsland, zie Appendix 2). Deze applicatie,
oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik buiten in het historisch landschap, maakt gebruik van een
tablet (iPad), die de gebruiker de mogelijkheid geeft in de virtuele omgeving vrij om zich heen te
kijken door de tablet om het lichaam te draaien. Details van de onderzoeksmethode voor dit derde
onderzoeksdeel zijn beschreven in 2.3.
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2.2 Methodiek en procedure HMD te Vught & HvA
Amsterdam
In het Nationaal Monument Kamp Vught is een VR installatie, met een Head Mounted Display (HMD,
type Oculus Rift) geïnstalleerd. De gebruiker van het VR-toestel wordt één van twee varianten
gepresenteerd:
1. een interactieve verkenning van een computer-gemodelleerde reconstructie van het kamp
Sobibór zoals het er in 1943 uit kan hebben gezien (HMD-1943)
2. een niet-interactieve presentatie van de in 360˚ gefilmde omgeving van voormalig kamp
Sobibór in het jaar 2015 (HMD-2015)

De VR installatie werd in Vught opgebouwd in de centrale ontvangsthal van het Nationaal
Monument. In Amsterdam werd een laboratoriumopstelling opgebouwd in het Observatorium van
de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Door middel van een 2x2 design werd zowel in de museale
setting van Vught als in de laboratoriumomgeving van Amsterdam onderzocht wat het effect is van
opstelling in zowel de HMD-1943 als de HMD-2015 variant.
2.2.1 Locatie
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er twee onderzoeksopstellingen ingericht. De eerste
onderzoeksopstelling is het Nationaal Monument Kamp Vught (NMKV), de tweede
onderzoeksopstelling is in het observatorium van de Hogeschool van Amsterdam opgezet.
2.2.2 Onderzoeksdesign/ methoden
Het betreft een 2x2 onderzoeksdesign (veel/weinig informatie x 2 soorten films, Tabel 2.2.1) waar
vier condities getoetst zijn (Figuur 2.2.1). De proefpersoon krijgt een conditie toegewezen die van
tevoren is vastgesteld door random bepaling.

HMD-1943 (gemodelleerd)

HMD-2015 (film)

1. Geringe informatie vooraf

Conditie 1: minimaal 25 personen

Conditie 2: minimaal 25 personen

2. Uitgebreide informatie
vooraf

Conditie 3: minimaal 25 personen

Conditie 4: minimaal 25 personen

Tabel 2.2.1: condities voor de HMD opstellingen in Vught en Amsterdam (HvA). Bij geringe
informatie vooraf wordt bij binnenkomst direct het onderzoek gestart. Bij de uitgebreide informatie
vooraf heeft de participant de banner met jaartallen en beschrijvingen bekeken. Ook hier wordt bij
binnenkomst direct het onderzoek gestart.
A1: HMD-1943 (gemodelleerd), geen informatie vooraf.
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In deze conditie zien de proefpersonen de omgeving van 1943 door de HMD. Het is een virtuele
omgeving waar de situatie in Kamp Sobibór in het jaar 1943 is gevisualiseerd. De virtuele omgeving
is een gemodelleerde VR omgeving met beperkte achtergrondgeluiden, waarin vrij kan worden
genavigeerd. In deze conditie doet de proefpersoon de voormeting d.m.v. het invullen van een
vragenlijst en bezoek vervolgens de VR presentatie. Wanneer de proefpersoon klaar is met deze
presentatie, wordt de proefpersoon gevraagd het tweede deel van de vragenlijst in te vullen; de
nameting.
A2: HMD-1943 (gemodelleerd), uitgebreide informatie vooraf.
Hier zien de proefpersonen de omgeving van 1943 door de HMD zoals in conditie A1. De
proefpersonen lezen bij de A2 conditie eerst informatie vooraf; dat bestaat uit een banner met
jaartallen en informatie. Hierna doet de proefpersoon de voormeting en bezoekt de VR presentatie.
Wanneer de proefpersoon klaar is met de VR presentatie, wordt de proefpersoon gevraagd het
tweede deel van de vragenlijst in te vullen; de nameting.
B1: HMD-2015 (video), geen informatie.
Deze conditie heeft hetzelfde verloop als A1 met het verschil dat de proefpersonen de omgeving van
2015 door de HMD zien. Het is een realistische omgeving, die in het jaar 2015 is gefilmd. De
proefpersonen beginnen direct met de voormeting en ondergaan dan de 360˚video presentatie.
Wanneer de proefpersoon klaar is met de 360˚video presentatie, wordt de proefpersoon gevraagd
het tweede deel van de vragenlijst in te vullen; de nameting.
B2: HMD-2015 (video) uitgebreide informatie vooraf.
Deze conditie heeft dezelfde structuur als A2 met dat verschil dat de proefpersonen de omgeving van
2015 door de HMD zien zoals in B1. Proefpersonen lezen eerst informatie vooraf dat bestaat uit een
banner met jaartallen en informatie. Hierna vullen ze de voormeting vragenlijst in en ondergaan dan
de 360˚videopresentatie. Wanneer de proefpersoon klaar is met de 360˚videopresentatie, wordt de
proefpersoon gevraagd het tweede deel van de vragenlijst in te vullen; de nameting.

Figuur 2.2.1 De onderzoeksopzet voor de HMD opstellingen in Vught en Amsterdam
2.2.3 Steekproef
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De steekproef voor deze conditie bestond uit 160 proefpersonen van tussen de 14 en 19 jaar oud,
waarvan ruim 60 procent man is (60,6% = man, 39,4% vrouw)6. In Vught was de gemiddelde leeftijd 16
jaar en in Amsterdam was de gemiddelde leeftijd 18 jaar. De proefpersonen zijn willekeurig maar bijna
evenredig verdeeld over de vier condities (A1 = 43 ppn = 26,88%, A2 = 38 ppn = 23,75%, B1 = 38 ppn =
23,75%, B2 = 41 ppn = 25,62%). Om dit te bereiken zijn de vier condities gelinkt met de eerste vier
nummers van een dobbelsteen. Voordat een proefpersoon deelnam aan het experiment, werd met de
dobbelsteen gegooid om de conditie te bepalen.

Nationaal Monument Kamp Vught
De steekproef in het Nationaal Monument Kamp Vught bestaat uit 47 proefpersonen. Alle
proefpersonen zijn bezoekers van het Nationaal Museum Kamp Vught. Aan de ene kant zijn het
bezoekers die uit eigen initiatief naar het museum zijn gekomen en die aangesproken zijn door een
onderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam om mee te werken aan het onderzoek. Aan de andere
kant zijn het Middelbare schoolklassen en VMBO-leerlingen die van te voren gevraagd zijn mee te
werken aan het onderzoek. In die zin is deze groep representatief voor de respectievelijke
leeftijdsgroepen.

HvA Observatorium
De steekproef in het Observatorium van de Hogeschool van Amsterdam bestond uit 113
proefpersonen. Alle proefpersonen zijn geworven in de gebouwen van het Benno Premsela Huis en
het AMFI, beide behorende tot de Hogeschool van Amsterdam. Hoewel de steekproef niet
representatief is voor heel Nederland, kunnen de resultaten van dit onderzoek wel gegeneraliseerd
worden naar jongeren van achttien jaar oud, die in Amsterdam een HBO-studie doen.
2.2.4 Procedure
Alle proefpersonen zijn gevraagd mee te doen aan een onderzoek over geschiedenis in een VR
omgeving. Dit algemene onderwerp “geschiedenis” is gebruikt om de proefpersonen zo min mogelijk
voorkennis over het onderzoek te geven. Indien er toestemming nodig was van een ouder, werd het
onderzoek uitgelegd aan de ouder van het kind. Wanneer een proefpersoon aangeeft mee te willen
doen, werd deze verzocht om naar de VR installatie te komen. In Vught was dat geplaatst in de
aankomsthal, in de HvA te Amsterdam was dat in het observatorium. Eerst werd de conditie bepaald
waarin de proefpersoon meedoet en hierna werd het onderzoek uitgevoerd. Indien de proefpersoon
aan de conditie A2 of B2 werd toegewezen, werden ze eerst naar de banner gebracht om de
voorinformatie door te lezen. Door de proefleider is gecontroleerd dat de proefpersoon tussen de 1
en 3 minuten dit materiaal bestudeerde. Hierna werd de proefpersoon naar een tafel zonder
computer gebracht voor de voormeting. In geval van conditie A1 en B1 nam de proefpersoon direct
plaats aan deze tafel. In het Nationaal Monument Kamp Vught was dit een boekentafel en in het
observatorium was dit een vergadertafel.
De voormeting was deel A van de vragenlijst (zie onderaan) en bestaat uit 32 vragen die de
proefpersoon in moest vullen. Nadat de proefpersoon aangaf hiermee klaar te zijn werd de

6

Een HvA participant en twee Vught participanten hebben niet alle vragenlijsten ingevuld. Dit heeft
verder geen invloed gehad op de resultaten.
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proefpersoon naar de VR-installatie gebracht. De proefleider legt duidelijk uit hoe het systeem werkt
en de proefpersoon zet de Oculus Rift bril en de koptelefoon op. De proefpersoon doorliep de VR
omgeving in principe tot het einde, mits er een reden was om eerder te stoppen (zie 2.2.5 Steekproef
verloop). Nadat de proefpersoon aan het einde van het VR experiment was aangekomen, werd de
proefpersoon weer terug meegenomen naar de tafel voor deel B, de nameting van een vragenlijst die
bestaat uit 32 vragen. Na het invullen van de vragenlijst werd de proefpersoon bedankt. De
proefleider heeft vervolgens voor de volledigheid observaties tijdens het experiment opgeschreven,
zoals eerste opmerkingen over het experiment en of men al eerder Kamp Vught bezocht had.
Proefpersonen in Nationaal Monument Kamp Vught zijn enerzijds bezoekers die of uit eigen initiatief
naar het museum komen (dagjesbezoekers) en deze mensen zijn aangesproken door een
onderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam en gevraagd om mee te werken aan het VRonderzoek. Aan de andere kant zijn het middelbare schoolklassen en VMBO-leerlingen die van te
voren gevraagd zijn mee te werken aan het onderzoek. Dataverzameling in Kamp Vught was vanaf 16
juni 2016 tot en met 1 november 2016. De dagen waren van tevoren ingepland op 25 en 26 juni 2016
en op 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 en 31 juli 2016 en op 12, 13, 14, 15 en 22 september 2016 en op
4, 27 en 28 oktober 2016. Een totaal van 28 dagen.
Proefpersonen die deelnamen op de HvA zijn geworven door te flyeren in het Benno Premsela Huis
en andere gebouwen in de Amstelcampus, via een online intekenlijst en door docenten en
opleidingsmanagers oproepen te laten doen in de klassen. Proefpersonen konden direct meedoen
indien de ruimte dat toeliet of ze konden meedoen op een gepland tijdstip door via de online
intekenlijst in te schrijven. Wanneer een proefpersoon aangaf mee te willen doen, werd deze
verzocht om naar het Observatorium (onderzoeksruimte) te komen op de 7e etage van het Benno
Premselahuis. Om participatie te stimuleren ontvingen de proefpersonen twee koffiebonnen ter
waarde van 2,50 euro na deelname.
Het experiment duurde per proefpersoon ongeveer 30 minuten. Na het invullen van de vragenlijst
werd de proefpersoon bedankt, volgde er een korte debriefing waarin mondeling werd gevraagd
om, zolang het onderzoek loopt, geen informatie te verspreiden over het onderzoek en werd
medegedeeld dat de resultaten op de website van de Hogeschool van Amsterdam gepubliceerd
zullen worden. Daarna ontving de proefpersoon de koffiebonnen.
Het dataverzamelen geschiede vanaf 26 september tot en met 1 november 2016 dagelijks tussen
09.00 tot 17.00 uur over een totaal van 25 dagen.

