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De rol van historisch tijdsbewustzijn 
bij het leren van geschiedenis

Arie Wilschut

W
ilschut

Geschiedenis is moeilijker te leren dan menigeen op het eerste gezicht denkt. 
Dat heeft te maken met de omstandigheid dat men zich moet verplaatsen in de 
tijd. De werkelijkheid bekijken vanuit een ander tijdsperspectief dan het huidige, 
is voor een mens geen vanzelfsprekendheid. Het moet worden geleerd.
In deze studie wordt geschiedenisdidactiek benaderd vanuit het perspectief van 
een historisch tijdsbewustzijn. Tijd kan op allerlei manieren door mensen wor-
den beleefd en tijdservaringen kunnen op diverse manieren worden beschreven. 
Historisch tijdsbewustzijn is één van die manieren. De auteur gaat in dit boek na 
wat de specifieke kenmerken zijn van een historisch tijdsbewustzijn en hoe die 
zich verhouden tot andere manieren om tijd te beleven. Zich baserend op een 
filosofische en geschiedenistheoretische studie komt hij tot de conclusie dat zes 
kenmerken de historische tijd bepalen: omgang met chronologie en periodise-
ring, een historische opvatting over generaties en over overblijfselen uit andere 
werelden, en omgaan met anachronisme en contingentie. Nagegaan wordt 
wat uit het didactisch onderzoek tot dusverre bekend is over de wijze waarop 
leerlingen en leraren met deze zes concepten omgaan. Op grond daarvan wordt 
een onderzoeksagenda opgesteld voor toekomstig geschiedenisdidactisch 
onderzoek.
In het empirische deel van deze studie wordt onderzocht welke middelen leer-
lingen het best kunnen gebruiken om zich te oriënteren in de historische tijd. 
Jaartallen en eeuwen blijken daarin een veel minder centrale rol te spelen dan 
associatieve beelden van verschillende tijden: beelden van tijd werken het best 
bij een historische oriëntatie.
Een historisch tijdsbewustzijn heeft groot belang voor een open democratische 
samenleving. Het maakt duidelijk dat andere perspectieven dan het eenzijdige 
perspectief van het heden zicht geven op alternatieve waardepatronen; dat het 
heden het resultaat is van toeval in de historische ontwikkeling, en er dus ook 
heel anders had kunnen uitzien; dat opvattingen en waarden betrekkelijk zijn 
en met verloop van tijd kunnen veranderen. Zulke inzichten kunnen tolerantie 
en openheid in het maatschappelijk debat bevorderen. Daarom heeft geschie-
denisonderwijs dat expliciet aandacht besteedt aan het bevorderen van een 
historisch tijdsbewustzijn maatschappelijke betekenis. Deze studie biedt een 
perspectief op de geschiedenisdidactiek die daarbij behulpzaam kan zijn.
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aan de Hogeschool van Amsterdam, vervolgens hoofddocent. Vanaf 1 januari 2012 is hij 
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