
 sChooL! en exCursie sChooL! en exCursie

tekst: LuCy beker
beeLd: MuseuM CatharijneConvent

Feest! Weet wat je viert
Waarom eten we eieren met Pasen en 
waarom zijn we vrij met Pinksteren? Op 
de tentoonstellingen Feest! Weet wat je 
viert, in Utrecht en Amsterdam, ontdek-
ken kinderen waar die religieuze feesten 
uit voortkomen en wat we dan precies 
vieren. 

Deze exposities worden ondersteund 
door een website met lesmateriaal, een 
kalender en een digibordmodule. Het les-
materiaal is een mooie voorbereiding op 
een bezoek aan een van de tentoonstel-
lingen. Zeker in deze tijd van het jaar zijn 
er veel nationale feestdagen waarop de 
scholen dicht zijn, terwijl uit onderzoek 
blijkt dat veel mensen niet meer weten 
wat er precies wordt gevierd met Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren. Het educa-
tieve project Feest! Weet wat je viert is 
opgezet om mensen de betekenis van de 
religieuze feesten te laten herontdekken. 
Het begon in Museum Catharijneconvent 
in Utrecht, en inmiddels zijn het Bijbels 
Museum en Ons’ Lieve Heer op Solder in 
Amsterdam al aangehaakt. De bedoe-
ling is dat dit op termijn een landelijk 
project wordt, met tentoonstellingen in 
het hele land. Zodat álle kinderen leren 
waar de nationale feestdagen over gaan 
en respect krijgen voor de verschillende 
feesten en religies.

Museum Catharijneconvent in Utrecht 
heeft inmiddels permanent een kleurrijke  
en interactieve tentoonstelling Feest! 
Weet wat je viert, die al eens is onder-

Feest! op Solder. Hier is steeds aandacht 
voor de feestdagen die een link hebben 
met het gebouw en de collectie van het 
museum. Er is een kinder-audiotour ge-
maakt over Sint Nicolaas, Kerst en andere 
katholieke feestdagen en heiligen. 

Het lesm ater ia a l  op de website 
www.feest weet  watjeviert.nl is ontwik- 
 keld voor groep 6, 7 en 8 van het basis-
onderwijs, maar ook vmbo-klassen 
kunnen de digibordmodule gebruiken. 
In het Catharijneconvent zijn aparte les-
opdrachten voor het vmbo verkrijgbaar, 
het Bijbels Museum werkt daar nog aan. 
Tot het einde van dit schooljaar heeft 
Museum Catharijneconvent een speci-
ale aanbieding voor scholen. Toegang 
kost slechts € 50 per klas, hierbij zijn 
inbegrepen de entree, de museumles en 
het busvervoer. < Meer informatie op 
www.feestweetwatjeviert.nl

scheiden met de European Museum of 
the Year Award. Van 12 april tot 9 juni is 
hier nog een extra tour: ‘Vier het voor-
jaar!’ met voorwerpen en schilderijen 
die alles te maken hebben met Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren. Zo komen de 
kinderen erachter wat de betekenis is 
van Palmpasen en een broodhaantje, de 
Mattheuspassion en Goede Vrijdag.

Het Bijbels Museum heeft de blijvende 
expositie: Feest! In de stad waar kinderen 
en volwassenen samen de betekenis van 
christelijke feestdagen ontdekken. Naast 
de drie grote christelijke feesten, die de 
kern van de tentoonstelling vormen, is 
er aandacht voor 26 feesten uit andere 
religieuze tradities. 

Ons’ Lieve Heer op Solder, een katholieke 
schuilkerk in een Amsterdams grachten-
pand, kiest voor een andere aanpak met 
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