2.2.5 Steekproef verloop
Van alle proefpersonen in de HMD conditie heeft 80,7% (126 ppn) de VR-tour afgemaakt. De andere
zijn afgehaakt om verschillende redenen. Ten eerste wanneer er een technische foutmelding tijdens
het experiment ontstond, dat was bij 6,37% het geval (10 ppn). De foutmeldingen bestonden uit
zwart scherm, vastlopen of niet meer kunnen voortbewegen in de VR-omgeving. Ten tweede stopten
proefpersonen omdat ze te misselijk werden, als dat binnen de 3 minuten was zijn de proefpersonen
niet meegenomen in de verdere analyse. In het algemeen hebben van alle proefpersonen ongeveer
40% (66ppn) aangegeven heel erg (22 ppn) of een klein beetje (44 ppn) misselijk te worden. Ten
derde wanneer de proefpersoon te lang in de VR-ruimte was, moest de tour onderbroken worden.
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Alle geanalyseerde proefpersonen hebben minimaal 3 minuten de VR-ruimte bezocht en de langste
tijd gemeten was 20 minuten.

2.3 Methodiek laboratoriumtest VR-Bergen-Belsen aan UvA
In dit onderzoek werd ook een alternatieve digitale opstelling voor Holocausteducatie getoetst, de
Augmented & Virtuele Realiteit(AR/VR) applicatie voor tablets7, ontwikkeld door prof. Paul Verschure
en zijn onderzoeksgroep SPECS in samenwerking met de Gedenkstätte Bergen-Belsen (zie Appendix
2). Deze applicatie wordt sinds 2014 daar ter plaatse in het historisch landschap toegepast voor
middelbare scholieren, bezoekers, overlevenden en onderzoekers (www.belsen-project.specslab.com). Een beschrijving van deze applicatie en de motivatie het deel te maken van dit onderzoek is
verder beschreven in de introductie. In het volgende wordt deze applicatie in het algemeen afgekort
aangeduid met TABLET. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd door SPECS/UPF.
2.3.1 Locatie
De TABLET opstelling werd oorspronkelijk gepland om getest te worden in exact dezelfde
laboratoriumomstandigheden als de HMD opstelling aan de HvA (zie 2.2). HvA besloot medio
september 2016 dat dit praktisch niet haalbaar was, deels als resultaat van het uitlopen van de HMD
testperiodes in Vught en later aan HvA Amsterdam, en deels door gebrek aan beschikbaarheid van
laboratoriumruimte op de HvA en de benodigde assistentie. Ter oplossing heeft UPF/SPECS het
initiatief genomen om de TABLET opstelling bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het LAB van
de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van die Universiteit te testen in
samenwerking met prof. R. Wiers. Voor een deel kon dit onderzoek uitgevoerd worden door dezelfde
student-assistenten die eerder aan het HMD onderzoek aan HvA meewerkten. Behalve de lokale
facilitaire ondersteuning heeft de UvA geen verdere leidende rol gespeeld in de
onderzoeksorganisatie. Tijdens de organisatie van dit onderzoeksdeel op UvA is getracht zoveel
mogelijk dezelfde onderzoeksomstandigheden als op HvA te genereren, om een beogend vergelijk
tussen eventuele effecten van de twee installaties mogelijk te houden.
2.3.2 Onderzoeksopzet
De TABLET installatie is als mobiele tablet-applicatie ontworpen voor buitengebruik in situ, gebruik
makend van Augmented en Virtuele Realiteit in de historische omgeving van Bergen-Belsen. Voor
deze test werd de applicatie noodzakelijkerwijs elders, binnenshuis in Amsterdam, en alleen in de VR
versie aangewend. Proefpersonen werden op eenzelfde wijze als voor HMD ontvangen in een
besloten ruimte en ondergingen de presentatie gezeten op een draaistoel, zodat lijfelijk draaien om
virtueel in een gewenste richting te kijken mogelijk bleef op een manier die zowel overeenkwam met
de HMD-opstelling van HMD, als ten dele met de oorspronkelijke bewegingsvrijheid van een
tabletgebruiker in Bergen-Belsen.
De TABLET applicatie werd getoetst met dezelfde condities zoals deze eerder voor de HMD condities
bepaald en uitgevoerd werden, zijnde een conditie mét, en een zónder historische informatie vooraf.
In dit geval werd vooraf een informatiepaneel verstrekt met historische informatie over BergenBelsen, inclusief een kaart zoals ook opgezet voor HMD. De voorinformatie werd aangepast aan de
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specifieke eigenschappen van het kampcomplex Bergen-Belsen (1940-1945). Omdat de historische
context voor het kamp Bergen-Belsen dus een andere, en relatief complexere is dan die voor het
kamp Sobibór, verschilden de informatiepanelen noodzakelijkerwijs van elkaar in tekst en visuele
informatie. De gebruikte tekst en kaarten voor deze conditie werden door NIOD en UPF/SPECS
opgesteld. De tablet-applicatie die in Bergen-Belsen gebruikt wordt en hier getoetst werd, biedt twee
historische staten van het kamp, September 1944 en April 1945. Beide staten zijn op dezelfde manier
permanent als kaart (‘2D’) en als 3D model vrij toegankelijk voor verkenning in VR/AR, en verschillen
qua topografie weinig8; ze werden als zodanig niet als verschillende condities aangewend in deze
evaluatie.
Om ondanks de beperking geen toegang te hebben tot het inhoudelijk ontwerp van de HMD
opstelling, en om toch meer te weten te komen over mogelijke effecten van presentatie-inhoud,
werd in de TABLET opstelling naast informatie vooraf, ook een tweede conditie toegevoegd dat de
hoeveelheid informatie binnen de applicatie varieerde. Een kenmerkend aspect van de TABLET
benadering is dat het ruimtelijke reconstructie combineert met de beschikbaarheid van
bronmateriaal, zodat de gebruiker actief de ruimte verkent om elementen van historisch materiaal te
ontdekken. Het in de virtuele omgeving geplaatste archiefmateriaal alsmede contextuele informatie,
samen in het volgende aangeduid als “content”, werd voor de helft van de proefpersonen
verwijderd, zodat zij in deze conditie alleen in een virtuele omgeving navigeerden. Deze omgeving
bestond, voor alle condities, uit dezelfde geabstraheerde reconstructies van de gebouwen van het
kamp. In de conditie zonder content bleef alleen informatie in de vorm van de kaartlegenda
aanwezig. Alle verdere functionaliteit bleef hetzelfde tussen de versies mét, en zónder content.
In conditie TABLET werd de gebruikstijd van de tablet gestandaardiseerd tot 15 minuten om
eenduidigheid in de blootstelling te waarborgen in tegenstelling tot conditie HMD in Vught en HvA.
De vier condities van conditie TABLET vormden gezamenlijk een 2x2 design (Figuur 2.3.1):
1. (BB1): Tablet VR Bergen-Belsen 1944 & 1945, met historische content, zonder informatie vooraf
Deelnemers navigeren gedurende 15 minuten in een interactieve, virtuele omgeving (in 2D en 3D)
gepresenteerd op een tablet, met in de virtuele omgeving verspreide historische documenten zoals
dagboekfragmenten, tekeningen en foto's. Ze beginnen gelijk met de voormeting, de VR-omgeving
en de nameting.
2. (BB2): Tablet VR Bergen-Belsen 1944 & 1945, met historische content, met informatie vooraf
Deelnemers navigeren gedurende 15 minuten in een interactieve, virtuele omgeving (in 2D en 3D)
gepresenteerd op een tablet, met in de virtuele omgeving verspreide historische documenten zoals
dagboekfragmenten, tekeningen en foto's. Proefpersonen lezen eerst de informatie vooraf, op een
banner met tekst en plattegronden.
3. (CC1): Tablet VR Bergen-Belsen 1944 & 1945, zonder historische content, zonder informatie
vooraf
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Enkele gebouwen in het zuidelijk deel van het kamp werden bijgebouwd en een tentenkamp verdween, nadat het door een storm in
november 1944 verwoest werd.
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Deelnemers navigeren gedurende 15 minuten in een interactieve, virtuele omgeving (in 2D en 3D)
gepresenteerd op een tablet, met een kaartlegenda. Ze beginnen gelijk met de voormeting gevolgd
door de VR-omgeving en de nameting.
4. (CC2): Tablet VR Bergen-Belsen 1944 & 1945, zonder historische content, met informatie vooraf
Deelnemers navigeren gedurende 15 minuten in een interactieve, virtuele omgeving (in 2D en 3D)
gepresenteerd op een tablet, met een summiere kaartlegenda. Ze lezen eerst de informatie vooraf,
op een banner met tekst en plattegronden.

Figuur 2.3.1: Schematische opzet van het onderzoek met de Bergen-Belsen tablet-applicatie, als uitgevoerd op
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

2.3.3 Steekproef
De steekproef is geraamd op minimaal 120 proefpersonen (4 x 30). Alle proefpersonen werden in
eerste instantie geworven rond de campus van de HvA, in de leeftijdscategorie 14-19 jaar.
Deelnemers werden niet toegelaten tot de TABLET test als zij al eerder hadden deelgenomen aan de
HMD test, hetzij in Vught of in Amsterdam. Toen bleek dat werving rond HvA belangrijk gehinderd
werd door, ten eerste, de verplichting naar de UvA campus te komen en, ten tweede, het feit dat een
aanzienlijk aantal personen in de leeftijdscategorie al aan de HMD toets hadden deelgenomen, is in
overleg besloten werving ook naar de UvA campus op het Roeterseiland te verplaatsen. Hoewel dit in
principe een verschil in populatie op zou kunnen leveren, werd het mogelijk geacht zo toch een
deelnemerspopulatie te verkrijgen die voldoende vergelijkbaar zou zijn, of dat middels correctie zou
kunnen zijn. Tot dusver zijn 100 proefpersonen geëvalueerd.
2.3.4 Procedure
Een gedetailleerd protocol voor de onderzoeksprocedure is te vinden in Appendix 4. De hier
beschreven procedure is een verkorte versie.
Elke proefpersoon werd willekeurig aan een conditie toegewezen via een lijst gegenereerd met een
online randomizer (www.randomizer.org). Er werd naar gestreefd evenveel mannen als vrouwen te
testen. De toe te dienen conditie is van te voren vastgesteld door een bloksgewijs gestratificeerde
bepaling, gelijk verdeeld over twee geslachten. Proefpersonen die te kennen gaven al aan het HMD
onderzoek te hebben meegedaan werden van deelname uitgesloten.
Proefpersonen werden ontvangen in een ruimte van het LAB van de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam (UvA). Bij constatering van een minderjarige
leeftijd werd duidelijk uitgelegd dat toestemming van ouders noodzakelijk was en werd een
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formulier meegegeven of gestuurd om die toestemming te verkrijgen (Appendix 5). Alle deelnemers
werd met de toestemmingsverklaring ook een korte beschrijving van het onderzoek geboden,
alsmede de uitleg dat zij ten alle tijde volledig vrij zijn het komende onderzoek af te breken, ook
zonder opgaaf van reden. Proefpersonen werden gevraagd de toestemmingsverklaring te
ondertekenen.
Elke deelnemer werd vervolgens eerst gevraagd de 32 vragen van de Voormeting in te vullen.
Gedurende deze tijd werd de toegewezen conditie, op grond van het geslacht en volgnummer op de
stratificatielijst, op de tablet voorbereid. Na voltooiing van de eerste vragenlijst werd de helft van de
deelnemers naar het informatiebord geleid (Appendix 6), met de vraag dat de komende paar
minuten te bestuderen. Daarna werd de tablet gepresenteerd en volgde een korte basisinstructie,
waarin op een virtuele proeflocatie navigatie door omgeving en content werd uitgelegd. De
proefleider overhandigde daarna de tablet en gaf de deelnemer nog even de gelegenheid de
bediening te oefenen, om er zeker van te zijn dat zelfstandige navigatie voldoende mogelijk was.
De experimentele blootstelling werd gestart door de deelnemer naar de virtuele startlocatie, de
ingang van het kamp, te brengen. Vanaf dat moment kregen deelnemers in alle condities 15 minuten
de tijd de virtuele omgeving en diens eventuele content te verkennen.
Na afloop werd de tablet ingenomen en de tweede lijst met 32 vragen voor de Nameting
gepresenteerd. Na voltooiing hiervan volgde een dankwoord en korte debriefing waarin deelnemers
hun impressies en vragen konden delen met de proefleider. Ook volgde de overhandiging van de
beloofde beloning en werd afscheid genomen met de opmerking voor de duur van het onderzoek
geen informatie erover aan derden te verspreiden. De proefleiders voegden eventuele opmerkingen
aan het deelnameformulier toe en voerden het digitaal in.
2.3.5 Huidige steekproef
De, nog lopende, steekproef is geraamd op minimaal 120 proefpersonen (4 x 30), en is begonnen op
1 november 2016. Met name door voornoemde problemen voldoende deelnemers te vinden verliep
werving aanvankelijk trager dan gepland. Bij schrijven van deze rapportversie zijn 100 proefpersonen
getest die allen digitaal beschikbaar zijn voor analyse. De gemiddelde leeftijd van deze populatie was
18.63 (s = .66), 52 meisjes deden mee, 48 jongens. De vier condities zijn bijna gelijkmatig verdeeld,
zoals zichtbaar uit onderstaande tabel.
aantal

meisjes

BB1

23

11

BB2

25

13

CC1

26

14

CC2

26

14

totaal

100

52

Tabel 2.3.1: Deelnemers aantallen voor de TABLET steekproef, naar aanleiding van beschikbare data op 1
Januari 2017.
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Van deze groep maakten 4 de totale presentatie niet af. Acht andere proefpersonen gaven aan
enigszins misselijk te zijn geworden, waarvan drie “best wel” (3 op de schaal van 5), maar voor geen
was dat een reden de presentatie te stoppen. Vijf keer werd een foutmelding gerapporteerd maar
ook deze deelnemers maakten de tour af.

