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Geschiedenisbewust 

 

 

In dit artikel vind je argumenten waarom het belangrijk is om ook in het gezin 

bezig te zijn met geschiedenis en tips hoe je dit kunt doen. 

 
 

Waarom geschiedenis in het gezin? 
„Geschiedenis leren kinderen op school, dus een kasteel of museum hoef ik met mijn 
kinderen niet te bezoeken,” reageerde een vader toen een andere vader over het bezoek 
aan een kasteel vertelde. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen zeker zoveel historisch 
besef verkregen hebben buiten school als in school. Als het goed is, sluiten school en gezin 
ook in dit opzicht bij elkaar aan en versterken ze elkaar. In Psalm 78 staat dat de vaderen de 
wonderen die de Heere aan het vorige geslacht gedaan heeft, zullen vertellen aan het 
volgende geslacht. De daden des Heeren houden niet op aan het einde van het Nieuwe 
Testament. Gods hand schrijft de geschiedenis, tot gisteren toe. ‘Wij zullen het niet 
verbergen voor het navolgende geslacht’ (Psalm 78:4). Daarom is het belangrijk om ook in 
het gezin bezig te zijn met kerkgeschiedenis en vaderlandse geschiedenis. 
 
 
 

Hoe geschiedenis in het gezin? 

Vijf tips om kinderen geschiedenisbewust te maken 

1. Besef als ouder (bijvoorbeeld vanuit Psalm 78) het belang van kennis van de 
geschiedenis. Dat maakt dat je er bewuster mee bezig bent 

2. Begin dicht bij huis. Staat er in de buurt een oude kerk, een kasteel, een bunker of 
een andere herinnering aan de geschiedenis? Ga daar eens kijken en verdiep je in de 
geschiedenis ervan.  

3. Bezoek regelmatig een museum. Ga na wat je kind interessant vindt en sluit daarbij 
aan. Help je kind om gericht te kijken 

4. Lees geschiedenisverhalen voor en stimuleer je kinderen om erover te lezen. 
Verhalen van vroeger doen het verleden herleven. Er zijn ook luistercd’s met 
geschiedenisverhalen. 

5. Gebruik aanknopingspunten om de geschiedenis ter sprake te brengen. Je kunt 
denken aan aanknopingspunten op de kalender: Hervormingsdag, Bevrijdingsdag en 
dergelijke. Maar ook: Open Monumentendag, de Dag van het Kasteel. Ook objecten 
waar je langs rijdt of verhalen van oudere mensen die je hoort of leest kunnen 
aanknopingspunten bieden 
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Dagje uit rond geschiedenis 
 
1. Bereid het bezoek eerst zelf voor. Waar gaan we heen en wat gaan we daar doen? 
 
2. Bereid het uitje daarna met de kinderen voor. Vertel wanneer je waarheen gaat. Laat 
zien waar het ligt. Vertel wat er te zien is. Haal voor oudere kinderen een informatieboekje 
bij de bibliotheek of zoek op internet informatie erover. Geef één van de oudere kinderen 
opdracht uit te zoeken welke rol dit in de geschiedenis heeft gespeeld en laat het deze 
informatie aan de rest van het gezin vertellen. Wie goed voorbereid met kinderen er-op-uit 
gaat, kan daar gericht met hen kijken en zal versteld staan van het enthousiasme dat de 
meeste kinderen in de loop van de dag ontwikkelen.  
 
3. Laat kinderen tijdens het uitje gericht kijken of leer ze gericht kijken (handvatten 
hieronder) 
 
4. Neem de tijd om het uitstapje te verwerken. Laat ze de dagen daarna met speelgoed dat 
wat ze gezien hebben nabouwen (Duplo, Lego of Playmobiel bijvoorbeeld). Een kleurplaat 
ervan kleuren, een tekening maken, een informatieboekje bekijken, een object van hout 
maken en dergelijke, zijn allemaal mogelijkheden om het uitje te verwerken. Een eerdere 
belevenis verwerken en niet meteen naar de volgende gebeurtenis gaan, kan oppervlakkig 
en vluchtig leven voorkomen. Het is ook heel mooi om naderhand een gezinsmoment te 
houden en het gezinsuitje in een hoger perspectief te plaatsen door Bijbelse lessen te 
trekken. 
 
