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Geschiedenisles onder de zon

‘We moesten
uitzoeken
wat het oudste
graf was’

REPORTAGE VESTINGTOCHT

Tientallen schoolkinderen hebben gisterochtend het vestingdorpje Oude-
schans ontdekt. Ze keken hun ogen uit. En dat was precies de bedoeling.

Marcel Looden

OUDESCHANS Tientallen kinderen
van de Eexterbasisschool in Scheem-
da hebben gisterochtend de geschie-
denisles van hun leven gehad. Ze
maakten een ontdekkingsreis door
het vestingdorpje Oudeschans en
leerden zo een kleine wereld ken-
nen.

De vroege lentezon zet Oude-
schans op deze dinsdagochtend in
een mooi licht. Hij beschijnt ook de
dertig kinderen van groep 7 van de
Eexterbasisschool. Zij wandelen
door het kleine dorp, gewapend met
een fototoestel of tekenpapier. De
vestingwallen en de bruggen zien ze,
de oeroude begraafplaats. En overal
blijven ze staan om een plaatje te
schieten of een schets te maken.

Ze hebben grote mensen bij zich.
Stefan de Keijer, een kunstenaar die
in het dorp woont en vertelt over de
geschiedenis van Oudeschans. Ag-
mar van Rijn die werkt voor de Stich-
ting Oude Groninger Kerken (SOGK).
,,Wij organiseren deze tocht voor het
eerst, het is de bedoeling dat hierna
meer scholen meedoen’’, vertelt ze.
,,We willen kinderen kennis laten
maken met dit dorp maar hen ook
prikkelen om goed uit hun ogen te
kijken. Dat is immers nodig voordat
je een foto of tekening maakt.’’

Dat goed leren kijken interesseert
ook de mensen van het Weten-
schapsknooppunt Groningen, de or-
ganisatie die kinderen enthousiast
wil maken voor de wetenschap. Ook
zij wandelen mee en zijn medeorga-
nisatoren van deze ontdekkingsreis.

Aan een leven in de wetenschap
denkt Danique Bolhuis vandaag

niet. Zij is een van de leerlingen, een
10-jarig meisje uit Scheemda dat zich
de ogen uitkijkt. ,,Ik ben hier nog
nooit geweest’’, vertelt ze aan het
eind van de wandeling. ,,Het is hier
mooi. Ik vond de uiteinden van de
vestingwallen het leukst, dan sta je
op zo’n punt. Maar de heel oude be-
graafplaats was ook mooi, we moes-
ten uitzoeken wat het oudste graf
was. En nu ga ik de kansel in de kerk
tekenen.’’

Want na de wandeling zetten de
kinderen zich neer in het zeventien-
de-eeuwse garnizoenskerkje. De
stralen van de zon komen naar bin-
nen en schijnen op Danique en haar
klasgenootjes Rinske en Michelle en
Luna. De kinderen tekenen en kijken
vol verbazing rond. Ze ontdekken nu
het religieus centrum in de kleine
wereld die Oudeschans heet. Hier
kan geen enkele geschiedenisles in
de klas van de school tegenop.

¬ Schoolkinderen in het kerkje in Oudeschans. Danique Bolhuis maakt een tekening van de kansel.
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