2.4 Meetinstrumenten
Meting van alle proefpersonen geschiedde door een voor- en een nameting. Beide delen omvatten
elk 32 vragen. De vragenlijsten zijn samengesteld uit een reeks vooraf geselecteerde onderwerpen en
constructen; waar mogelijk werden gestandaardiseerde meetschalen toegepast. De volledige
vragenlijst is weergegeven in Appendix 3. De onderstaande tabel (2.4.1) geeft een overzicht van de
verschillende vragen alsmede het verkorte label dat in de verdere bespreking van de resultaten zal
worden gebruikt.
Tabel 2.4.1: overzicht van gegroepeerde vragen en constructen, getest in de voormeting.
Onderwerp / Construct

Verkort Label

N items Beschrijving vragen

type

Demografisch (vooraf)

Demografisch

3

Vragen over naam*, geslacht, geboortedatum

open, j/m, datum

Voorkennis Holocaust
(vooraf)

Voorkennis

3

Vragen naar eventuele voorkennis t.a.v. de
Holocaust en concentratiekampen

Niets - Heel veel, 5
stappen

Eerdere ervaring met VR
(vooraf)

Ervaring VR

2

Vragen naar eventuele ervaring met VR en
aanverwante technologie

Ja/Nee

Positieve Stemming
(vooraf)

Actieve
Stemming
VOOR

5

"Hoe voel je je vandaag?", te beoordelen met
positieve stemmings-termen, afkomstig uit
[Thompson, 2007]

Nee - Ja, heel erg, 5
stappen

Negatieve Stemming
(vooraf)

Angstige
Stemming
VOOR

5

"Hoe voel je je vandaag?", te beoordelen met
negatieve stemmings-termen, afkomstig uit
[Thompson, 2007]

Nee - Ja, heel erg, 5
stappen

Empathie (vooraf)

Empathie

8

Vragen mbt. empathische gevoelens, afkomstig uit Nee - Ja, heel erg, 5
[Pouw et al., 2013 ]
stappen

Schuld (vooraf)

Schuld

6

Vragen mbt. gevoelens van schuld, afkomstig uit
[Novin & Rieffe, 2015]

Nee - Ja, heel erg, 5
stappen

*Alle data werden anoniem verwerkt.

Tabel 2.4.2: overzicht van gegroepeerde vragen en constructen, getest in de nameting.
Presence ("aanwezigheid") Presence
(achteraf)

5

Vragen m.b.t. beleving van aanwezigheid en
immersie, geselecteerd uit SOPI Presence
questionnaire [Lessiter et al, 2001] .
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Nee - Ja, heel erg, 5
stappen

Positieve Stemming
(achteraf)

Actieve
Stemming NA

5

"Hoe voel je je nu?", te beoordelen met positieve
stemmings-termen, afkomstig uit [Thompson,
2007]

Nee - Ja, heel erg, 5
stappen

Negatieve Stemming
(achteraf)

Angstige
Stemming NA

5

"Hoe voel je je nu?", te beoordelen met negatieve Nee - Ja, heel erg, 5
stemmings-termen, afkomstig uit [Thompson,
stappen
2007]

Zelf-beoordeelde
Kennistoename (achteraf)

ZB-Kennistoename

5

Vragen in hoeverre een deelnemer zelf de indruk Nee - Ja, heel erg, 5
heeft geleerd te hebben over de opzet en werking stappen
van het kamp, het dagelijks leven, en
concentratiekampen in het algemeen.

Eigen indruk van de
algehele ervaring
(achteraf)

Algemene
Indruk

5

Statements als "ik vond het spannend", "Ik vond
het leuk" over de algehele ervaring van de
presentatie.

Motivatie tot verdere
acties (achteraf)

Gemotiveerd

3

Vragen mbt. de motivatie meer informatie over
Nee - Ja, heel erg, 5
het onderwerp op te zoeken, anderen de
stappen
opstelling aan te raden, of aanverwante musea te
bezoeken.

Gebruiksvriendelijkheid
(achteraf)

Usability

4

Vragen mbt. de gebruiksvriendelijkheid van de
opstelling zelf, inclusief een vraag naar eventueel
voorgekomen misselijkheid.

Nee - Ja, heel erg, 5
stappen

Nee - Ja, heel erg, 5
stappen

Stemming
Stemming lijst is gebaseerd op Thompson (2007). De termen voor Actieve Stemming zijn: wakker,
oplettend, actief, geïnspireerd en vastberaden. De termen voor Angstige Stemming zijn: nerveus,
bang, vijandig, beschaamd, van streek. Deze twee schalen vormen geen eenvormige as en kunnen
niet gecombineerd worden. Een response “ja, heel erg” op beide schalen geeft een maximum score
van 5. Een lage score op beide betekent dat deze stemming niet of nauwelijks van toepassing
gevonden werd.
Empathie
Empathie is het vermogen om emoties van anderen waar te nemen, te begrijpen en met anderen
mee te voelen. Empathie is een sterke emotie voor groepsbinding en cohesie, en het draagt bij aan
het verantwoordelijk voelen voor anderen en maatschappelijke betrokkenheid (Hoffman, 1987). De
Empathie Vragenlijst voor jongeren (Pouw et al., 2013) meet Affectieve Empathie (meevoelen met
andermans emoties) en Cognitieve Empathie (inzicht in de oorzaken voor andermans emoties). Voor
dit onderzoek is gebruik gemaakt van de schaal Affectieve Empathie, die bestaat uit 5 items
(bijvoorbeeld “Als mijn vriend(in) zich verdrietig voelt, word ik ook verdrietig”). Alle items kunnen
worden beantwoord op een 5-puntsschaal (1: nee, 2: een beetje, 3: best wel, 4: veel, 5: ja, heel erg).
De schaalscore bestaat uit de gemiddelde somscore van de 5 items. Een hogere score op de schaal
Affectieve Empathie impliceert dat de deelnemer sterker meeleeft met de emoties van een ander.
Schuld
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Schuld is een morele emotie, gebaseerd op normen over wat “goed” is in een sociale context of
sociale groep. Gevoelens van schuld impliceren verantwoordelijkheid voor het leed dat iemand is
aangedaan, en het besef dat dit leed herstelt moet worden of niet opnieuw mag gebeuren (Ferguson
& Stegge, 1998). De Schaamte-Schuld Vragenlijst schaal voor jongeren (Novin & Rieffe, 2015) meet
Schaamte en Schuld. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Schuld schaal, die bestaat uit 6
items (bijvoorbeeld “Je fietst op de stoep. Je gaat heel hard. Plotseling staat daar een klein kind waar
je tegenop botst. Voel je je schuldig?”). Alle items kunnen worden beantwoord op een 5-puntsschaal
(1: nee, 2: een beetje, 3: best wel, 4: veel, 5: ja, heel erg). De schaalscore bestaat uit de gemiddelde
somscore van de 6 items. Een hogere score op de schaal Schuld impliceert sterkere neiging tot
schuld-gevoelens bij de deelnemer.
Presence/Aanwezigheid en de faktor Immersion
Presence (letterlijk vertaald “Aanwezigheid”) wordt als psychologisch, subjectief fenomeen
regelmatig aangewend om de effectiviteit van VR presentaties en technologie te beoordelen. Het kan
gedefinieerd worden als de mate waarin een individu een virtuele omgeving ervaart en erop reageert
als was het de omgeving waarin zij zich lijfelijk bevinden (Wittmer & Singer, 1998, Slater & Wilbur,
1997, Cummings & Bailenson, 2012). Immersion wordt gezien als een belangrijk component van
Aanwezigheid: een zintuiglijke “onderdompeling” via zicht, gevoel, gehoor, temperatuur etc. die de
subjectieve interpretatie aanwezig te zijn, zowel bewust als onbewust, opwekt. Opwekking van het
fenomeen gebeurt bijvoorbeeld met een Head Mounted Display (HMD, een “VR-bril”), een breedbeeld projectie (cinema) en/of koptelefoon voor geluid.
Immersion wordt, anders dan Presence, gezien als een ondersteunende, technologische kwaliteit:
een maat om te beoordelen in hoeverre het gebruikte systeem de virtuele wereld presenteert en de
aanwezige echte wereld buitensluit (Cummings & Bailenson, 2012), zoals bijvoorbeeld in een
vergelijking tussen projectie via een smartphone in de hand en een HMD. Immersion dus is een van
de factoren die Presence opwekt.
Omdat dit onderzoek zich niet richt op de effectiviteit van specifieke technologische alternatieven
wordt voor dit onderzoek het omvattende fenomeen Presence gemeten. Hiervoor werd de SOPI
Presence questionnaire (Lessiter et al, 2001) aangewend. Deze vragenlijst maakt gebruik van 38
vragen die 4 deel-factoren testen: Ruimtelijke aanwezigheid, Betrokkenheid (bij actie), Ecologische
waarachtigheid (een ‘natuurgetrouwe’ indruk), en Negatieve effecten. Om praktische redenen
werden enkel vijf vragen uit deze factoren geselecteerd en voor dit onderzoek toegepast.
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3 Resultaten
3.1 Beschrijvende statistiek
In totaal namen 219 proefpersonen deel aan deze studie, waarvan de jongste deelnemer 13 jaar oud
was, en de oudste 19 jaar. De deelnemers zijn geworven op drie locaties, Vught (N=47, 17
vrouwelijk), HvA (N=112, 46 vrouwelijk) en UvA (N=100, 52 vrouwelijk).
Voordat we daadwerkelijk antwoorden konden genereren op de gestelde onderzoeksvragen was het
belangrijk om eerst de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten te toetsen volgens de heersende
regels. Daarvoor is het belangrijk dat de items in de schalen voldoende interne samenhang tonen.
Meetschalen met een interne samenhang (Cronbach’s Alpha) onder .65 werden als meetinstrument
te zwak bevonden om gegronde uitspraken te kunnen doen en zijn voor verdere analyse niet
geaccepteerd (zie appendix voor de volledige vragenlijst zoals gebruikt in het onderzoek). Om deze
reden uitgesloten voor deze analyse zijn de schalen voor:
●
●

Algemene Indruk-VOOR
Angstige Stemming-VOOR

Een schaal is uitgesloten vanwege een bodem effect, i.e. de scores waren voor de meeste
proefpersonen te laag om een effect van de VR/AR tour te identificeren:
●

Angstige Stemming-NA

2 Voormeting
Een vergelijking van de geconstateerde gemiddelden uit de Voormeting (Tabel 1) toont dat er geen
verschillen zijn tussen de drie groepen. Wel scoren meisjes in alle drie de groepen hoger dan jongens
op empathie F(1,254)= 53.26, p = .000) en schuld F(1,254)= 17.99, p = .000), overeenkomstig de
literatuur over deze morele emoties (Van der Graaf et al., 2014; ,Else-Quest et al., 2012).
Tabel 1: Gemiddelden voor Vught, HvA en UvA deelnemers op de voormeting (Gemiddelde (SD))

Kennis
Empathie
Schuld
Actieve Stemming-Voor

Vught
(n=47)
2.96 (.64)
2.83 (.74)
3.10 (.81)
3.00 (.76)

HvA
(n=112)
3.01 (.62)
3.04 (.73)
3.26 (.69)
2.73 (.67)

UvA
(n=100)
3.03 (.56)
3.16 (.63)
3.43 (.57)
2.73 (.63)

3 Nameting
De analyses zijn gestructureerd naar aanleiding van de volgende vier onderzoeksvragen:
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I.

