
Historisch denken 

 

 
Inleiding  
Mensen hebben een besef van verleden, heden en toekomst. Ze hebben een bepaald beeld van 
wat er in hun leven is gebeurd tot op de dag van vandaag. Ze kunnen hun bestaan in het heden 
zien in relatie tot het verleden – het heden in relatie tot hun jeugd en hun opvoeding. Mensen 
zien de lijn van verleden, heden en toekomst als een samenhangend verhaal: het verhaal van 
hun leven. 

We voelen ons ook verbonden met vroegere periodes door taal, gewoontes, tradities, 
religie etc. Kortom: het heden komt niet zo uit de lucht vallen. Het heden heeft zich ontwikkeld 
uit het verleden; er loopt een keten van oorzaak en gevolg van verleden naar heden. Wie daar 
oog voor heeft begint historisch te denken. Wij mensen hebben, anders dan dieren, historisch 
besef. We kunnen reflecteren: nadenken over onze geschiedenis.  

De geschiedenis bestaat uit een groot aantal gebeurtenissen die binnen een bepaalde 
tijd en plaats (context) plaatsvinden. Die gebeurtenissen bieden ons feiten over het verleden. 
Geschiedenis gaat over feiten, over betrouwbare kennis van het verleden. Geschiedenis is dus 
iets anders dan een sprookje of een mythe. Geschiedenis bestaat uit bronnen die iets zeggen 
over dat verleden. De bedoeling is dat je bronnen op een manier leest of bekijkt dat ze je feiten 
over het verleden onthullen. Op die manier kan je dit verleden (re)construeren. Onderscheid 
maken tussen wat waar is en wat fictief is voor het bestuderen van de geschiedenis belangrijk. 
Het is een voortdurende uitdaging om feit en fictie van elkaar te onderscheiden. Als je de 
bronnen over historische gebeurtenissen goed interpreteert krijg je betrouwbare kennis over 
het verleden die je vervolgens kunt delen met anderen. Een historische bewering kan alleen als 
waar worden aangenomen als zij gebaseerd is op betrouwbaar bewijsmateriaal. Een bewering 
zonder betrouwbaar bewijsmateriaal is geen feit. Naarmate er meer onomstreden feiten zijn 
rondom een historische gebeurtenis, is een reconstructie van die gebeurtenis beter mogelijk. 
 
Historische benaderingen 
 

1. Chronologie 
2. Continuïteit en verandering 
3. Oorzaak en gevolg 
4. De rol van mensen 
5. Inleven en standplaatsgebondenheid 
6. Vergelijken 
7. Feit en interpretatie 
8. Werken met bronnen 

  



1.Chronologie Chronologie gaat over de volgorde waarin historische feiten zich hebben voorgedaan. 
Hieraan wordt zoveel waarde gehecht, dat je tijdens je examen op chronologische kennis 
wordt getoetst. Kennis van de chronologie is van groot belang als je de geschiedenis van 
een bepaald onderwerp wilt begrijpen. Je krijgt dan namelijk een beeld van de 
ontwikkeling van dat historische onderwerp. Het is dus belangrijk dat je oefent met 
chronologische kennis. Een hulpmiddel is dat je een tijdbalk maakt van het historische 
onderwerp dat je bestudeert. Moeten we jaartallen leren? Ja. Belangrijke jaartallen moet 
je kennen. En in ieder geval moet je wel altijd de volgorde van historische gebeurtenissen 
kennen. 
Dit is de eis die de examencommissie aan jullie stelt: 
De kandidaat kan: 
- gebeurtenissen uit zijn eigen leven alsmede verschijnselen, gebeurtenissen en 

personen uit de geschiedenis met behulp van een tijdbalk of een andere vorm van 
chronologische schematisering ordenen en daarbij de volgende aanduidingen van tijd 
en tijdsindeling gebruiken: jaren, eeuwen, tijdvakken, perioden en jaartellingen. 