 

Neem de tijd en rust om kinderen te leren kijken 
 
 
Bij een dagje uit rond een geschiedenisthema staat kijken centraal. Dat lijkt eenvoudig, maar 
dat is niet zo. Gericht kijken is voor veel kinderen (en ouderen) moeilijk. Dat komt omdat er 
in deze tijd zoveel te zien is (denk aan de moderne media) waardoor lang niet alles te 
verwerken is. Dit bevordert een vluchtig en oppervlakkig kijken. Echt kijken schiet erbij in, 
terwijl dat juist heel belangrijk is.  
Een deskundige op dit gebied: „Goed kijken is een vaardigheid die iedereen moet leren, 
want slechts zelden ziet men alles wat er te zien is. Hoe minder de kijker als kijker 
ontwikkeld is, hoe minder de kijker ziet en hoe meer de kijker beïnvloed kan worden door 
allerlei factoren die vervreemdend werken. Hoe beter men kan kijken, hoe meer men ziet. 
Hoe meer men ziet hoe beter de overdracht van informatie en hoe groter het kijkgenot kan 
zijn.”  
Kinderen hebben volwassenen nodig die hen helpen om echt te kijken. Een belangrijke 
voorwaarde om echt te kijken is tijd en rust. Daar begint het mee.  
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Wat kun je als ouder verder doen om je kinderen te helpen om gericht te kijken?   
1. Gebruik een kijkwijzer. Soms hebben dergelijke geschiedenisobjecten opdrachtenboekjes 
die speciaal op leerlingen van de basisschool of het voortgezet onderwijs zijn gericht. Deze 
zijn goed te gebruiken en dwingen kinderen om gericht te kijken.  
2. Zijn er geen opdrachtenboekjes, dan volgt hier een aantal richtlijnen om kinderen bewust 
te leren kijken. Na een goede voorbereiding zijn de volgende stappen: 
- Verkennen: Gericht kijken op de plaats van bestemming begint vaak met de omgeving op 
je in te laten werken. Dat kan bijvoorbeeld door een korte wandeling van ongeveer tien 
minuten te maken vanuit de vraag: wat is hier te zien en wat gaan we straks beter bekijken?  
- Gericht kijken: na de globale verkenning is het tijd om gericht te gaan kijken naar wat er te 
zien is. Omdat er vaak veel te zien is, is het aan te bevelen enkele onderdelen te kiezen. Let 
daarbij ook op details. Laat het kind de sfeer opsnuiven, voelen, aanraken (als dat mag) en 
dergelijke. Gericht kijken kan door alle zintuigen in te schakelen. 
- Betrekken: probeer vervolgens het kind er zelf bij te betrekken door te praten over wat het 
met je doet. Bijvoorbeeld bij een kasteel: Zou je hier willen wonen? Zou je je hier veilig 
voelen? Of bij een museum: Zou je dit schilderij in je kamer willen hebben? Waarom wel of 
niet? Wat doet het met je? Hoe sta je er tegenover? Wat voel je erbij? 
 

Gezinsmoment na het geschiedenisuitje 
Het is heel mooi om naderhand een gezinsmoment te houden en het gezinsuitje 

meerwaarde te geven en in een hoger perspectief te plaatsen door Bijbelse lessen te 
trekken. Twee voorbeelden naar aanleiding van een kasteelbezoek: 

- Heb je tijdens het kasteelbezoek goed naar de muren en de sterkte van het kasteel 
gekeken? Sta dan met je kinderen stil bij Psalm 18:1-4 waar David de HEERE vergelijkt bij een 
‘Kasteel’. Dat kan aan de hand van de volgende vragen: 
1. Wanneer schreef David deze psalm (vers 1)? 
2. Welke Namen geeft David aan de HEERE (vers 2-3)? 
3. Ga voor elk van de Namen na wat deze over God zeggen! 
4. De woorden Sterkte, Burcht en Hoog Vertrek doen denken aan ons woord kasteel. David 
zegt: ‘De HEERE is mijn Burcht’. Nu kun je zeggen: ‘De HEERE is mijn Kasteel’. Wat bedoel je 
als je dit zegt?  
Zie: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-zomer-kijken-in-een-kasteel-4-
14-jaar/ 
 
- Ben je tijdens het kasteelbezoek in de wapenkamer geweest, sta dan met je kinderen stil bij 
de geestelijke wapenrusting. Lees Éfeze 6:10-18. Praat over dit gedeelte door aan de hand 
van de volgende vragen: 
1. Kasteelbewoners vochten tegen vijanden. Waartegen moeten wij vechten (vers 12)? 
2. Waarmee vecht je daartegen (vers 13)? 
3. Waaruit bestaat die wapenuitrusting (vers 13-18)? 
4. Kies een aantal wapens die je wat uitvoeriger bespreekt. Bijvoorbeeld het schild, de helm 
en het zwaard uit vers 16 en 17. Wat wordt ermee bedoeld? 
Tip: sta elke week stil bij één wapen. Lees er meer over. Zoek er een afbeelding bij of een 
kleurplaat. Maak het wapen na van hout. En leg vooral steeds de verbinding van de 
letterlijke oorlog naar de geestelijke strijd en hoe je in deze tijd dit wapen kunt gebruiken. 
Zie: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-geestelijke-strijd-en-
wapenrusting-3-13-jaar/ 
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