Heeft de VR presentatie van een kamp in historische context meer invloed dan een film van
het huidige terrein op de subjectieve ervaring over kampen geleerd te hebben en daar iets
mee te willen doen?

II.

Heeft historische informatie voorafgaand aan de VR presentatie meer invloed dan een VR
presentatie zonder informatie vooraf op de subjectieve ervaring over kampen geleerd te
hebben en daar iets mee te willen doen?

III.

Welke emotionele factoren dragen bij aan de subjectieve ervaring over kampen geleerd te
hebben en daar iets mee te willen doen?

IV.

Heeft historische informatie geplaatst in een virtuele omgeving meer invloed dan een VR
presentatie zonder informatie op de subjectieve ervaring over kampen geleerd te hebben
en daar iets mee te willen doen?

Om de eerste vraag te beantwoorden werd data van de Vught groep (N = 46) en de HvA groep (N =
112) vergeleken. Beide groepen hadden een HMD presentatie over het kamp Sobibór gezien, hetzij in
de vorm van een gemodelleerde, gereconstrueerde versie van het kamp in 1943 (HMD-1943), of een
gefilmde versie van het voormalig kampterrein in 2015 (HMD-2015). De UvA groep is voor deze
analyse niet meegenomen, omdat deze groep een andere opstelling en condities onderging.
Onderstaande Tabel 2 toont de gemiddelde scores per groep en conditie. Echter, wegens een
ongelijkmatige verdeling van de proefpersonen over de condities in de Vught groep, is alleen de HvA
groep verder geanalyseerd.
Een 2x5 ANOVA ((Context: HMD-1943 x HMD-2015) x (VR Effectiviteit: Aanwezigheid, Zelfgerapporteerde Kennistoename, Algemene Indruk, Gemotiveerd)) met herhaalde metingen op de
laatste factor toonde een hoofdeffect voor VR Effectiviteit (F(4,440)= 128.83, p = .000), en een
interactie voor Context x VR Effectiviteit F(4,440)= 4.47, p = .001). Post-hoc t-testen toonde een
verschil voor Zelf-gerapporteerde Kennistoename (t(110)= 2.20, p = .030). Voor deze schaal bleek dat
de HMD-1943 tot een sterkere zelf-gerapporteerde kennistoename leidde dan de HMD-2015. Voor
de overige schalen van VR Effectiviteit werd geen verschil gemeten.
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Tabel 2: Gemiddelden op de nameting voor Vught en HvA deelnemers per conditie (HMD-1943 en
HMD-2015).
Vught (Gemiddelde (SD))

HvA (Gemiddelde (SD))

HMD-1943

HMD-2015

HMD-1943

HMD-2015

N = 28

N = 189

N = 55

N = 58

Aanwezigheid

2.98 (.83)

2.69 (1.03)

2.96 (.89)

3.21 (.76)

ZR-Kennistoename

3.04 (.87)

2.38 (.79)

3.12 (.80)

2.79 (.77)

Algemene Indruk

3.47 (.54)

3.47 (.54)

3.83 (.53)

3.87 (.51)

Gemotiveerd

2.64 (.87)

2.18 (.62)

2.42 (.75)

2.18 (.68)

Bruikbaarheid

3.50 (.83)

3.63 (.88)

3.73 (.93)

3.86 (.79)

II) Heeft historische informatie voorafgaand aan de VR presentatie meer invloed dan een VR
presentatie zonder informatie vooraf op de subjectieve ervaring over kampen geleerd te hebben en
daar iets mee te willen doen?
Ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag werden de twee HMD-Sobibór groepen en de
TABLET groep in aparte analyses bekeken. Een 2x5 ANOVA ((Informatie Vooraf: Met x Zonder) x (VR
effectiviteit: Aanwezigheid, Zelf-gerapporteerde Kennistoename, Algemene Indruk, Gemotiveerd))
met herhaalde metingen op de laatste factor toonde geen hoofdeffecten voor Informatie Vooraf
(Vught, F(1,44)= 1.23, p = .273; HvA, F(1,110)= 1.75, p = .188; UvA, F(1,98)= 2.35, p = .129). We
kunnen hieruit concluderen dat voor geen van de groepen informatie vooraf een significant verschil
maakte op de gemiddelden van de uitkomstvariabelen. Daarmee kan de vraag negatief beantwoord
worden. Als gevolg hiervan is besloten in de overige analyses de data voor de condities mét
informatie vooraf samen te voegen met de condities zónder informatie vooraf. Om redenen van
overzichtelijkheid hebben we de desbetreffende tabellen hiervoor niet toegevoegd aan dit rapport.
Deze zijn opvraagbaar bij de auteurs.
III) Welke emotionele factoren dragen bij aan de subjectieve ervaring over kampen geleerd te
hebben en daar iets mee te willen doen?
De twee schalen van VR Effectiviteit die meten of de proefpersonen vinden dat zij na de VR ervaring
meer “betrokken zijn” bij de kampen en de Holocaust, zijn ZR-Kennistoename en Gemotiveerd. Deze
schalen hangen in alle groepen dan ook sterk samen (r = .71, p = .000 (Vught), r = .45, p = .000 (HvA),
en (r = .54, p = .000 (UvA)).
De emotionele betrokkenheid wordt weergegeven door de schaal Actieve Stemming-Na, en morele
emoties zijn gemeten met de schalen Schuld en Empathie. Verwacht werd dat proefpersonen met
9

een proefpersoon in deze conditie heft de vragenlijst niet ingevuld.
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een sterkere emotionele betrokkenheid en sterker moreel niveau van functioneren ook meer geraakt
zouden zijn door de VR ervaringen over de kampen. Regressieanalyses per groep, waarin de
verschillende emotie schalen worden gerelateerd aan de variabelen die we willen verklaren (ZRKennistoename en Gemotiveerd) staan vermeld in Tabel 3. Hierbij is gecontroleerd voor de conditie
waarin de proefpersonen zaten (HDM1943 versus HDM-2016 voor Vught en HvA; wel/geen
informatie tijdens presentatie voor UvA). De resultaten laten zien dat in de eerste plaats alle
regressie modellen significant zijn, dat wil zeggen dat verschillende schalen voor emotionele
betrokkenheid inderdaad samenhangen met de schalen voor VR effectiviteit. Nadere inspectie toont
dat Actieve Stemming-Na in alle groepen samenhangt met meer ZR-Kennistoename en
Gemotiveerd. Bij de HvA en UvA groepen hangt ook Empathie samen met Gemotiveerd, en bij de
HvA groep hangt Empathie ook samen met ZR-Kennistoename (zie Tabel 3).
Tabel 3: Samenhang emotionele factoren (Actieve Stemming-Na, Schuld en Empathie) met ZRKennistoename en Gemotiveerd per groep (Vught, HvA, UvA). Beta beschrijft de sterkte van het
effect en polariteit terwijl de p-waarde de waarschijnlijkheid van het effect definieert. Een p-waarde
van 0.05 of lager wordt gezien als statistisch significant, i.e. de kans op een misinterpretatie is 5% of
kleiner. Geaccepteerde effecten zijn aangegeven in groen, trends in geel. * Significante regressie
modellen met p < .001
Vught
Beta
ZR-Kennistoename

2

R = .38*

HvA
p

Beta

UvA
Beta

p

2

p

2

R = .13*

R = .19*
Context 26
wel/geen

HMD-1943/HMD-2015 -0.27

0.065 -0.19

0.036

0.004

Actieve Stemming-NA

0.56

0.000 0.22

0.024

0.33

0.001

Empathie

0.01

0.988 0.21

0.037

0.10

0.327

Schuld

-0.16

0.334 0.07

0.518

-0.14

0.187

Gemotiveerd
2

R = .22*

2

2

R = .19*

R = .13*

HMD-1943/HMD-2015 -0.11

0.481 -0.16

0.064

Context 0.19
wel/geen

0.052

Actieve Stemming-NA

0.48

0.002 0.01

0.000

0.28

0.005

Empathie

0.05

0.770 0.08

0.022

0.20

0.049

Schuld

-0.01

0.996 0.11

0.774

-0.11

0.321

IV) Wat is de invloed van historische informatie in de virtuele omgeving? Heeft een versie zonder
informatie een lager effect op de indruk geleerd te hebben en gemotiveerd te zijn?
Voor deze vraag werd data geanalyseerd van de UvA groep, die de VR presentatie over BergenBelsen met een tablet hadden ondergaan. Deze presentatie werd in vier variaties gepresenteerd,
naast het wel/ niet presenteren van een informatie-paneel vooraf, werd voor twee van de vier
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condities ook een belangrijk deel van de inhoud van de presentatie zelf onthouden. In deze laatste
condities navigeerden deelnemers door de gemodelleerde, geabstraheerde reconstructie van het
kamp zonder dat daarin archiefmateriaal of verdere informatie te vinden was.
Omdat uit de analyse van onderzoeksvraag ii bleek dat informatie vooraf geen invloed had op de
uitkomsten, werden data van de vier condities in twee condities samengevoegd. De condities mét
informatie in de virtuele omgeving werden samengevoegd in één conditie (N=48); de condities
zónder informatie in de virtuele omgeving werden samengevoegd in één andere conditie (N=52).
Ten eerste werd gekeken naar verschillen tussen de twee groepen ten aanzien van de
gerapporteerde variabelen Aanwezigheid, Zelf-gerapporteerde Kennistoename, Algemene Indruk,
Gemotiveerd en Bruikbaarheid, zie Tabel 4.
Tabel 4: Gemiddelden voor de samengevoegde condities met en zonder informatie in de virtuele
reconstructie.
Met informatie in
virtuele omgeving

Zonder informatie in
virtuele omgeving

N=48

N=52

Aanwezigheid

2.02 (.60)

1.82 (.61)

ZB-Kennistoename

2.91 (.84)

2.40 (.74)

Algemene Indruk

3.20 (.82)

2.75 (.71)

Gemotiveerd

1.93 (.74)

1.63 (.55)

Bruikbaarheid

3.34 (1.01)

3.31 (1.00)