2.Continuïteit 
en verandering 

De geschiedenis wordt door ons verdeeld in verschillende tijdvakken en perioden. Die 
tijdvakken onderscheiden zich van elkaar door de veranderingen die er plaatsvonden ten 
opzichte van een vorig tijdvak. Maar vaak blijven zaken uit een vorig tijdvak in het tijdvak 
dat daarop volgt nog een tijdje in stand. Veranderingen vinden nooit van de ene op de 
andere dag plaats. Ook hier is altijd sprake van een ontwikkeling die jaren kan duren. De 
bedoeling is dat je leert begrijpen onder welke omstandigheden er iets  verandert in een 
nieuw tijdvak en waarom er ook sprake kan zijn van omstandigheden die niet veranderen. 
Er kan dus sprake zijn van historische veranderingen en/of historische continuïteit in een 
tijdvak. 
Dit is de eis die de examencommissie aan je stelt: 
De kandidaat kan: 
- in historische processen de samenhang tussen veranderingen en continuïteit 

beschrijven; 
- de betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen voor het 

heden aangeven 
De kandidaat kan de volgende tijdvakken met bijbehorende tijdsgrenzen in chronologische 

volgorde noemen en als referentiekader gebruiken: 
- tijdvak 1: van jagers en boeren (- 3000 voor Christus) / Prehistorie; 
- tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen (3000 voor Christus-500 na Christus) / Oudheid; 
- tijdvak 3: tijd van monniken en ridders (500-1000) / vroege Middeleeuwen; 
- tijdvak 4: tijd van steden en staten (1000-1500) / hoge en late Middeleeuwen; 
- tijdvak 5: tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) / Renaissancetijd / 16e eeuw; 
- tijdvak 6: tijd van regenten en vorsten (1600-1700) / Gouden Eeuw / 17e eeuw; 
- tijdvak 7: tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) / eeuw van de Verlichting/ 18e 

eeuw; 
- tijdvak 8: tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) / industrialisatietijd / 19e 

eeuw; 
- tijdvak 9: tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) / eerste helft 20e eeuw; 
- tijdvak 10: tijd van televisie en computer (vanaf 1950) / tweede helft 20e eeuw. 



3.Oorzaak en 
gevolg 
 
 
 

Historische gebeurtenissen kennen oorzaken en ook gevolgen. Dat is niets nieuws, ons 
hele bestaan is doordrongen van oorzaken en gevolgen. De bedoeling is dat je als 
geschiedenisleerling oog krijgt voor de oorzaken en gevolgen van historische 
gebeurtenissen. Je moet dus de oorzaken en de gevolgen van een historische gebeurtenis 
kunnen analyseren. Het vinden van de juiste oorzaken van een gebeurtenis is vaak 
moeilijk. Je kunt onderscheid maken tussen: 
Directe oorzaken - ook wel aanleidingen of incidentele oorzaken genoemd. Dit zijn 
(incidentele) oorzaken die direct tot een historische gebeurtenis leidden. 
Indirecte oorzaken- ook wel structurele oorzaken genoemd. Dit zijn oorzaken die meer op 
langere termijn tot een historische gebeurtenis leidden. 
Bij gevolgen is een belangrijk onderscheid te maken tussen bedoelde en onbedoelde 
gevolgen. Een voorbeeld: bij iedere oorlog is het bedoelde gevolg van beide partijen dat ze 
zullen winnen; maar er verliest altijd één partij, en dat is een onbedoeld gevolg. 
 
Analyseer oorzaken op de volgende manier: 
- Wat zijn de directe en indirecte oorzaken? 
- Welke oorzaken zijn het? Zie hieronder: de rol van mensen. 
- Wat is de belangrijkste oorzaak en welke oorzaken zijn minder belangrijk? 
- De gevolgen van een gebeurtenis kun je op een vergelijkbare manier verwerken: 
- Welk soort gevolgen zijn het? Zie hieronder: de rol van mensen. 
- Zijn het gevolgen op korte of op lange termijn? 
 