Een 2x5 ANOVA ((Informatie in VR: Met x Zonder) x (VR effectiviteit: Aanwezigheid, Zelfgerapporteerde Kennistoename, Algemene Indruk, Gemotiveerd)) met herhaalde metingen op de
laatste factor toonde hoofdeffecten voor Informatie in VR (F(1,98)= 5.46, p = .021) en VR Effectiviteit
(F(4.392)= 130.95, p = .000), en een interactie voor Informatie in VR x VR Effectiviteit F(4,292)= 4.85,
p = .001). Post-hoc t-testen toonden verschillen voor Zelf-gerapporteerde Kennistoename (t(98)=
3.21, p = .002), Algemene Indruk t(98)= 3.00, p = .003) en Gemotiveerd (t(98)= 2.28, p = .025). Voor
deze drie schalen bleek dat de condities zonder informatie in de VR omgeving lagere effecten laten
zien op de VR effectiviteit maat dan de condities met informatie in de VR omgeving. Voor
Aanwezigheid en gebruiksvriendelijkheid (Bruikbaarheid) werden geen verschillen gemeten.
Dit resultaat suggereert dat het bieden van historische informatie zoals dagboekfragmenten,
schetsen, foto’s, alsmede verdere contextuele informatie binnen de VR omgeving, een duidelijke
meerwaarde biedt in vergelijking met het bieden van enkel een virtuele omgeving.
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Discussie
Dit project had tot doel te analyseren in hoeverre een Virtuele Realiteit presentatie van een
concentratiekamp bij kan dragen aan historisch besef. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen
verschillende presentatie methodes (HMD versus Tablet), locaties (op een historische plek zoals
Kamp Vught of een universiteitslaboratorium), inhoud (virtuele realiteit versus een film) en de
presentatie van informatie vooraf en/of gedurende de presentatie. De resultaten zijn duidelijk:
De gegeven contextuele informatie vooraf heeft geen effect gehad op de uitkomstmaten die
hier gebruikt zijn (Vraag ii)
In de HMD groepen (HvA) is er een hogere zelf-gerapporteerde kennistoename voor de
verkenning van een virtuele historische reconstructie (HDM-1943) in vergelijk met een 360˚-film van
het huidige terrein (HDM-2015)
In de tablet groep (UvA) is er een sterk effect van historische informatie (zoals
dagboekfragmenten, tekeningen en foto’s) geplaatst in de virtuele, gereconstrueerde omgeving op
de uitkomstmaten gerapporteerde kennistoename, motivatie, algemene indruk van de VR ervaring,
en ook het gevoel aanwezig te zijn in de VR omgeving.
Actieve Stemming (Na) hangt samen met zelf-gerapporteerde kennistoename en motivatie
meer te leren/kennis te vergroten in alle 3 de groepen; Meer empathie hangt alleen bij HvA en UvA
(gecontroleerd voor conditie) samen met zelf-gerapporteerde kennistoename en motivatie kennis te
vergroten.
Op basis van deze uitkomsten kunnen wij dus stellen dat een VR presentatie van
concentratiekampen zoals hier getoetst in beginsel een effectieve leermethodiek suggereert voor
historische educatie. Opvallend is dat contextualisatie vooraf via informatieborden dit leereffect niet
versterkt. Daarbij hebben wij geen effecten van leeftijd of geslacht geobserveerd (data niet
gepresenteerd), wat suggereert dat de VR gebaseerde interventies effectief en inclusief werken.
Onze resultaten laten zien dat het aanbieden van contextuele informatie binnen de VR omgeving,
zoals in de presentatie van Bergen Belsen het geval was, wel een sterk effect op de uitkomsten liet
zien. Dit suggereert dat ‘digitaal leren’ bij veel jongeren de voorkeur heeft boven de traditionele
vorm van boeken en papier, zoals ook uit recent onderzoek over digitaal leren ten aanzien van
andere onderwerpen blijkt (Singer & Alexander, 2017). Het leer effect treedt vooral op als de
informatie dan ook nog interactief wordt aangeboden (Clark, Tanner-Smith & Killingsworth, 2016).
De experimenten hebben ook enkele beperkingen laten zien die in vervolgonderzoek verder moeten
worden uitgewerkt. Ten eerste, uitkomstmaten van het huidige onderzoek zijn allen gebaseerd op
zelfrapportage. Wij kunnen op dit moment dus niet zeggen wat er objectief gemeten geleerd is qua
kennis. Dit betekent dat we rekening moeten houden met een alternatieve interpretatie, alhoewel
niet waarschijnlijk, dat de proefpersonen zich moreel gedwongen voelen te beweren dat ze geleerd
hebben. Om deze interpretatie uit te sluiten moet in een vervolg de precieze kennistoename
gemeten worden. Echter, deelnemers geven behalve kennistoename ook aan meer gemotiveerd te
zijn om deze kennis verder uit te breiden; en bovendien hangen deze uitkomstmaten hangen samen
met een meer actieve houding (Actieve Stemming). Motivatie is één van de belangrijkste pijlers voor
leren (Pintrich, 2004), en dat blijken de in dit onderzoek gepresenteerde VR omgevingen goed te
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stimuleren. Een aanbeveling hierbij, is om deze kennistoename alsmede de gewekte motivatie en
interesse ook longitudinaal te testen, om over effecten op een langere termijn te kunnen spreken.
Ten tweede, een probleem met de HMD groepen is het hoge uitval percentage van gebruikers door
“motion sickness” (40%) wat ook uit literatuur bekend is sinds de jaren negentig10; en de
gelimiteerde toegankelijkheid van de technologie, i.e. slechts één gebruiker kan de HMD dragen, wat
groepswerk in de weg staat. In vergelijking hiermee laten de groepen die met een tablet werkten
(UvA) een relatief lager gemiddelde van gerapporteerde Aanwezigheid zien in vergelijking met de
HMD groepen (HvA en Vught). Dit zou kunnen voortkomen uit de lagere hoeveelheid zintuiglijke
onderdompeling (“immersion”) die door de tablet, met een beduidend kleinere beeldhoek dan een
HMD, zonder geluid, en zonder stereoscopie, opgewekt werd. Het verdient echter ook om op te
merken, dat de virtuele omgeving in de Bergen-Belsen presentatie gericht en onafhankelijk van dit
onderzoek besloten, sterk geabstraheerd wordt weergegeven11. De relatief lage gemiddelde score
voor deze factor was daarom verwacht, en kan ook verklaard worden met het feit dat twee van de
vijf gebruikte vragen voor Aanwezigheid expliciet een indruk van realisme vroegen te beoordelen.
Onze resultaten laten echter zien, dat interessant genoeg de TABLET groep vergelijkbare scores op de
centrale uitkomstmaten Kennistoename en Gemotiveerd tonen gelijk de HMD groep. Wij merken
ook op dat een tablet-gebaseerde presentatie een deel van de praktische uitdagingenuitdagingen
van een HMD presentatie, zoals misselijkheid en toegankelijkheid, voorkomt.
Omdat beide applicaties op punten van concept, inhoud, technische implementatie en
gebruikersbeleving verschillen is een gedetailleerde vergelijking alleen beperkt mogelijk; helaas was
een alternatieve HMD opstelling in dezelfde context van Holocausteducatie niet beschikbaar. Ook
was het niet mogelijk toegang te verkrijgen tot de inhoud van het de VR verkenning en de 360˚film
noch het programma gebruikt in conditie HMD12. Onze resultaten laten echter zien dat beide
opstellingen een positief effect hebben.
Onze resultaten laten ook een samenhang zien tussen persoonlijkheidskenmerken en
gerapporteerde uitkomstmaten. Dit suggereert dat toekomstige historisch educatieve VR applicaties
deze kenmerken kunnen benutten om meer geoptimaliseerde en gepersonaliseerde inhoud aan te
bieden. Ook deze uitkomsten moeten in toekomstig onderzoek verder uitgewerkt worden.

10

Er is een uitbereide literatuur over HMDs en “motion sickness”. Een van de eerdere artikelen is McCauley, M.
E., & Sharkey, T. J. (1992). Cybersickness: Perception of self-motion in virtual environments. Presence:
Teleoperators & Virtual Environments, 1(3), 311-318.
11

Deze keuze is tijdens het ontwerp van de Bergen-Belsen applicatie expliciet gemaakt. De reden voor
abstractie is dat veel historische details van kampen zoals Bergen-Belsen, en ook Sobibór, niet meer bekend
zijn, bijvoorbeeld materialen, kleuren, vorm of de exacte locatie van gebouwen. Hierdoor loopt een
reconstructie het risico een schijnrealiteit te creëren die historisch twijfelachtig of zelfs incorrect is. Dit kan een
uitnodiging geven aan individuen en groepen die de geschiedenis van de Holocaust betwijfelen om in deze
hypothetische realiteit een feit te zien die hun twijfel bevestigt. Er is derhalve uit ethisch principe voor gekozen
om onzekerheid in de gegevens die achter reconstructies schuilgaan door abstractie weer te geven in de
virtuele realiteit.
12
Wij merken op dat het hoogst ongebruikelijk is, en methodologisch ongewenst, om in onderzoek van VR
software deze als een ontoegankelijke “black box” te moeten beschouwen. Onderzoek vereist de mogelijkheid
om gecontroleerd inhoud en presentatiewijze te variëren zoals dat voor de conditie TABLET ook is gebeurd.
Helaas was dat in deze evaluatiestudie niet mogelijk vanwege rechtenbeperkingen van de software die in
opdracht van het ministerie van VWC is gerealiseerd door RUIM.
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Onze resultaten laten zonder twijfel zien dat Virtuele Realiteit een effectieve en belangrijke rol kan
spelen in Holocausteducatie en dat dit effect geoptimaliseerd wordt door de juiste keuze van
presentatie technologie en inhoud.
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Appendix 1: De Sobibór virtuele tour en 360o film
De virtuele tour van het kamp Sobibór is gerealiseerd door mediabedrijf RUIM in opdracht van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur. Wegens rechtenbeperkingen hebben de
onderzoekers geen verdere toegang verkregen tot de software en de inhoud.

HMD 1943 (gemodelleerd)
Door middel van een trackbal in de tafel kan de proefpersoon door de omgeving voortbewegen. Door
middel van de HMD (type Oculus Rift) kan de richting aangegeven worden. Door naar rechts te kijken
kan de proefpersoon in de rechter richting bewegen of door naar links te kijken kan de proefpersoon
zich naar de linker richting bewegen binnen de VR-omgeving. Door een koptelefoon op te zetten
hoort de proefpersoon achtergrond geluiden.

HMD 2015 (gefilmd)
Bij de VR Film kan de proefpersoon niet zelf voortbewegen in de omgeving, maar doet dit
doormiddel van het klikken op informatiepunten en blauwe locatiepointers. Het aanklikken van een
informatiepunt kan doormiddel van richting geven met de HMD (type Oculus Rift). Door naar rechts
te kijken kan de proefpersoon in de rechter richting kijken en door naar links te kijken kan de
proefpersoon zich naar de linker richting kijken binnen de VR-filmomgeving. Zodra de pointer in het
scherm op het informatiepunt gehouden wordt verschijnt er een pop-up venster met informatie over
de locatie. Het aanklikken van een blauwe locatiepointer gaat op dezelfde manier. Echter verschijnt
er geen pop-up met informatie, maar wordt de proefpersoon doorgeleid naar de volgende locatie.

Figuur A1: De installatie van conditie HMD aan de HvA. Links kan men op het beeldscherm een beeld
zien van de virtuele HMD43 tour met een blik op het kamp. Rechts de HMD2015 conditie.
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Appendix 2: Bergen-Belsen Applicatie

De tweede presentatie die in vergelijkend perspectief betrokken wordt in dit rapport betreft een
applicatie van zowel Augmented Reality (AR) en Virtuele Realiteit (VR), die het voormalige
concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland aan bezoekers presenteert. Deze presentatie is in
verschillende varianten ontwikkeld door de Synthetic, Perceptive, Emotive and Cognitive Systems
groep van de Universiteit Pompeu Fabra te Barcelona (SPECS) onder leiding van prof. Paul Verschure
en in samenwerking met de Gedenkstätte Bergen-Belsen. Niet-interactieve (2012) en interactieve VR
varianten (2015 -) zijn gemaakt voor brede, deels omvattende projectie in overdekte ruimtes die
door meerdere bezoekers tegelijk bezocht worden, zoals groepen scholieren. Deze variant kan zowel
ter plekke in een museum als elders geïnstalleerd worden. Naast deze ‘kamer’-variant is ook een
mobiele, AR/VR variant ontwikkeld voor tablet (2013-), die met name op gebruik door kleine groepen
(2-4 personen) buiten, in het historische landschap gericht is. Die laatste variant maakt het middels
AR mogelijk het grotendeels van ruïnes ontdane natuurlandschap in relatie met de oorspronkelijke
topografie van het kamp en daarin virtueel geplaatst historisch archiefmateriaal (zoals
dagboekfragmenten, heimelijk gemaakte schetsen of foto’s van net na de bevrijding), te
interpreteren en, deels, te beleven (www.belsen-project.specs-lab.com).