Dit is de eis die de examencommissie aan je stelt: 
De kandidaat kan: 
- in het kader van een historische vraagstelling verklaringen geven voor historische 

gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen; 
-    onderscheid maken tussen verschillende soorten oorzaken en gevolgen. 

4.De rol van 
mensen 

Geschiedenis gaat over het verleden van mensen. Daarom is het belangrijk je af te vragen 
welke rol mensen hebben gespeeld bij historische gebeurtenissen en ontwikkelingen. 
Kunnen mensen een doorslaggevende rol spelen in de geschiedenis? Op welke manier dan 
en onder welke omstandigheden? 
Bij het analyseren van historische gebeurtenissen en ontwikkelingen kun je jezelf de 
volgende vragen stellen:  
- Wat het handelen van één of meer mensen de oorzaak van de gebeurtenis die ik 

onderzoek? 
- Waren omstandigheden, zoals de economische situatie, het landschap, de politieke of 

maatschappelijke verhoudingen de oorzaak van de gebeurtenis die ik onderzoek? 
In de praktijk van je onderzoek zal je ontdekken dat het vaak een samenspel is van 
personen en omstandigheden. Maar hoe dat samenspel er precies uitziet, dat is iets waar 
jij een antwoord op moet geven. 

5.Inleven en 
standplaats- 
   
Gebondenheid 

Inleven. Omdat geschiedenis gaat over het verleden van mensen, zul je soms ‘in de huid 
moeten kruipen’ van mensen uit het verleden. Pas dan begrijp je welke opvattingen, 
waarden en belangen zij hadden en waarom zij bepaalde dingen deden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit heet inleven of empathie. Je kunt niet echt ‘in de huid kruipen’ van een ander. Maar 
met behulp van goede bronnen en een krachtig voorstellingsvermogen, kun je toch een 
analyse maken van het denken van mensen uit het verleden. 
Standplaatsgebondenheid. Iemand die vanuit een latere tijd op iets terugkijkt, 
interpreteert een ontwikkeling altijd anders dan een tijdgenoot die de afloop van de 
ontwikkeling niet kent. Het is belangrijk dat je je dat goed realiseert. Je oordeel over 
mensen in het verleden kan op die manier een stuk milder uitvallen.  
Verschillende factoren bepalen het denken van mensen in alle tijden. Factoren als 
woonplaats, land van herkomst, familieachtergrond, godsdienst, politieke overtuiging, 
welvaart, leeftijd, sekse, beroep enzovoorts. Voor al deze factoren samen die het denken 
of de mening van mensen bepalen bestaat een naam: standplaatsgebondenheid,  ook wel 
gebondenheid aan tijd en plaats genoemd. Als je de standplaatsgebondenheid van 
mensen hebt vastgesteld, helpt dat om je in te leven in hun geschiedenis. 
Dit is de eis die de examencommissie aan je stelt: 
De kandidaat kan bij het geven van oordelen over het verleden rekening houden met: 
- tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van personen uit 

het verleden en afkomstig van hedendaagse personen, onder wie hij zelf; 
- de rol van waardepatronen in heden en verleden. 

6.  Vergelijken Is wat je bestudeert of onderzoekt uniek of komen op andere plaatsen en in andere tijden 
vergelijkbare gebeurtenissen voor? Vergelijken doe je door te kijken naar overeenkomsten 
en verschillen tussen gebeurtenissen of ontwikkelingen. Er wordt van jullie verwacht dat je 
zaken uit verschillende perioden en/of culturen met elkaar kan vergelijken. Zo zijn er 
ontwikkelingen heden ten dage in de Derde Wereld die je kunt vergelijken met 
ontwikkelingen in West-Europa in de 18e en 19e eeuw. Op die manier kun je de huidige 
ontwikkelingen in de Derde Wereld beter begrijpen en leidt (historisch) inzicht in het 
verleden tot een beter begrip van het heden. 

7.  Feit en 
interpretatie 

Feit. Het begrip feit is moeilijk te definiëren. We moeten oppassen ons niet te verliezen in 
allerlei ingewikkeld gefilosofeer. Daarom een eenvoudige definitie. Een feit is een 
uitspraak waarvoor voldoende betrouwbare bronnen bestaan. Historische feiten zijn dus 
gebeurtenissen waarover iedereen het eens is dat ze hebben plaatsgevonden en dat ze op 
een bepaalde manier zijn gebeurd. Bijvoorbeeld dat Willem van Oranje in 1584 stierf als 
gevolg van een aanslag. 
Interpretatie. Interpretaties zijn persoonlijk. Je trekt conclusies uit gegevens. Bij een 
onderzoek naar zijn dood geven verschillende bronnen andere antwoorden op de vraag 
waarom Willem van Oranje werd vermoord. Ging het de dader, Balthazar Gerardts, om de 
verdediging van het katholieke geloof of was hij uit op geld of op lof van de Spaanse 
koning Filips II? Dit zijn geen feiten, maar interpretaties. Bij het analyseren van bronnen 
moet je het verschil tussen feit en interpretatie goed in de gaten houden. 
 
Dit is de eis die de examencommissie aan je stelt: 
De kandidaat kan bij het geven van oordelen over het verleden rekening houden met: 
- het onderscheid tussen feiten en meningen/interpretaties; 
- tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van personen uit 

het verleden en afkomstig van hedendaagse personen, onder wie hij zelf. 



8.  Werken met 
bronnen 
 
 
 
 
 

Bronnen zijn overblijfselen uit het  verleden die gebruikt worden om iets over dat verleden 
te weten te komen. Je moet beseffen dat je alleen iets over het verleden te weten kan 
komen met behulp van bronnen. Wil je iets betrouwbaars over het verleden kunnen 
vertellen dan zul je moeten vaststellen of je bronnen betrouwbaar zijn.  
Bij het vaststellen van de betrouwbaarheid van bronnen moet je in principe letten op vijf 
factoren: 
De persoon die bron heeft geschreven of gemaakt. 
Wie was de maker of schrijver? Je moet dit weten om de waarde en betrouwbaarheid van 
de bron te bepalen. 
De tijd waarin de persoon leefde. 
Was de persoon een tijdgenoot van wat hij beschreef, of leefde hij in een latere tijd? 
De informatie waarover de persoon beschikte. 
Was de maker een ooggetuige of beschikte hij op andere wijze over veel betrouwbare 
informatie? 
De bedoeling waarmee en omstandigheden waaronder de bron tot stand kwam. 
Was het een privé-brief? Een dagboek? Een officiële overheidspublicatie? Kortom, welk 
doel had de schrijver met de bron? En welke groep of persoon wilde hij beïnvloeden? 
De inhoud van de bron. Wat soort informatie bevat de bron: feiten, meningen, 
vooroordelen? Zijn er tegenstrijdigheden? 
 
Er wordt ook van je verwacht dat je de representativiteit van een bron kunt bepalen. 
Je komt met de volgende vragen een heel eind: 
Is hetgeen er in de bron voorkomt een uitzondering, of kwam het meer voor?  
En beschikte deze persoon over zoveel informatie dat zijn uitspraken als representatief 
kunnen worden opgevat? 
Een voorbeeld: Ik ben van mening dat de Nederlandse monarchie nog lang moet blijven. Is 
dit een representatieve uitspraak? Ja, want uit een onlangs afgenomen enquête bleek dat 
90% van het Nederlandse volk dezelfde mening is toegedaan. Mijn uitspraak is dus 
representatief voor het Nederlandse volk. 

 
Ton van Toutert (2015) 