Figuur A2.1: Gebruik van de Bergen-Belsen tablet-applicatie in het historisch landschap door kleine groepen
studenten. Groepen verkennen het landschap en daarin geplaatst archiefmateriaal zelfstandig.
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Figuur A2.2: Beelden van de AR (boven) en VR (onder) modi van de tablet-applicatie. Beschikbaar
archiefmateriaal zoals tekeningen, dagboekfragmenten en foto’s wordt gepresenteerd via thumbnails in de
bovenzijde van het scherm. Door een thumbnail aan te klikken opent een document in het volledige scherm.
Materiaal dat nog te ver weg en dus niet beschikbaar is wordt door grijze iconen weergegeven. De tabbladen
aan linker en rechterzijde geven toegang tot, respectievelijk, contextuele informatie en door de gebruiker
opgeslagen materiaal, via bookmarks. Door het kleine scherm in de onderste helft te klikken kan van perspectief
gewisseld worden, tussen ruimtelijke, ‘veld’ modus (hier weergegeven) en kaartmodus (niet weergegeven). Er
zijn drie historische kaarten beschikbaar, 1944, 1945 en 2013. In de TABLET-conditie zonder content zijn alle
markers, thumbnails, geassocieerde informatie, alsmede de contextuele informatie, niet zichtbaar of
toegankelijk.
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Figuur A2.3: Het groepsproces achter de educatieve aanwending van de tablet applicatie. Bij gebruik door
schoolklassen is het verkennen van de buitenomgeving en het verzamelen van archiefmateriaal geïntegreerd in
het georganiseerde bezoek. Na afloop van de landschapsverkenning dient door de scholieren verzameld
materiaal als introductie tot een contextualiserende discussie onder leiding van hun
dagbegeleiderdagbegeleider.

Deze tablet-applicatie wordt door de Gedenkstätte Bergen-Belsen met name toegepast bij
georganiseerde bezoeken van schoolklassen13, maar ook bezoekers die op eigen gelegenheid komen
kunnen het landschap en diens geschiedenis ermee verkennen. Ook archeologen en andere
onderzoekers die het terrein verkennen maken gebruik van de tablet. De tablet-applicatie wordt
daarnaast ook gebruik voor in situ interview met overlevenden en getuigen.
Het Future Memory project wordt praktisch en financieel ondersteund door SPECS en ontvangt geen
ondersteuning van GBB buiten de verstrekking van historisch bronmateriaal. Het is gestart als een
use-case in het EC framework 7 project CEEDS en is nu ook een deel van HERA project Ic-ACCESS. Het
wordt verder georganiseerd via futurememoryfoundation.org.

13

Zie voor een gebruikersrapport: https://fsjgbb.wordpress.com/neue-wege-gehen-die-bergenbelsen-tablet-application/
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Appendix 3: De aangewende vragenlijsten
Locatie:

A. Vragenlijst VR Bergen-Belsen
1. Hoe heet je?
…………………………………………………………………………..

2. Ben je een jongen of meisje?
0 Jongen
0 Meisje

3. Wat is je geboortedatum?
…………………………………………………………………………..
Hieronder zie je vragen staan. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past. Het kan niet goed of fout
zijn, want het gaat er gewoon om wat jij vindt en voelt! Omcirkel het antwoord dat voor jou van toepassing is.

4. Hoeveel weet je van de Tweede Wereldoorlog?

Niets

Weinig

Niet weinig / niet veel

Veel

Heel veel

5. Hoeveel weet je van wat er gebeurd is met de Joden in de nazi-concentratiekampen?

Niets

Weinig

Niet weinig / niet veel

Veel

Heel veel

Veel

Heel veel

6. Hoeveel weet je van het concentratiekamp Bergen-Belsen?

Niets

Weinig

Niet weinig / niet veel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hieronder zie je vragen staan. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past. Het kan niet goed of fout
zijn, want het gaat er gewoon om wat jij vindt en voelt! Omcirkel het antwoord dat voor jou van toepassing is.

27. Uit school wil je snel naar huis. Je vriend(in) laat
haar tas vallen en alles ligt op straat. Je helpt
haar/hem niet, want je hebt haast. Voel je je
schuldig?

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

28. Je fietst op de stoep. Je gaat heel hard.
Plotseling staat daar een klein kind waar je
tegenop botst. Voel je je schuldig?

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

29. Je klasgenoot heeft haar huiswerk niet op tijd
af. Ze vraagt of jij haar wilt helpen. Dat doe je
niet, want je hebt geen zin. Voel je je schuldig?

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

30. Een klasgenoot gebruikt een kleur stift die jij
ook nodig hebt. Je pakt de stift van hem af.
Voel je je schuldig?

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

31. Een klasgenoot heeft lang gewerkt aan een
werkstuk. Je let niet op en stoot een glas water
om. Alles gaat over het werkstuk. Het werkstuk
is helemaal verpest. Voel je je schuldig?

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

32. Er zit nog één snoepje in een snoepzak. Je stopt
het snel in je mond. Nu heeft je vriend(in) geen
snoepje meer. Voel je je schuldig?

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

Dank je wel, je kunt nu de presentatie gaan bekijken. Daarna hebben we nog wat verdere vragen voor je.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hieronder zie je vragen staan. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past. Het kan niet goed of fout
zijn, want het gaat er gewoon om wat jij vindt en voelt! Omcirkel het antwoord dat voor jou van toepassing is.

7. Heb je wel eens eerder een Virtual Reality Bril opgehad?

Ja

Nee

8. Speel je meer dan drie keer per week op de Playstation, Xbox of Wii?

Ja

Nee

Hoe voel je je vandaag?

9. Nerveus

Nee

Een beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

10. Wakker

Nee

Een beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

11. Oplettend

Nee

Een beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

12. Van streek

Nee

Een beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

13. Beschaamd

Nee

Een beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

14. Actief

Nee

Een beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

15. Geïnspireerd

Nee

Een beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

16. Bang

Nee

Een beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

17. Vastberaden

Nee

Een beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

18. Vijandig

Nee

Een beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hieronder zie je stellingen staan. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past. Het kan niet goed of fout
zijn, want het gaat er gewoon om wat jij vindt en voelt! Omcirkel het antwoord dat voor jou van toepassing is.

19. Als mijn moeder blij is, word ik daar blij van.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

20. Ik voel me vervelend als twee mensen ruzie
maken.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

21. Als een vriend(in) verdrietig is, word ik ook
verdrietig.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

22. Als een vriend(in) plezier heeft, moet ik ook
lachen.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

23. Ik wil graag dat iedereen zich goed voelt.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

24. Als een vriend(in) huilt, moet ik zelf ook huilen.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

25. Als iemand in mijn familie verdrietig is, voel ik
me erg naar.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

26. Als een vriend(in) kwaad is, word ik ook naar.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel
erg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B. Vragenlijst VR Sobibór
Hieronder zie je vragen staan. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past. Het kan niet goed of fout
zijn, want het gaat er gewoon om wat jij vindt en voelt! Omcirkel het antwoord dat voor jou van toepassing is.

33. Tijdens het kijken lette ik helemaal
niet meer op de tijd, of hoe lang het
duurde.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

34. Tijdens het kijken voelde ik me deel
van de omgeving die ik zag.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

35. Tijdens het kijken had ik het gevoel
aanwezig te zijn bij wat er gebeurde.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

36. Ik vond de virtuele wereld erg
geloofwaardig.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

37. De virtuele wereld leek net echt.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hieronder zie je vragen staan. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past. Het kan niet goed of fout
zijn, want het gaat er gewoon om wat jij vindt en voelt! Omcirkel het antwoord dat voor jou van toepassing is.

Hoe voel je je nu?

38. Oplettend

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

39. Vijandig

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

40. Nerveus

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

41. Wakker

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

42. Geïnspireerd

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

43. Vastberaden

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

44. Bang

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

45. Actief

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

46. Van streek

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

47. Beschaamd

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hieronder zie je vragen staan. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past. Het kan niet goed of fout
zijn, want het gaat er gewoon om wat jij vindt en voelt! Omcirkel het antwoord dat voor jou van toepassing is.

48. Door de presentatie begrijp ik hoe
het concentratiekamp BergenBelsen eruit zag.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

49. Door de presentatie heb ik een indruk
hoe het dagelijkse leven in het kamp
was.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

50. De presentatie heeft mij meer
geleerd over concentratiekampen.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

51. De presentatie heeft mij een indruk
gegeven van hoe het kamp werkte.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

52. Ik heb door de presentatie een beter
beeld van het concentratiekamp
Bergen-Belsen.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hieronder zie je vragen staan. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past. Het kan niet goed of fout
zijn, want het gaat er gewoon om wat jij vindt en voelt! Omcirkel het antwoord dat voor jou van toepassing is.

53. Ik vond het saai.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

54. Ik vond het een spannend.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

55. Ik vond het boeiend.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

56. Het maakte een zwakke indruk op
mij.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

57. Ik vond het vernieuwend.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

Hieronder zie je vragen staan. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past. Het kan niet goed of fout
zijn, want het gaat er gewoon om wat jij vindt en voelt! Omcirkel het antwoord dat voor jou van toepassing is.

58. Ik zou de presentatie zeker aanraden
aan mijn vrienden.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

59. Door de presentatie ben ik van plan
meer op te zoeken over BergenBelsen en concentratiekampen.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

60. Door de presentatie ben ik van plan
meer monumenten en musea te
bezoeken over dit onderwerp.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hieronder zie je vragen staan. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past. Het kan niet goed of fout
zijn, want het gaat er gewoon om wat jij vindt en voelt! Omcirkel het antwoord dat voor jou van toepassing is.

61. Ik vond het gemakkelijk te leren hoe
de installatie werkte.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

62. Ik kan me voorstellen dat anderen
het makkelijk vinden om te leren hoe
de installatie werkt.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

63. Ik kon me gemakkelijk in de virtuele
omgeving bewegen en gaan waar ik
wilde.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

64. Ik werd misselijk van het gebruik van
de VR-bril.

Nee

Een
beetje

Best wel

Veel

Ja, heel erg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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65. Wil je nog iets anders vertellen over de presentatie en wat je ervan vond?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dank je wel voor het invullen van de vragenlijst.

[In te vullen door de proefleider]

Proefpersoon volgnummer:
Conditienummer:

(1) BB1

(2)BB2

(3)CC1

(4)CC2

Welke info:
Geringe informatie

Uitgebreide info

Ben je wel eens in het NM Kamp Vught geweest?
Tijd experiment: .. .. minuten
VR Tour afgemaakt tot het einde: JA/ NEE
Er was een foutmelding tijdens het experiment: JA/ NEE

Andere observaties:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Appendix 4: Onderzoeksprocedures HMD en TABLET

A4.1 Testprotocol als uitgevoerd op HvA
Protocol van wat de proefleider vertelt aan de proefpersoon (HvA)
1. Aankomst in observatorium: Welkom, fijn dat je wilt meewerken aan dit onderzoek. Hier heb
je het eerste deel van de vragenlijst, lees de vragen goed door, er is geen goed/ fout
antwoord. Na het invullen van deel A kan het onderzoek beginnen.
2. Na het invullen van Deel A: Bedankt voor het invullen van het eerste gedeelte. (In geval van
de 2e condities [A2 en B2]: Dit is informatie over het onderzoek. Lees de extra informatie
goed door. Hierna mag je voor de computer gaan zitten.
3. Het VR experiment: Nu mag je gaan zitten en de bril op doen. In het begin zal ik je helpen.
hierna zet ik het scherm uit, ik kan dan niet meekijken. - uitleg - hoe het technisch in werking
gaat.
4. Begrijp je hoe het werkt?
5. [onderzoeker verlaat ruimte]
6. Nu mag je hier even gaan zitten (aan tafel) en deze vragenlijst verder invullen. Als je klaar
bent mag je naar buiten lopen, daar sta ik [de hal van het observatorium, dus niet op de
grote gang buiten het lokaal].
7. [Na afloop: in de hal van het observatorium]: Dank je wel voor het invullen van de vragenlijst.
Je bent nu klaar. Hier heb je een bon waarmee je bij Eurest een gratis koffie of thee kunt
halen. We zoeken nog heel veel mensen die willen meedoen, dus stuur vooral klasgenoten
en vrienden enzo door! Maar let er op dat je, zolang het onderzoek loopt, geen informatie
verspreidt over wat je tijdens het experiment moest doen. Het onderzoek loopt tot en met
21 oktober. Dank je wel.
8. [Proefpersoon gaat weg, onderzoeker bereid de volgende random conditie voor].

A4.2 Testprotocol als uitgevoerd op UvA
A4.2.1 UvA Werving Proefpersonen
Proefpersonen (17-18 jaar, eerstejaars HBO) worden voornamelijk geworven door te flyeren in en
om de UvA en HvA campus. De studenten worden gevraagd mee te doen aan een onderzoek over
geschiedenis in een VR omgeving. Dit algemene onderwerp “geschiedenis” is gebruikt om de
deelnemers zo min mogelijk voorkennis over het onderzoek te geven. Om participatie te stimuleren
ontvangen de proefpersonen de gebruikelijke beloning op UvA of wel vijf euro14. Deelnemers kunnen
direct meedoen indien de ruimte dat toelaat of via een online intekenlijst inschrijven. Het experiment
zal per proefpersoon ongeveer 30 minuten duren.

14

Een aanpassing van de beloning naar dezelfde als op HvA bleek praktisch niet mogelijk, en het alternatieve UvA systeem punten te geven
bleek vrijwel niet motiverend te werken op deze groep, met name omdat velen hun verplichte punten al gehaald hadden.
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A4.2.2 UvA Voormeting
Wanneer een proefpersoon aangeeft mee te willen doen wordt deze verzocht om naar de
onderzoekslokatie te komen. Eerst krijgt iedere proefpersoon een summiere introductie alsmede een
toestemmingsverklaring ter ondertekening. Alle deelnemers worden geïnformeerd dat zijn ten alle
tijde volledig vrij staan het onderzoek af te breken, ook zonder opgaaf van reden. Na instemming met
de verklaring via ondertekening volgt een vragenlijst, de Voormeting (deel A). Deze bevat 32 vragen,
ten aanzien van algemene demografische informatie, eventuele voorkennis, en momentane
stemming.

A4.2.3 UvA Experimentele blootstelling
De experimentele conditie wordt door de dienstdoende proefleider toegewezen gebruik makend van
twee vooraf gestratificeerde conditielijsten, waarin voor 60 vrouwelijke en 60 mannelijke
deelnemers op gelijkwaardige wijze de vier condities verdeeld zijn, in blokken van 4. Alle deelnemers
ontvangen een korte instructie over de basiswerking van de applicatie. De twee condities die
archiefmateriaal (BB1 en BB2) beschikbaar zullen vinden, ontvangen verdere instructie om de
benodigde markers en functionaliteit te introduceren. Alle deelnemers krijgen vervolgens 15 minuten
om de virtuele omgeving en eventuele content te verkennen.
Noot betreffende de inhoud:
In alle condities navigeren proefpersonen zelfstandig door een virtuele, gemodelleerde versie van
het voormalig concentratiekamp Bergen-Belsen. De representatie van gebouwen inzake details van
muren, ramen, deuren, dakbedekking, hekken enzovoorts is expres gereduceerd, veelal tot
monochrome, simpele geometrische vormen zonder realistische texturen. In tegenstelling van de VR
Sobibór conditie is hier dus geen realistische en gedetailleerde representatie nagestreefd.
De twee condities met archiefmateriaal (BB) hebben toegang tot dezelfde 50 bronnen (tekeningen,
foto’s, dagboekfragmenten, etc.) die beschikbaar zijn voor huidige bezoekers aan de gedenkplaats
Bergen-Belsen, met uitzondering van twee geluidsfragmenten15. Deze selectie is ontwikkeld in
samenwerking met Gedenkstätte Bergen-Belsen voor de publieke toepassing van de applicatie in het
historisch landschap aldaar, en werkzaam sinds 2014 vooral met bezoekende schoolklassen. Het
bronmateriaal is geen afgeronde, representatieve verzameling van content, maar een kleinere
selectie, toegespitst op een deelgebied van het kamp en een specifieke periode (tussen zomer 1944
en mei 1945, net na de bevrijding van het kamp op 15 april 1945). Naast het ontbreken van materiaal
uit voorgaande periodes (het kamp bestond sinds 1940 en veranderde van functie), bevat deze
selectie bewust geen visuele representaties van gewelddadige handelingen of van grote
hoeveelheden dodelijke slachtoffers, zoals bijvoorbeeld vastgelegd door de geallieerden na de
bevrijding.

15

Deze twee fragmenten zijn op het moment de enige geluidsfragmenten in de selectie, afkomstig van
Duitstalige interviews met overlevenden. Om praktische redenen van vertaling en technische controle van
geluid werd besloten deze in dit onderzoek achterwege te laten.
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A4.2.4 UvA Nameting
Na afloop vult een deelnemer een tweede vragenlijst (deel B) in. Deze lijst omvat 32 vragen over
momentane stemming, historische indruk, en evaluatie van de presentatie en de applicatie.
De toegepaste vragenlijsten voor voor- en nameting zijn exacte kopieën van die toegepast in de
zusteronderzoeken te Kamp Vught en Hogeschool van Amsterdam16, met enkel de verwisseling van
de verwijzing term ‘Sobibór’ met ‘Bergen-Belsen’. Vragenlijsten werden, in navolging van het VRSobibór onderzoeksdeel, op papier afgenomen, en daarna digitaal ingevoerd in een exacte kopie van
het digitaal formulier. Voor dit laatste deel werd dezelfde SurveyMonkey17-account van de HvA
gebruikt als in het onderzoeksdeel voor VR-Sobibór.

A4.2.5 UvA Debriefing
Nadat een deelnemer beide vragenlijsten heeft ingevuld, volgt een korte nabespreking waarin de
werking en toepassing van het onderzoek verder toegelicht kunnen worden, en de deelnemer
gelegenheid heeft om vragen te stellen alsmede persoonlijke reacties op de presentatie te uiten.
Naast het bieden van deze korte evaluatie draagt de proefleider er ook zorg voor de deelnemer te
behoeden gedetailleerd informatie over het onderzoek met potentiële deelnemers te delen.

A4.2.6 UvA Protocol in scriptvorm
De gebruikte nummering volgt die van voorgaande paragrafen.
Script

2.1 Aankomst op onderzoekslokatie;

duur (min.) Instructie door proefleider
~10

presentatie van Deel A van de vragenlijst.

2.2 Na het invullen van Deel A (32 vragen)

2.3 ALLEEN voor condities 2 en 4 (BB2 en CC2):

Welkom, fijn dat je wilt meewerken aan dit
onderzoek. Hier heb je het eerste deel van de
vragenlijst, lees de vragen goed door, er is geen
goed/ fout antwoord. Na het invullen van deel A
kan het onderzoek beginnen.
Bedankt voor het invullen van het eerste
gedeelte.

~3

presentatie van informatie vooraf (2
bladen met tekst en plattegronden). Na
lezing wordt de informatie buiten zicht
geplaatst.

Lees de volgende informatie op de twee bladen
goed door. Hierna mag je bij de tablet plaats
nemen.

2.4 Preparatie app per deelnemer (liefst buiten
zicht van de deelnemer): de app wordt
opnieuw opgestart. In het startscherm
16

Omdat vraagformulering op een iets jongere doelgroep in Kamp Vught (14-18) werd afgestemd, kan het zijn
dat deze voor de HBO-studenten enigszins kinderlijk over kan komen.
17

https://nl.surveymonkey.net
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wordt het betreffende deelnemernummer
ingevoerd, en de juiste conditie als bepaald
door de conditielijsten.

3.1 Fysieke positionering van de deelnemer,

Nu mag je op de draaistoel gaan zitten en de
tablet ter hand nemen. In het begin zal ik je
helpen, daarna laat ik je alleen, ik kan dan niet
meekijken.

presentatie van de tabletapplicatie (app)

3.2 Basisuitleg werking app (virtuele navigatie,

~2

perspectiefwisseling, kaartinformatie
tonen, tab menu’s, korte oefening op
virtuele oefenlokatie; zie
instructiedocument).

3.3 Inschatting of deelnemer voldoende

Begrijp je hoe het werkt? [Zo ja:] Ik plaats je nu in
de startpositie en laat je nu alleen en kom je
straks weer halen.

begrijpt hoe de applicatie te bedienen

3.4 De cursor van de applicatie wordt door de
medewerker op de startpositie (voor de
virtuele kampingang) geplaatst, in de
kaartmodus. De deelnemer navigeert
vervolgens vrij gedurende 15 minuten. De
medewerker bevindt zich gedurende deze
tijd buiten zicht van de deelnemer en
applicatie.

4

presentatie van Deel B van de vragenlijst.

15

~10

5.1 Debriefing

~2’
5.2 Proefpersoon gaat weg, de onderzoeker
voltooit de administratie voor de
deelnemer (inclusief afstrepen van de
voltooide conditie) en bereid de volgende
afname voor.
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Goed, dank je wel. Nu mag je hier plaatsnemen
en deze vragenlijsten invullen. Als je klaar bent
mag je me buiten deze kamer op komen zoeken.
Dank je wel voor het invullen van de vragenlijst.
Je bent nu klaar. Hier heb je [BELONING]. Hoe
heb je het ervaren? We zoeken nog heel veel
mensen die willen meedoen, dus stuur vooral
klasgenoten en vrienden enzo door! Maar let er
op dat je geen informatie verspreidt over wat je
tijdens het experiment moest doen zolang het
onderzoek loopt. Het onderzoek loopt tot en met
eind oktober. Dank je wel. Heb je verder nog
opmerkingen of vragen?

A4.2.7. UvA Benodigdheden opstelling
De basiselementen als toegepast in het VR-BB onderzoek. Omdat dit onderzoek bij schrijven van dit
rapport nog loopt, is dit niet een beschrijving van de uiteindelijk uitgevoerde versie.
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Twee iPads (model Air) met daarop geïnstalleerd de Bergen-Belsen applicatie, gevat in
dezelfde, zwarte beschermbehuizing (merk Griffin, type Survivor)
Twee draaistoelen, opgesteld met minimaal een vrije cirkel van 1.5m radius rondom, in een
overdekte ruimte met constant licht (geen direct zonlicht) op een manier dat deelnemers op
de stoelen geen contact met elkaar kunnen hebben of zicht/geluid van elkaar ontvangen.
Een tafel, eventueel met andere stoelen, waar deelnemers (van elkaar gescheiden!)
informatie kunnen lezen en vragen invullen.
Twee exemplaren van het tweedelige informatiebord voor Bergen-Belsen zie Appendix 6, op
een stevig materiaal gemonteerd.
Toestemmingsverklaringsformulieren
Gestratificeerde conditielijsten, één voor min. 60 vrouwelijke, één voor min. 60 mannelijke
deelnemers.
Instructies voor protocol en applicatie-uitleg (alleen voor gebruik door proefleiders)
Vragenlijsten.
Voldoende werkende pennen.
Flyermateriaal.
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Appendix 5: Formulier voor ouderlijke toestemming en deelname aan het onderzoek

in samenwerking met

Contactpersoon: Prof. dr. Kees Ribbens, Telefoon +31 (0)20-523373, E-mail k.ribbens@niod.knaw.nl

Amsterdam, September 2016
Onderwerp: Wetenschappelijk onderzoek Virtual Reality Sobibór & Bergen-Belsen voor jongeren.
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Denken jongeren weleens na over de Tweede Wereldoorlog, of staat dat te ver van hen af? Weten ze
wat het lot van de joden was in concentratiekampen? En raakt dat hen, of interesseert het ze niet? Het
NIOD, Universiteit Leiden, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit Pompeu Fabra in Barcelona
hebben samen een onderzoek opgezet om op dit soort vragen antwoord te krijgen. Voor dit onderzoek
zouden wij de medewerking van uw kind zeer op prijs stellen. Wij willen u vragen hiervoor schriftelijk
toestemming te geven op het bijgevoegde toestemmingsformulier.
Hoe?
Het onderzoek vindt plaats in Nationaal Monument Kamp Vught zelf, en in Amsterdam, op lokaties in
de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam. Er is een Virtual Reality opstelling
beschikbaar waar een VR presentatie te zien zijn over Kamp Sobibór (in Oost-Polen), en een
opstelling waar via een tablet een VR presentatie te zien is over Kamp Bergen-Belsen (in NoordDuitsland). De eerste presentatie is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS, de tweede
eerder, in samenwerking met Gedenkplaats Bergen-Belsen, beide in het kader van onderwijs over de
oorlog voor kinderen en jongeren. Vooraf en na één van deze presentaties krijgt uw kind een aantal
schriftelijke vragen. Wij verwachten dat dit alles in totaal ongeveer 20 minuten zal duren.
Voor dit onderzoek maken wij gebruik van vragenlijsten om de emoties en het sociale gedrag van
Wat?
jongeren te meten. In deze vragenlijsten wordt gevraagd naar hoe de jongeren zich voor én na de korte
presentatie voelen, wat ze hebben geleerd over concentratiekampen, en wat ze daarvan vinden.

Mogelijke voordelen van het onderzoek
Uw kind komt op een toegankelijke manier meer te weten over de Tweede Wereldoorlog en
concentratiekampen. Door deelname aan dit onderzoek leren wij meer over wat jongeren aanspreekt in
oorlogseducatie.
Risico’s, vrijwilligheid van deelname en vertrouwelijkheid
Wij verwachten dat deelname aan dit onderzoek geen risico’s of ongemak voor u of uw kind zal
hebben. Het onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Ethiek Psychologie van de Universiteit
Leiden. Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en vrijblijvend. Dit betekent dat u of uw kind
altijd, zonder ons een reden te geven, kunt besluiten te stoppen met deelname aan het onderzoek. Ook
als u het toestemmingsformulier ondertekent kunt u daarna nog van gedachten veranderen. Weigering
of stoppen van deelname zal geen nadelige gevolgen voor uw kind hebben. De antwoorden die uw kind
op de vragenlijsten geeft wordt zonder namen opgeslagen, deze zijn dus anoniem en vertrouwelijk.
We willen u vragen om op het toestemmingsformulier aan te geven of uw kind deel mag nemen aan
ons onderzoek. Alvast bedankt voor de tijd en moeite van u en uw kind!
Mochten er verdere vragen of onduidelijkheden zijn dan horen wij graag van u,
Met vriendelijke groet,
namens het onderzoeksteam,
Paul Verschure, Universiteit Pompeu Fabra, Barcelona
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Toestemmingsverklaringformulier
Informed Consent

Titel onderzoek: VR-BB_2016 / CEP16-0226/96
Verantwoordelijke onderzoekers UvA: Prof. Paul Verschure (UPF), Prof Reinout Wiers (UvA). Contact:
Sytse Wierenga sytse.wierenga@upf.edu; Prof. dr. Kees Ribbens, k.ribbens@niod.knaw.nl

Dit onderzoek gaat over een deel van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en onderwijs
daarover met nieuwe media zoals Virtual Reality. Over de werking van dergelijke middelen op
onderwijsinstellingen zoals musea en scholen is nog niet genoeg bekend. Zonder het onderzoek te
beïnvloeden kunnen we vooraf niet veel inhoudelijke details geven; het is echter wel belangrijk dat je
vooraf begrijpt dat van geen enkel onderdeel van het onderzoek verwacht wordt dat het je enig ongemak
zult ondervinden, risico’s zult lopen of dat het onderzoek schade, op fysieke, psychische of emotionele
wijze, zou kunnen berokkenen. Het onderzoek zal in totaal ongeveer dertig minuten in beslag nemen,
inclusief vragen, en is goedgekeurd door de Commissie Ethiek Psychologie van de Universiteit Leiden.
Achteraf zal je de afdoende de gelegenheid geboden je mening te uiten en vragen over het onderzoek
beantwoord te krijgen. Je deelname is volledig vrijblijvend en vrijwillig, je mag op elk moment en zonder
opgaaf van reden besluiten niet meer mee te doen, en zult daarvan geen enkele nadelige gevolgen
ondervinden. De antwoorden die je op de vragenlijsten geeft worden zonder naamsvermelding
opgeslagen, deze zijn dus anoniem en vertrouwelijk.

In te vullen door de deelnemer
Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en de risico’s en
belasting van het onderzoek. Ik weet dat het onderzoek is goedgekeurd door een Ethische Commissie.
Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk aan derden
bekend gemaakt zullen worden. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor om op
elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen.

Naam deelnemer:
Datum:
Handtekening deelnemer:

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker
Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende vragen
over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele voortijdige
beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden.
Naam onderzoeker:
Datum:
Handtekening onderzoeker:

in samenwerking met
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Appendix 6: Contextuele informatie gepresenteerd via een poster in de “Informatie vooraf”
condities voor Sobibór en Bergen-Belsen.
(Weergegeven kaart hier niet bijgevoegd)

A6.1 Vernietigingskamp Sobibór
1933

Adolf Hitler komt aan de macht in Duitsland
hij leidt de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij, de nazi’s

1935

Neurenberger wetten
de nazi’s beginnen de systematische uitsluiting en vervolging van Joden, Roma en
Sinti

1939

begin van de Tweede Wereldoorlog

1941

de nazi’s beginnen met de grootschalige vernietiging van Joden, Roma en Sinti
(Holocaust of Shoah)

april 1942

vernietigingskamp Sobibór (in Polen) wordt in gebruik genomen
tenminste 170.000 Joden, Poolse burgers en Roma en Sinti worden hier, door middel
van de uitlaatgassen van motoren, vermoord

1943

transport van Nederlandse Joden naar Sobibór
19 treinen met 34.000 in Nederland woonachtige Joden worden via Westerbork naar
Sobibór gestuurd

juni 1943

1.300 Joodse kinderen en hun ouders worden met twee kindertransporten vanuit
kamp Vught via kamp Westerbork naar Sobibór gebracht
slechts 18 Nederlandse Joden overleven Sobibór

oktober 1943 opstand en uitbraak in Sobibór
opstand van de circa 600 gevangenen, waarvan 200 uiteindelijk het kamp weten te
ontvluchten
en 50 de Tweede Wereldoorlog overleven
de nazi’s maken het kamp met de grond gelijk
1945

einde Tweede Wereldoorlog
het totale aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wordt op 60 à 70 miljoen
geschat, waarvan ongeveer 40 miljoen in Europa
velen daarvan zijn in zeven vernietigingskampen (waaronder Sobibór) en tienduizenden
andere concentratiekampen door de nazi’s vermoord

2001- heden

archeologische opgravingen op de plek van het voormalige kamp Sobibór

2016

hernieuwde inrichting als herdenkingsplaats
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A6.2 Concentratiekamp Bergen Belsen

Bergen-Belsen:
concentratiekamp en krijgsgevangenenkamp

Nazi concentration and extermination camps in 1942/1943
Concentration camp
Combined concentration
and extermination camp

1933

Adolf Hitler komt aan de macht in Duitsland. Hij leidt de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij: de nazi’s.

1935

Ten noordoosten van Hannover wordt bij de Duitse stad Bergen een kazerne met oefenterrein aangelegd voor het Duitse leger (de Wehrmacht).
Voor de arbeiders die de kazerne bouwen wordt in de omgeving een
barakkenkamp gebouwd dat de naam Bergen-Belsen kreeg.

Extermination camp
The date refers to the year the
camp was established as an
independent concentration camp.

The “Greater German Reich” in 1943
States allied with Germany,
occupied and annexed territories in 1943
Neutral states

Begin van de Tweede Wereldoorlog.

1940

Na de Duitse inval in Nederland, België en Frankrijk (mei 1940) wordt het
voormalige barakkenkamp gebruikt als krijgsgevangenenkamp voor Belgische en Franse soldaten.

1941

De nazi’s beginnen met de grootschalige vernietiging van Joden, Roma en
Sinti (Holocaust of Shoah), resultaat van de systematische uitsluiting en
vervolging van Joden, Roma en Sinti.
Na de inval in de Sovjetunie (juni 1941) wordt het kamp (nu Stalag XI
C/311 genaamd), uitgebreid. Er worden 21.000 Russische krijgsgevangenen opgesloten. Omdat de nieuwbouw traag verloopt, verblijven de gevangenen er de eerste maanden zonder sanitaire voorzieningen in de open lucht omringd door
prikkeldraad.

Source: Gedenkstätte Bergen-Belsen,
Stiftung niedersächsische Gedenkstätten

1939

Winter 1941
-1942

Tijdens deze winter sterven ongeveer 14.000 Russen in Bergen-Belsen en in de omliggende werkkampen aan honger, kou en ziekte – ondanks de aanwezigheid van een
ziekenhuis in het kamp.

April 1943

Vanaf april 1943 wordt het zuidelijk deel van Bergen-Belsen door de SS gebruikt als concentratiekamp voor met name Joden; tot januari 1945 blijft daarnaast in het noordelijk deel het krijgsgevangenkamp bestaan. In het concentratiekamp Bergen-Belsen zijn minstens 14.600 zogenaamde ‘ruiljoden’ ondergebracht. De nazi’s willen hen
ruilen tegen geïnterneerde Duitsers of tegen geld en goederen uit het buitenland. Van deze ‘ruiljoden’ komt maar een gering aantal daadwerkelijk vrij. Het ‘ruilkamp’ van
Bergen-Belsen bestaat uit vier deelkampen. In het relatief grote Sternlager (sterkamp, vanwege de ster die op de kleding gedragen werd) zitten vanaf augustus 1943
vooral Joden uit West-Europa en de Balkan, waaronder relatief veel Nederlandse Joden: volwassenen en kinderen die uit kamp Westerbork zijn overgebracht. In het
Sonderlager zijn Joden uit Polen opgesloten, waaronder een aantal met Amerikaanse of Zuid-Amerikaanse papieren, en in het Neutralenlager Joden uit neutrale landen.
In juli 1944 wordt het Ungarnlager ingesteld voor bijna 1700 Joden uit Hongarije. Naast het Joodse deel van Bergen-Belsen bestaat tot februari 1944 ook nog het zogeheten Häftlingslager (gevangenenkamp) voor niet-Joodse gevangenen. Daar zitten mannen die waren aangevoerd om het kamp uit te breiden.

Maart 1944

In het voormalige Häftlingslager en later ook in andere delen van het concentratiekamp worden Joodse en niet-Joodse gevangenen uit andere kampen ondergebracht die
niet meer konden werken.

December
1944

Bergen-Belsen wordt de bestemming van evacuatietransporten uit andere concentratiekampen, een gevolg van de opmars van de geallieerden in het oosten en het
westen. Dit leidt tot overbevolking.

Begin 1945

De overbevolkte situatie veroorzaakt nog meer doden door ziektes, ondervoeding en uitputting. Door deze humanitaire catastrofe sterven van januari tot medio april
1945 ongeveer 35.000 mensen. Het in januari 1945 ontruimde deel van het kamp voor krijgsgevangenen wordt bij het concentratiekamp gevoegd.

15 April 1945

Bij de bevrijding van Bergen-Belsen door Britse militairen zijn er ongeveer 60.000 overlevenden, waarvan er nog ongeveer 14.000 in de daaropvolgende weken
bezwijken, onder meer aan de gevolgen van ondervoeding en uitdroging. Ook troffen de Britten massagraven en vele onbegraven lijken aan. Vanwege het risico van
besmetting wordt het kamp na evacuatie, in Mei met de grond gelijkgemaakt.
Er waren geen gaskamers in Bergen-Belsen. Niettemin zijn er meer dan 50.000 Joden, krijgsgevangenen en politieke tegenstanders van het nationaalsocialisme om
het leven gekomen door moord, ziekte, uithongering, mishandeling en verwaarlozing. Van de 3.751 naar Bergen-Belsen gedeporteerde joden uit Nederland overleven
er ongeveer 2.000.

1945-1950

De militaire barakken van de nabijgelegen kazerne worden gebruikt als huisvesting voor Displaced Persons: burgers die zich tegen hun wil buiten hun thuisland bevonden. In 1952 wordt op het voormalig kampterrein van Bergen-Belsen een herinneringscentrum ingericht.

58

